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fókuszban: EGÉSZSÉGES EROTIKA

Arra a kérdésre, hogy mikor ébred fel bennünk a szexuális érdeklôdés, nehéz pontos
választ adni. Nem csupán azért, mert a pszichoszexuális fejlôdés Sigmund Freud által száz
éve leírt elmélete szerint a gyermekek tevékenysége kezdve a szopástól (kb. 1 éves korig)
a széklet visszatartásán és kellô idôben való elengedésén keresztül (kb. 1-2 évesen) a saját
nemi szervvel való játékig (kb. 3 évesen) mind-mind szexuális (lényegében örömszerzô)
természetû, hanem azért is, mert a modern kutatások egyéb újabb szempontokat is
figyelembe vesznek az egyén bontakozó szexuális érdeklôdésének meghatározásakor.

Testi mesék

K
orábban azt gondolták, hogy
a nemi érdeklôdés az ivar-
mirigyek (az ivarsejteket ter-
melô petefészek,
illetve here) kiala-

kulásához kötött, így átlagosan
12 éves korban jelentkezik a
lányoknál és 14 éves korban a
fiúknál. Újabban azonban
inkább 10 éves kor körülre
becsülik a szexuális érdeklôdés,
fantáziák és tevékenység kiala-
kulását, mert figyelembe veszik
a mellékvese mûködését is (amely az ivar-
mirigyek mellett a legnagyobb szexuális
szteroid hormonokat termelô szervünk).
Ez azt jelenti, hogy már prepubertáskor-
ban is kifejezetten fogékonyak vagyunk
bizonyos, a szexualitással összefüggô belsô
és külsô ingerekre, amikor a serdülés testi
jegyei (másodlagos nemi jellegek, testmé-
ret-növekedés stb.) még nem is feltétlenül
szembeötlôek. Az egészséges szexuális
fejlôdésrôl és a szexualitás harmonikus
megélésérôl Dr. Meskó Norbert evolúciós
pszichológussal beszélgettünk.

Hogyan hat a gyerekek lelki fejlôdésére
a szülôknek a szexre, testiségre irányuló
kérdésekre adott reakciója?

– Ez a kérdés a szexuális
nevelés témakörét érinti.
A szülôk nem kifejezetten
szexualitással összefüggô
viselkedése, véleménye is
hatással van a gyerek tágabb
értelemben vett szexuális
önazonosságának (identitá-
sának) alakulására, a gyerek
ugyanis szülei egymással

való viselkedésébôl képet alkot arról, hogy
milyen egy párkapcsolat. Ebben fontos
szerepet kap a kölcsönösség, az intimitás
és a problémamegoldás, mivel a felnövô
gyerek számára két fél szexuális kapcsola-
ta egy (vagy több) általa látott párkapcso-
lat részeként valósul meg.

Ha a szülôktôl azt látja, hogy gyakran
ölelik át egymást, szívesen mennek együtt
kézen fogva, és alkalmanként megcsókol-
ják egymást, akkor egészen más lesz a pár-
kapcsolati intimitásról kialakult képe, mint
amikor ez teljes egészében hiányzik a szü-
lôk kapcsolatából. Igaz tehát az a régi böl-
csesség, amely szerint akkor is nevelünk,
amikor nem tudunk róla, és ez a szexuális
neveléssel kapcsolatban is így van.

Van-e ideális életkor arra, amikor a
kicsiket beavathatjuk abba, hogy a kisba-
bákat nem a gólya hozza?

– Igen, de ez egyáltalán nem objektív
életkor, mint ahogy a jogi szempontból
nagykorúvá válás a bûvös 18. életévben.
Sokkal inkább arról van szó, hogy a gye-
rekek már egészen fiatal korukban kér-
deznek, és aki (szülô vagy pedagógus)
velük foglalkozik, az erre fel is készülhet.
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Minden kérdésre persze nem lehet konk-
rét válasszal készülni, de számítani lehet
arra, hogy a gyerekünk kérdezni fog arról,
hogyan születünk, hogyan kerül a baba
a pocakba stb.

Ezzel kapcsolatban az az elsô alapelv,

hogy mindig csak annyit és úgy válaszol-
junk a gyereknek, amennyit és ahogyan
kérdez. A második alapelv, hogy ne akar-
juk a témával kapcsolatos összes tudásun-
kat egyetlen kérdésre adott válaszba
belesûríteni. Figyeljünk oda, hogy ponto-
san mit kérdez a gyerek, és pontosan arra
válaszoljunk. Lehet ugyanis, hogy akkor
éppen megelégszik azzal az egy válasszal,
de az is lehet, hogy továbbmegy, és föltesz
egy újabb kérdést.

Érdemes tehát szakítani az „eljött a fel-
világosítás kora” típusú hozzáállással, és
nem kell rázúdítani a gyerekre minden
fontosnak tartott információt, hiszen egy
olyan családban, ahol figyelembe veszik a
gyerek igényeit, ez már egészen korán
elkezdôdik. Általában azok a gyerekek
nem kérdeznek a szexualitással kapcso-
latban, akik azt tapasztalják, hogy ez az
érdeklôdésük nem talál megértésre, mert
a szülôk (nevelôk) ledermednek, rosszal-
lásukat fejezik ki, zavarba jönnek, vagy
tréfával ütik el a dolgot.

Milyen következményei lehetnek annak,
ha a gyerekek idô elôtt találkoznak – pél-
dául az interneten – a szexualitással, netán
a pornográfiával?

– A gyerekek számára a szexuális
aktus látványa olyan, életkoruknak nem
megfelelô inger, amely komoly lelki sérü-
léseket is okozhat. Mivel az aktus érzelmi
felfokozottsága és testi jellemzôi (behato-
lás, orális aktus stb.) a felnôtt mûködés
sajátja, ezért a gyerek fôként agressziónak
látja a helyzetet, amelyben az egyik fél
bántja a másikat. Ez zavart, undort, szé-
gyenérzetet válthat ki, és enyhébb trauma
esetén is hosszú ideig uralhatja a fantázia-
világot (félelmek, szorongások formájá-
ban), elvéve a pszichés energiát más
mûködések (például tanulás, sport) elôl.
Súlyosabb esetben a szexuális mûködés
zavarával járhat együtt idôsebb korban,
vagy éppen felfokozott, idô elôtt megkez-
dett szexuális aktivitással, ami szintén
értelmezhetô problémaként. Éppen ezért
a szülôk számítógép-kezelési szokásai
(például gyermekszûrôk használata)
nagyobb felelôsséggel járnak együtt, mint
azt sokan gondolnák.

Mennyire meghatározó élménye szexu-
ális életünknek az elsô szeretkezés?

– Alapvetôen nagyon meghatározó, de
ebben jelentôs egyéni eltérések vannak.
A fiúk (a lányokhoz képest) a nyugati kul-
túrákban általában kevésbé hajlamosak
tartogatni a szüzességüket, inkább az a jel-
lemzô, hogy az elsô adandó alkalommal –
akár egy alkalmi kapcsolatban – szeretnek
átesni a „tûzkeresztségen”.

Ennek a hátterében kulturális és bioló-
giai okok egyaránt állhatnak. A férfiural-
mú (patriarchális) társadalmakban a nôk
szüzessége azért volt fontos, mert olyan
haszontárgynak tekintették ôket, akik
a férfiak szaporodási érdekeit szolgálják,
és anyagi értékük nagyobb volt, ha érintet-
lenségükre garanciát vállalt az eladó (apa).

Ugyanakkor a nôk minden ismert kul-
túrában végzett vizsgálat szerint inkább
hajlamosak azzal szexuális kapcsolatra
lépni, aki udvarol nekik, aki jó fellépésû.
Nem a szexuális viszony az elsôdleges
számukra egy hosszú távú párkapcsolat-
ban, hanem inkább a másik szeretete,
támogatása, odafigyelése, megbecsülése.

Napjainkban érték vagy inkább ciki a
szüzesség?

– Valószínûleg van ilyen is, olyan is, ez
nagyban múlik a környezeti normákon.
Az a liberális demokrácia, amelyben
élünk, a törvények mellett a médiatartal-

Szex az exszel
A szex mindig veszélyes játék, ha nem
világos számunkra, hogy milyen követ-
kezménye lehet, és hogy valójában
szeretnénk-e, vállaljuk-e azt a követ-
kezményt. Ha szeretnénk visszasze-
rezni egykori partnerünket, és így
érhetjük el a célunkat, illetve ha nem
szeretnénk újrakezdeni, és nem is lesz
belôle félreértés, akkor talán nincs nagy
veszély. Minden más esetben azonban
bonyodalommal kell számolni.



makon keresztül is közvetít értékeket,
amelyekre a fiatalok fokozottan érzéke-
nyek. A serdülôk számára mindig fontos
kérdés, hogy a felnôtt társadalom mikor-
tól, mitôl és hogyan határozza meg egyen-
rangú félként a felnövekvôt. Azoknál
a népeknél, ahol törzsi beavatási rítusok
keretében történik a fiatal felnôttek befo-
gadása, ez nem okoz különösebb fejtörést.

Mivel a szexuális élet általában a fel-
nôttkor velejárója, a serdülôk között rend-
szerint elôkelô helyet foglalhat el az, akirôl
tudvalevô, hogy már elvesztette a szüzes-
ségét, tehát beavatott a felnôttkor egyik
misztériumába. Az persze már más kér-
dés, hogy milyen árat kell fizetni ezért
a gyakran talmi dicsôségért, hiszen a szük-
séges pszichés rákészülés nélkül megkez-
dett nemi élet (fôleg a lányok esetében!)
a saját értékesség érzésének csökkenésé-
vel, kiüresedéssel, viharos szexuális kap-
csolatokkal, depresszióval járhat együtt.

A szülôk ebben a folyamatban nagyon
fontos védô szerephez jutnak, de nem fel-
tétlenül csak a serdülôkorban, hanem –
mint arról korábban beszéltünk – már sok-
kal korábban. Természetesen a jól megvá-
lasztott kortárs csoport szerepe a másik
nagy segítô tényezô. Abban a közösség-
ben, ahol a szüzesség olyan értéket képvi-
sel, amelynek elvesztése csak egy érzelmi-
leg elkötelezett kapcsolatban képzelhetô
el, könnyebb megtartani ezt az állapotot,
mint egy olyan csoportban, ahol azért néz-
nek ki valakit, mert már csak ô szûz.

Másként éli meg a szerelmet a férfi, és
másként a nô?

– Az eddigi vizsgálatok szerint van szá-
mos hasonlóság és különbség is, de több
az eltérés. A szerelmi stílusok elmélete
alapján hatféle szerelmet különítettek el:
szenvedélyeset, barátit, praktikusat, játsz-
mázót, mániásat és önfeláldozót. A vizsgá-
latok szerint a nôkre inkább a praktikus és
a baráti jellemzô, míg a férfiakra inkább
a játszmázó. Ez talán érthetô is, ha arra
gondolunk, hogy az efféle hozzáállás segít-
het megvalósítani a nôknek az inkább
rájuk jellemzô, elkötelezett párkapcsolatot,
a férfiak viszont a játszmázással érhetik el,
hogy minél több szexuális partnerrel
kerüljenek kapcsolatba.

Mi a fontosabb egy kapcsolatban
a szex vagy a szerelem?

– Három különbözô biológiai rendszer
alakult ki az emberben, amelyek mûködé-
se összefügg a szerelemmel. Mindhárom
rendszer rendelkezik saját agyi körökkel,
hormonokkal és neurotranszmitterekkel.

A szerelem egyik aspektusát, a nemi vágyat,
a tesztoszteron mûködése irányítja, és arra
ösztökéli az egyént, hogy keressen szexuá-
lis partnert. A szerelem másik aspektusa,
a vonzalom (vagy romantikus érzelmek)
a dopamin és a szerotonin mûködésével
függ össze, és arra motiválja az egyént,
hogy legyen szerelmes egy számára fontos
személybe. A szerelem mint kötôdés pedig
az oxitocin mûködésével hozható összefüg-
gésbe, amely a partner iránti érzelmi elkö-
telezôdésben játszik szerepet.

Néhány vizsgálat szerint a biológiai
nem hatással van arra, hogy az emberek
miként élik át a szerelmet. Például a nôk
nagyobb valószínûséggel élnek át szerel-
met, és vonzódnak egy férfihoz, ha az ille-
tô domináns, míg a férfiak akkor hajlamo-
sabbak szerelmet érezni és vonzódni egy
nôhöz, ha az testileg vonzó, csinos. A nôk
hajlanak arra, hogy a szerelmet az érzel-
mi elkötelezôdés és a biztonság fogalmai-
val azonosítsák, míg a férfiak inkább
a szexuális elkötelezôdés és a közösüléssel
kapcsolatos kielégülés fogalmát használ-
ják a szerelem meghatározásaként.

A nôk hajlamosabbak rá, hogy több,
a szerelem érzésével kapcsolatos „tüne-
tet” éljenek át (mint amilyen például a
szédülés, a gerinctáji bizsergés vagy az
eufória). A férfiakról ugyanakkor kiderült
a vizsgálatok során, hogy hamarabb
esnek szerelembe, mint a nôk. Végül a
nôk általában szeretnének megbizonyo-
sodni a partner elkötelezôdésérôl és sze-
relmérôl, mielôtt belemennek a szexuális
kapcsolatba, míg a férfi-
ak készen állnak a szex-
re egy számukra teljesen
idegen, de vonzó sze-
méllyel, függetlenül attól,
hogy hosszú távra ter-
veznek-e vagy sem.

Bagaméri Viki
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Egyedül is
megy?
Mivel az adott kultúra szexuális visel-
kedéssel kapcsolatos normái nagyban
meghatározzák, hogy miként gondolko-
dunk az ilyen tevékenységekrôl, nekünk a
keresztény katekézist kell kiemelnünk.
Eszerint az a szexuális aktivitás, amelynek
célja nem az utód létrehozása, nem rendelte-
tésének megfelelô, így az önkielégítés és az
azonos nemûek közösülése (homoszexualitás)
nem elfogadható. Amíg gondolkodásunkat

túlnyomóan az egyház elôírásai határozták meg, addig fôként bûntudat kapcsolódott a
maszturbációhoz. Az utóbbi fél évszázad szexológiai kutatásai azonban rámutatnak arra,

hogy az önkielégítésnek fontos szerepe és helye van a szexuális kultúrában, a saját
test fölfedezésében, az orgazmuskészség kialakulásában. A maszturbáció (a vele

együtt járó fantáziákkal együtt) a szexuális viselkedés repertoárjának fontos
része. Pszichológiai szempontból akkor jelenthet problémát, ha nem

közelebb hozza a feleket, hanem eltávolítja ôket egymástól, mert
a valódi kapcsolatot helyettesítô, feszültséglevezetô

szeleppé válik, amely nem a közösen megélt
intimitást erôsíti.

A párkapcsolatok pszichológiá-
járól bôvebben is olvashat
Meskó Norbert Szex és lélek.

A párkapcsolatok pszichológiája címû köny-
vében, amely a Pro Pannónia Kiadó gondo-
zásában jelent meg 2013-ban.

ELIXÍR-
TIPP


