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Ha van terem-
tő, és annak 
eszébe jutott, 
hogy a túl hi-
deg vagy túl 
forró, a túl sö-

tét vagy túl fényes, kegyetlen, 
„lelketlen” világon belül létre-
hozzon egy szintén kegyetlen, 
de „lelkes”, jóval temperáltabb 
világot, és ha nem akarta min-
den szabadidejét ennek irányí-
tásával tölteni, gondoskodnia 
kellett egy beépített „készü-
lékről”, amely önjáróvá tette 

azt. Legyen motiváció! És lőn.
Motivációból többféle is van. 
Némelyik a földigilisztától 
a borneói nagyorrúmajmo-
kig mindenhol megtalálha-
tó, mások csak a szövevényes 
társas hálózatokban élő fa-
joknál. Például és elsősorban 
nálunk.

Mítosz és reprodukciótudatosság
Ha már rövidre van szab-
va az életnek nevezett cso-
da, akkor vigyázni kell rá, 
és a folytonosságra is szük-

ség van. Minden, ami lét- és 
fajfenntartásunkat segíti, 
örömmel kecsegtet – vagyis 
jutalmat kapunk azért, hogy 
igyekszünk életben marad-
ni, eszünk, iszunk, alszunk, 
kíváncsiak vagyunk, küz-
dünk a biztonságunkért és 
a betevő falatért, és persze 
jutalmat kapunk azért is, 
mert szaporodunk. 
Amikor az első kultúrantro-
pológusok a 20. század ele-
jén, felkelve karosszékükből, 
kimerészkedtek a terepre, 
a születés kérdését és álta-
lában a szexua litást illető-
en igen meglepő dolgokat 
tapasztaltak az akkor még 
viszonylagos elszigeteltség-
ben élő természeti népeknél. 

Biológiai  
és egyéb nemek

Mindannyian szextettestársak vagyunk,  
avagy az ivaros szaporodás bonyodalmai

A szexualitással a nyugati kultúra a mai napig nehezen kezd valamit. 
Kevélyek lettünk, büszkék az agyunkra, és oly mértékben estünk 
a társadalmi sikerek kábulatába, hogy el akarjuk felejteni, honnan 

jöttünk. Pedig az ilyesmi megbosszulja magát. 

A Trobriand-szigeteken Bro-
nisław Malinowski 1927-ben 
úgy értelmezte a születéstör-
téneteket, hogy apára való-
jában nincs szükség, illetve 
a férfiak csak a menstru á ciós 
vér kicsapatásához kellenek, 
az alvadt vérből alakul ki 
ugyanis a magzat. 
Egy kortárs antropológus,  
Stephen Beckerman megle-
pődve hallgatta egy a venezue-
lai bari törzsben élő négygyer-
mekes anya elbeszélését arról, 
miként lehet egy gyermeknek 
két apja. A magzatok lassan 
fejlődnek ki az újabb és újabb 
spermaadagok hatására, így 
az előző partnerek is része-
sei az új jövevénynek. Ez azért 
is ideális, mert így nemcsak 
az elsődleges, hanem a másod-

lagos apa is segít a felnevelés-
ben. Meglepő, hogy a prefor-
máció 16–17. századi elmélete 
köszön vissza ennek az írásbe-
liségtől messze álló törzs-
nek a mítoszai ban. 
Az elmélet hívei úgy 
gondolták, hogy 
az élet egy adott 
pillanatban, iste-
ni beavatkozás-
sal keletkezett, 
és az azóta szü-
lető generációk 
mind az erede-
ti homunculusból 
fejlődnek ki. Min-
den egyes hímivarsejt 
egy további hímivarsejtet 
rejt magában, azaz tudtukon 
kívül feltalálták a szaporodás 
mat rjoska babáját.

Titok, tabu, szégyen és bűn
A nemiség, az életünk és to-
vábbélésünk zálogát jelentő 
alapvető ösztön a zsidó-ke-

resztény és az iszlám vallás 
történelmében mindig 

kényes téma volt, és 
ma sincs ez más-

képp. Noha a lét-
fenntartáshoz 
szükséges táp-
lálkozást is sok 
szabály vette kö-
rül évszázado-

kon át, legalább 
beszélni lehetett 

róla. A szexualitás, 
a fogantatás részlete-

it ezzel szemben a mai 
napig inkább elhallgatjuk 
a gyerekek elől, bár a tabu 
az utóbbi évtizedekben két-

A gőgös ember  
megpróbál elszakadni  

állati örökségétől, lerázni  
magáról a romló hús, az esendő 

test béklyóját, szembeszállni  
annak követeléseivel,  

vagy legalább  
szabályozni szükségleteit
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ségtelenül jelentősen eny-
hült. A tabu részben érthető, 
hiszen a létfenntartási ösztö-
nökkel szemben a szexualitás 
megértéséhez, átérzéséhez és 
átéléséhez el kell érni egy bi-
zonyos életkort, ugyanakkor 
az is nyilvánvaló, hogy a ne-
miség folyamatosan át- meg 
átszövi az életünket. 
A természeti népek gyerme-
kei a szocializáció részeként 
voltak tanúi az idősebbek 
szexuális játékainak, 
így azt is tudták, 
hogy egyszer 
majd ők is 
épp ezt fog-
ják tenni. 
Az évszáza-
dokon át-
ívelő mély 
elhallgatás 
és titko-
lózás ön-
magában 
nem indo-
kolt, hacsak 
nem ideológiai, 
spirituális voná-
sok állnak a háttérben. 
A gőgös ember megpróbál 
elszakadni állati örökségé-
től, lerázni magáról a romló 
hús, az esendő test béklyóját, 
szembeszállni annak követe-
léseivel, vagy leg alább szabá-
lyozni szükségleteit. A keresz-
ténység a szexu a litás kettős, 
örömszerző és reprodukciós 
funkcióját szétválasztotta, el-
lenőrzése alá vonva, olykor 
egyenesen megtiltva az örö-
möket. Szaporodjatok és so-
kasodjatok, de tegyétek ezt 
kötelességből, élvezet nélkül!
Persze ha már egyszer a szét-
választás megtörténik, csak 

egy lépés másfél évezreddel 
később megfordítani a prefe-
renciát, és az élvezetre helyez-
ni a hangsúlyt a szaporodással 
szemben. Egyedül a megbíz-
ható technikákat kell kitalál-
ni hozzá. 

Mit jelent az, hogy valaki nő 
vagy férfi? 
Nem kellett sok idő, hogy 
ott találjuk magunkat a né-
pesedési problémák kel-
lős közepén. Ha ugyanis ez 
a rendkívül erőteljes készte-
tés lekapcsolódik az utódok 
világra hozásáról és felne-
veléséről, az ösztönök már 
nem a szaporodást szolgálják. 
Az utódok létrehozásában ki-
zárólag a felelősség, a jövő-
tudatosság, esetleg gazdasá-
gi megfontolások veszik át 
az irányítást. A reprodukció-
tudatosság visszaüt.
Nemcsak a nemzés és öröm-
szerzés terén vannak öröklött 
feszültségek, hanem a nemi 
identitás, a nemi orientált-
ság és a preferenciák terén is. 
Agyasodásunk áldás és átok 
egyszerre: meg akarjuk ismer-
ni és érteni a világot, ám ez 
nehezen megy a jelenségeket 
kategóriákban és fogalmak-
ban kezelő stratégiával. Köny-
nyű belesétálni abba a ke-
lepcébe, hogy a kategóriák 

között éles határokat húzunk, 
a fogalmakat szembeállítjuk 
egymással, ellentétpárokban 
gondolkozunk. A puzzle, ahol 
mindennek megvan a ma-
ga helye, könnyebben értel-
mezhető és kezelhető, mint 
a kaleidoszkóp, ahol az egyes 
részecskék bármikor bárhová 
kerülhetnek. Ma is gyakran 
elhangzik az a kijelentés, 
hogy „a nő legyen nő, 
a férfi legyen férfi”. 
Kérdés, hogy mit 
jelent az, hogy 
valaki nő vagy 
férfi. Biológi-
ai, társadalmi 
vagy pszic hés 
szempontból 
nő-e valaki, 
vagy férfi?

Ahol a forgatókönyvet  
nem lektorálták rendesen
Az embernél a férfi-nő 
alaphelyzeten kívül előfor-
dulhat, hogy csak egy nemi 
kromoszóma jelenik meg 
az XX vagy az XY helyett, ez 
pedig az X. Azt gondolnánk, 
hogy nőről kell legyen szó, 
hisz Y-kromoszómának nyo-
ma sincs, legfeljebb hiányzik 
a biztonsági X-tartalék. De 
nem így van! Ők se nem fiúk, 
se nem lányok a szó repro-
dukciós értelmében. A má-

sodlagos nemi jellegek nem 
alakulnak ki, nincs nemi 
érés, nincs ovuláció. Vannak 
egyéb, szomatikus és kogni-
tív eltérések is, de ezt most 
hagyjuk. Az állapoton, amit 
úgy hívnak, Turner-szind-
róma, és előfordulása 0,25%, 
rendszeres hormonkezeléssel 
lehet segíteni.
Előfordul, hogy az X-kromo-
szómából rögtön három is 
van. Bár az ezzel rendelke-
zők női nemi szervei lehet-
nek normálisan fejlettek, 
sőt, 75%-uk fogamzóképes 
is, ez mégsem jelenti azt, 
hogy tipikus nők lennének. 
Az átlagosnál magasabbak, 

agresszívebbek, igen sok 
menstruációs problé-

májuk van, és korán 
jelentkezik náluk 

a menopauza. 
A tripla-X-szind-
róma előfordulá-
sa 0,01%.
Persze az Y-kro-
moszómával is 
lehet baj. Akkor 

például, ha odaó-
vakodik egy már 

meglévő XX kromo-
szómapárhoz, de előfor-

dulhat ez fordítva is, ami-
kor a felesleges második X 
teszi ezt a már meglévő XY 
párossal. Ők férfiak ugyan, 
de az alacsony hormonter-
melés miatt heréik kicsik 
maradnak. A felborult hor-
monarányok miatt csípőjük 
szélesebb, szőr zetük és mel-
leik nőiesebbek lesznek. Ezt 
nevezik Klinefelter-szindró-
mának, melynek előfordulá-
sa 0,25%.

Nem minden az, aminek látszik
Az emlősöknél az azonos nemi kromoszómák jellemzik 
a nőivarúakat, s eltérő nemi kromoszómák a hímivarúakat. 
A híres XX és XY! Igaz, a madaraknál ez épp fordított: a to-
jókra jellemző a heteromorf ZW, a hímekre pedig a homo-
morf ZZ kromoszómapár. Hüllőknél pedig előfordul ilyen is, 
olyan is. Vannak fajok, a hüllők és csontoshalak között, me-
lyek születéskori neme környezetük hőmérsékletétől függ: 
34–37 Celsius-fokon például a szakállas sárkány hímkromo-
szómájú egyedei is nőstényként kelnek ki. 

…előfordulhat,  
hogy csak egy nemi  

kromoszóma jelenik meg  
az XX vagy az XY helyett,  

ez pedig az X.
Azt gondolnánk, hogy nőről  

kell legyen szó, hisz  
Y-kromoszómának nyoma sincs,  

legfeljebb hiányzik  
a biztonsági X-tartalék.  

De nem így van!

Az utódok létrehozásában  
kizárólag a fele lősség,  

a jövőtudatosság, esetleg  
gazdasági megfontolások veszik 
át az irányítást. A reprodukció-

tudatosság visszaüt
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Ha az Y-kromoszóma kerül 
túlsúlyba, és kialakul az XYY 
változat, az eredményezhet-
ne akár szuperhímet is, de ez 
sincs így. Talán agresszíveb-
bek az átlagosnál, magasabbak 
is, kezük-lábuk nagyobb, de 
amúgy nem tűnnek ki a töb-
biek közül. Ők genetikailag is, 
morfológiailag is férfiak. Ezer 
emberből nagyjából öt érintett 
lehet, ami nem kevés, ha be-
legondolunk, hogy mondjuk 
egy iskolában, ahová ezer gye-
rek jár, ötük genetikai neme 
bizonytalan.

Amikor  
a hormonoknak  
is osztanak lapot
A valóság nem na-
gyon harmonizál 
a bibliai  
történettel, 
mely szerint Éva 
egyfajta sebészi 
beavatkozásnak 
köszönhetően, 
borda átrendezéssel 
kelt életre. Úgy tű-
nik ugyanis, hogy 
az „alapnem” a női 
nem, azaz ha nem törté-
nik ezzel ellentétes hormoná-
lis utasítás a szervezeten belül, 
akkor az egyén, kromoszómá-
itól függetlenül, női nemi je-
gyekkel jön a világra.
A gonádok (nemi miri-
gyek) a magzat hathetes 

koráig differenciálatlanok. 
Az Y-kromoszómán lapul egy 
úgynevezett SRY (sex-deter-
mining region) gén, amely 
a herék kialakulását vezénylő 
fehérje termelését irányítja. 
A viselkedésben, gondolko-
dásban és érzelmekben meg-
mutatkozó esetleges nemi 
különbségek tehát minden 
esetben a nemi hormonok 
következményei. 
Murphy törvénye értelmé-
ben ami elromolhat, az el is 
romlik, azaz lehet, hogy van 
Y-kromoszóma, de ha nem 
lép működésbe az a bizonyos 

SRY gén, azaz a herék nem 
termelnek tesztoszte-

ront, akkor a közös 
nemi mirigykez-

deményekből 
nem történik 
meg a tovább-
lépés. Innentől 
fogva, Y-kro-
moszóma ide 
vagy oda, a ne-

mi fejlődés női 
irányban folyta-

tódik.
A nemi hormonok 

érvényesülésével tehát 
két baj lehet. Az egyik, hogy 
valamely okból csak részle-
gesen vagy egyáltalán nem 
termelődnek, a másik pedig, 
hogy termelődnek ugyan, 
de a szervezetben nincs vagy 
csökkent a fogadókészség, 

azaz hiányoznak vagy rendel-
lenesen működnek a megfe-
lelő receptorok.

Az a fránya X és Y
Az úgynevezett andro-
gén-inszenzitivitási szind-
róma (AIS) esetében – ami 
lehet teljes vagy részleges 
– az X-kromoszóma rendel-
lenessége a felelős. Ha tel-
jes, akkor, Y-kromoszóma 
ide vagy oda, női test alakul 
ki, bár előfordul, hogy ezek 
az egyének szőrtelenek, s 
noha van heréjük, azok nem 
szállnak le. Hüvelyük van, 
petefészkük, méhük azon-
ban nincs, testalkatuk nőies, 
formás keblekkel. Részle-
ges esetben a két nemre jel-
lemző tulajdonságok gazdag 
kombinációja jelenik meg. 
A hermafrodita (egyszerre 
Hermész és Aphrodité) kife-
jezés erre az állapotra utal. 
Előfordulása 0,1%.
A karib-tengeri Domini-
kai Köztársaságban és a vi-
lág másik felén, Pápua 
Új-Guineá an egy-egy fa-
lu közössége hozzászokott, 
hogy időnként furcsa újszü-
löttek érkeznek a világra. 
Ők már sejtik, hogy ilyenkor 
valószínűleg újabb váltóne-
mű, a dominikaiak megne-
vezésében guevedoce (ara-
nyoska, cukika) csatlakozott 
hozzájuk, aki kezdetben in-

BOROSS OTTÍLIA 
pszichológus, a Pázmány Péter Katolikus  

Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar 
személyiségpszichológia tanszékének adjunktusa

kább lány, aztán később majd 
kiderül, milyen nemű is. Itt 
az 5-alfa-reduktáz enzim 
elégtelensége a főszereplő. 
Serdülőkorban, amikor  
a fiatal szervezet nemi hor-
monokban fürdik, megjelen-
hetnek a látható, másodlagos 
hím nemi jellegek: pénisz-
növekedés, mélyülő hang, 
férfias izomzat, még az is elő-
fordulhat, hogy nemzőképe-
sek lesznek. A nemi identitás 
pszichésen is lehet egyfajta 
folyamat, és amennyiben bi-
zonytalan, akkor nem nehéz 
a kategóriaváltás. 
Ha ez még nem lenne elég, 
itt a kongenitális adrená-
lis hiperplázia, a CAH, ami 
a mellékveséből kiinduló 
anomália. Hiába XX kromo-
szómapárú lány a magzat, 
petefészkekkel, méhhel, hü-
vellyel, külső nemi szervei 
– összenőtt szeméremajkai, 
megnagyobbodott csiklója 
– fiúsnak látszódhatnak a ké-
sőbbiekben. Fiúknál pedig 
kisgyermekkorban felgyor-
sul a növekedés, így korán 
megjelenik a szeméremszőr-
zet, és a pénisz is megna-
gyobbodik. Bár kezdetben 
mindkét nem testmagassá-
ga nagyobb az átlagosnál, 
a csontok növekedési zavara 
miatt felnőttkorukban in-
kább alacsonyak lesznek.
Mindezen kromoszomá-
lis és hormonális variációk 
me ggyőzhetnek bennünket 
arról, hogy az úgynevezett 
„biológiai nem” nem is  
annyira egyszerűen megálla-
pítható.

Bizonyos esetben a két nemre 
jellemző tulajdonságok  
gazdag kombinációja  

jelenik meg. A hermafrodita 
(egyszerre Hermész  

és Aphrodité) kifejezés
erre az állapotra utal


