
Egy francia mondás szerint a világon az észt osztották el a legigazságosabban: még senki nem 

panaszkodott arra, hogy neki kevés van. Értjük a benne rejlő humort, de ez biztosan nem igaz a 

falloszra, latinosan a penisre: magyarul a hímvesszőről van szó. Ugyan a mennyiségére még 

kevés panaszt hallottam: a nekik kijáró egy darabbal általában elégedettek a férfiak, de a méret 

többször került szóba. 

 

Az elmúlt 3 – 4 évtized az erről való hallgatás jegyében telt: tabuként kezeltetett ez is, a 

szexualitás nagy témáján belül. Az utóbbi időben már inkább előkerül. Úgy a reklámokban több – 

kevesebb humorral, erotikával, leginkább célzásokkal, mint a viccekben, amikben leginkább a 

kicsinysége kerül a gúny középpontjába. A művészeten belül az irodalom és a film pedig már 

egyre inkább kezdi levetkőzni korábbi szemérmességét, vagy a cenzúra megkövetelte tiltásokat 

(?): bekerült a témák repertoárjába, persze különböző művészi színvonalon. Azt hiszem, ezek 

megbízható jelzései a szex, azon belül a fallosz iránti érdeklődés mértékére. 

 

A pszichológusok is legfeljebb akkor tudják kikerülni a témát, ha ráveszik ügyfeleiket az erről való 

mély és sűrű hallgatásra. Korántsem csak férfiak találhatnak gondforrást e szervükben, a 

feleségek / barátnők / barátok szintén szoktak jelezni problémákat párjuk péniszével kapcsolatban. 

No azért ne legyünk ennyire problémacentrikusak: mennyi büszkeségre, önbizalomra is okot ad 

egy-egy „megtermett” hímtag! 

 

Úgy tűnik, bár e testrész rejtett a nagyközönség számára, mégis fontos, és a maga módján 

gyakorta látható is. Látható: a „tulajdonosára” gyakorolt hatásában. 

 

A szexológia tudománya némileg megoszlik abban a kérdésben: a nemi öröm szempontjából van-

e, és ha igen, milyen jelentőséggel bír a pénisz mérete? A Káma Szútra, mint e téren az egyik 

legismertebb klasszikus „forrás” viszonylag részletesen taglalja, hogy a nemi szervek mérete 

alapján milyen közösüléstípusok vannak. (A férfi lingájának mérete alapján nyúlférfi, bikaférfi és 

csődörférfi, a nő jónija mérete alapján őztehén, kanca, nőstényelefánt lehet. Az egyenlő méretek 

közötti közösülés 3 fajtáján kívül megkülönböztet hat egyenlőtlent, az eltérő méretűek között. 

Megállapítja: az egyenlők a legjobbak, a legeltérőbbek a legrosszabbak. Mégpedig a vágy 

kielégítése és az okozott fájdalom alapján.) A mai szexológusok között szintén van, aki hasonlóan 

látja a közösülés és a méretek kérdését, mások egyértelműen úgy foglalnak állást: a hímvessző 

mérete abszolút jelentéktelen ebből a szempontból, mivel a hüvely (vagina) rugalmas izmaival 

könnyedén alkalmazkodik hozzá. Eddig a heteroszexuális kapcsolatokról esett szó. Mi a helyzet a 

homoszexualitással? E téren kevés szexológiai vizsgálat folyt, de az anális közösülésben a méret 

szerepét talán egyáltalán nem vizsgálták. Nem kerülhető meg itt egy fontos dolog: az anális 

közösülés is két ponton jelenthet nemi örömöt (hasonlóan a nők hüvelyi és csikló-eredetű 

orgazmusához): egyrészt a záróizmok és azok közvetlen környékének ingerlése által, másrészt a 

prosztata ingerlésével (nem tévedés: végbélen keresztül elérhető a prosztata). Itt viszont már 

szerepe van a méretnek: a hímvessző vagy eléri, és ezáltal ingerli, vagy nem éri el. Az ellenben 

már teljesen egyéni, mennyire igényli valaki a nemi örömnek a prosztata ingerlésével kiváltott 

formáját: van, akinek ez kifejezetten kellemetlen, nemhogy öröm lenne. Tehát számára a rövidebb 

hímvessző tud nagyobb élvezetet okozni. És még csak a szűken vett közösülésről esett szó. Pedig 

a szexuális aktus során még mennyi minden történik! Az mindenesetre jól érzékelhető: a nemi 

szerv méretének szerepe, jelentősége magában az aktusban, az orgazmusban egyértelműen, 



objektíven nem megítélhető, de úgy tűnik: nem feltétlenül ezen múlik a dolog! Akkor mégis: miért 

olyan fontos? 

 

Véleményem szerint az ugyanis fontos, ami ennyire sok emberi szenvedést tud okozni. Vegyük 

sorra, mik is a leggyakoribb panaszok! Természetesen első helyen a kicsinek tartott pénisz 

szerepel. Nem véletlenül fogalmazok így! Úgy tűnik, kevéssé a cm-ben kifejezhető hosszúság, 

esetleg vastagság számít (volt, aki saját bevallása szerint 20 cm-es péniszét tartotta rendkívül 

kicsinek!) Második helyen talán a pénisz alakjával kapcsolatos egyéni aggodalmak állnak: görbe, 

vastag és rövid, ugyan elég hosszú, de nagyon vékony, stb. Ezekhez képest ritkábban ugyan, de 

tapasztalható, hogy a pénisze átlagnál nagyobb volta okoz gátlásokat valakinek (pl. a már említett 

fájdalom okozás gondolata miatt). Bár teljesen más a kiinduló ok, mégis azonos a következmény. 

Szélsőséges esetben önkéntes szüzességre is ítélheti magát valaki emiatt, hiszen nem tartja 

fontosnak begyűjteni a teljesen biztosnak vélt gúnyolódásokat, megbántásokat a potenciális 

partner(ek) részéről. (Ebben a kabaré-tréfák, viccek bizony alapos megerősítést jelentenek!)  

Kevéssé szélsőséges esetben csak megnehezíti a szexuális életet: „menet közben” ugyanis leköti 

a figyelmét – gondolatait saját véleménye a nemi szervéről, és kevéssé tud feloldódni. Másrészt 

saját magáról alkotott véleményére, önképére, önbizalmára is hatással lehet: úgy érzi, ezzel a 

mérettel / alakkal nem tud teljes értékű partner lenni, akkor már nem lehet teljes értékű ember 

sem. Innen már csak egy lépés a gátlásosság, a kapcsolatok kerülése, az ismerkedéstől való 

visszahúzódás. Szükségszerűen követi az érdeklődés beszűkülése is. A folyamat vége akár 

depresszió is lehet. A magányos, egyedülálló életvitelre való berendezkedés, és ennek mindenféle 

ésszerű indokkal való alátámasztása is gyakran tapasztalható. Egy idő után már a feledés jótékony 

homályába vész a kiinduló ok: a hímvesszőjéről (méretéről, alakjáról) alkotott „biztos tudás”. Nem 

véletlen, hogy ennyire különböző háttéren azonos, vagy nagyon hasonló következményeket 

találunk! A közös pont az előbb említett „biztos tudás”! Mert erről van szó: egy szubjektív 

élményről, előrevetített szorongásról: hogy kudarcot fog vallani, ki fogják gúnyolni, szégyenben 

lesz része! Ez meg kinek hiányzik?! Jobb az óvatosság, ne tegyük ki magunkat ilyesminek!  

Persze: nincs teszt, hogy ez bekövetkezik-e a valóságban? Ha be is következik: milyen ember 

vajon az a másik? Van-e annyira „klassz srác”, hogy miatta lebecsülje magát? Egyébként is: miért 

ne lenne joga a másik félnek gúnyolódni? Ez az ő véleménye, gondolata: szabad úgy 

gondolkodnia, ahogy jónak látja – hiszen ő is egy felnőtt, önálló ember. Ettől még nem kell, hogy 

bármi is megváltozzon. Különben meg teljesen biztos, hogy nincs senki, akinek rá lenne 

szüksége? Aki őt tudná szeretni, és akit ő is szerethetne? 

 

Ugyanitt érdemel említést, bárha egyáltalán nem tartozik a szubjektíve problémának megélt 

élmények közé az az eset, amikor arra alapozottan érzi magát „valakinek” egy ember, hogy az 

átlagnál nagyobb nemi szervet visel. Tagadhatatlan, hogy mai világunkban ez önmagában elég 

lehet bizonyos esetekben arra, hogy sikert érjen el egyes területeken, de a szexuális partnerek 

mindenképpen valamiféle kedvező visszajelzéssel szokták „honorálni”. Ez aztán fokozott 

önbizalmat tud eredményezni a kapcsolatokban, ismerkedésben. Ha voltak is esetleg kezdeti 

gátlásai, a tapasztalatok már rég elsöpörték azokat. Ez így rendben is van. Ma kelendő „árucikk” a 

„piacon”. Az azonban már figyelmet érdemel megítélésem szerint, ha ezt az adottságát tekinti fő 

értékének, önbizalma, önértékelése egyetlen, vagy legfontosabb pillérének valaki. Nemcsak azért 

szólok erről, mert a személyiségére, jellemére is némileg torzítóan hat, hanem mert az évek 

múltával (lásd a Mások júliusi számát: Fókuszban a kor) a szexualitás és nemiség jelentősége 



valamennyit csökken. Ekkor pedig nagy adag csalódást, üresség érzést, és akár depresszív 

tüneteket is tud eredményezni. Nyugodtan keresse meg (mert biztos, hogy vannak!) egyéb 

pozitívumait, értékeit is! A piros ászon kívül vannak még értékes lapok a kártyában! 

 

Végezetül egy gondolat még. Az eddigiekben a nemi szervhez fűződő szubjektív élményt 

hangsúlyoztam. Mire alapozom mindezt? Egyrészt: teljesen ellentétes jellemzők tudnak hasonló 

következményekkel járni. Másrészt: ugye azt nem gondolja, Tisztelt Olvasó, hogy azok az 

emberek, akik számukra kielégítően élik meg a szexualitást, a nemiséget teljes mértékben 

„szabványos” nemi szervvel rendelkeznek, ami saját igényeik szerint készült? Miért fontos ez? 

Mert a péniszünk (is) olyan, amilyen – azon nem igazán tudunk változtatni (az eddig ismert 

különböző műtétek igencsak megkérdőjelezhető hatásfokúak és eredményességűek). A 

beállítódásunkon azonban talán lehetséges módosítani. 

  


