
Mai életünk több szempontból is kritikus a férfiakra nézve: évtizedek óta téma a szociológiai, 
szociálpszichológiai szakirodalomban a nemi szerepek válsága, vagy átalakulása. A hagyományos 
nemi szerepek a mai társadalmi környezetben nem tarthatóak: a nők munkába álltak, nagyobb 
szerepet vállalnak a társadalmakban, és természetesen a szexuális életben is megváltozott 
igényekkel vesznek részt. Egyre hangsúlyosabb a női orgazmus kérdése, és a férfiakon megnőtt a 
nyomás: ki KELL elégíteni a nőt. Ez már-már a férfiasság mércéjévé is vált. És természetesen 
egyre szélesebb körben és egyre fiatalabb korban megismerkedtünk a pornográfiával. Ezeken a 
filmeken hatalmas szerszámmal felszerelt, és akár örökké kemény, és akcióképes, fáradhatatlan 
férfiak ejakulálnak komoly mennyiségű ondót hatalmas lövésekkel. Mintegy sugallva: ez az etalon, 
ezt kell utánuk csinálni, ez a feladat. Arra már kevesebben gondolnak, hogy a pornószínészeket a 
külső és a péniszméret alapján válogatják, a filmeket vágják, és a férfiak a péniszükbe nagyon 
gyakran injekciókat kapnak a forgatás előtt az erekció megtartása érdekében. Arra már nem 
gondolunk a filmeket nézve, hogy ez bizony közel sem a mindennapok valósága, és itt nem a nők 
kielégítéséről, a férfi szexuális öröméről van szó, hanem egy filmről, ahol a nő azonnal adja magát, 
és legalábbis életcélja a szex, a férfi pedig mindig, minden körülmények között képes örömmel és 
kitartással szexelni. Soha nem jön haza fáradtan a munkából, nem bosszantotta fel senki, semmi 
más nincs számára, mint ha meglát egy jó nőt, akkor meg kell dugni. Ugye, valami ilyesmi is 
sugárzik a filmekből? Azt hiszem, a valósághoz az aktusoknak is körülbelül ennyi köze van. Ami 
nem baj, hiszen a céljuk a nemi izgalom keltése, és akár levezetésének elősegítése. Nem a 
művészeti érték, és főleg nem a valóság bemutatása. Hogy mennyire nem, arra jó példa egy 
pornófilm jelenete: a férfi természetesen teszi a dolgát, keményen és kitartóan. Aztán a nő hirtelen 
ejakulálni kezd, és ez ismétlődik is néhányszor, a férfi hátraugrik és a kamera mutatja döbbent és 
meglepett arcát. Valószínűleg még nem hallot a női ejakulációról, legalábbis az arckifejezése 
alapján ez látszik. Ezek a filmek szexről szólnak, személytelenül, érzelmeket nem belekeverve. Ez 
a dolguk, így van rendjén: de jó tudni, hogy ez nem a hétköznapi élet, nem a mindennapi életben 
folyó általános szexualitás. És főleg nem követni való minta, pláne nem etalon. 

Mindenki gyereként kezdte az életét, és első élményeit a szexről ekkor szerezte. Még ha nem is 
szexualitásnak élte meg akkor. A szülők egymáshoz való viszonya, személyes kötődése, vagy 
éppen ellenszenve, az érzelmi légkör a családban már megalapozza a felnőtt ember érzelmi 
képességeit, kötődési készségét, szeretni tudását. A szülők és a környezet viszonyulása a 
szexhez, akár a hirtelen elhallgatások, akár a zavarba jövés, akár a természetes 
megnyilvánulások, orientálják a fiatal viszonyulását, attitűdjét. Legalább ennyire fontos a szülők és 
környezet gyerekhez való viszonyulása: önállóságra, önbizalomra, önértékelésre, vagy inkább 
bizonytalanságra, szorongásra, befelé fordulásra készíti fel a család? 

Természetesen haveri-baráti körben is folynak beszélgetések, és ennek is vannak hatásai a fiatal 
gondolkodására, attitűdjére. És még az élete során szinte számtalan helyről szerez benyomásokat, 
amiket saját személyiségén átszűrve értelmez. 
A szexualitás, a szexuális élet sem elszigetelt, önálló, teljesen külön létező valami életünkben, 
hanem annak része. Ugyanígy a személyiségünkből sem egy elszigetelt rész, hanem a 
személyiségünk egésze vesz részt benne. Talán nem véletlen, hogy elterjedt vélekedés szerint 
legfontosabb nemi szervünk az agyunk, és legnagyobb nemi szervünk a bőrünk. A teljes 
személyiségünk és egész testünk vesz részt a szexben is, ugyanúgy, mint életünk minden más 
területén is. Miért pont a szex lenne kivétel? 

A BNO (Betegségek Nemzetközi Osztályozása) X. kiadásában a szexuális diszfunkciók felosztását 
külön ismertetem. Itt az ezen kívüli csoportokról esik szó. 

A Nemi identitás zavarai között a Transszexualizmust nevesíti a BNO-X.  

A Szexuális preferencia rendellenességei közés sorolja a Fetisizmust, Exhibicionizmust 
(magamutogatás), Voyeurizmus (mások meglesése szexuális aktus közben), Pedophilia 
(gyermekekre irányuló nemi vágy), Szadomazochizmust illetve a Többszörös preferenciazavart.  



Az egyéb preferencia zavarok között megemlíti a zoofíiliát (állatokra irányuló nemi vágy), 
coprofiliát (széklet a vágy tárgya), necrofiliát (holttestekkel folytatott szexuális élet), klismafiliát 
(beöntés), urofiliát (vizelet), partializmust (kizárólag a test bizonyos részeivel való szexuális 
tevékenység) valamint a telefon szkatológiát (obszcén telefonhívások). 

A szexuális fejlődéshez és orientációhoz társuló pszichológiai és viselkedési rendellenességek 
között tartja számon a következőket: 

- Szexuális érés zavara: a páciens szenved saját bizonytalanságától, hogy melyik nemhez 
tartozik, hogy milyen a szexuális orientációja, és ez hosszú távon depresszióhoz és szorongáshoz 
vezet 

- Ego-dystoniás szexuális orientáció (énidegen szexuális orientáció: heteroszexuális, 
homoszexuális, biszexuális). Az egyén ismeri a szexuális orientációját, de azt nem érzi sajátjának, 
megváltoztatni szeretné. 

- Szexuális kapcsolat zavara: a nemi identitás és a szexuális orientáció (heteroszexuális, 
biszexuális, homoszexuális) tehető felelőssé a szexuális partnerkapcsolat kialakításában vagy 
fenntartásában mutatkozó nehézségekért. 

Látható, hogy nem szerepel a zavarok között sem a homoszexualitás, sem a biszexualitás. Az 
Egészségügyi Világszervezet (WHO) álláspontja szerint ezek „a normális szexualitás kisebbségi 
megnyilvánulási formái”. A homoszexualitást egy esetben tartja problémának: amennyiben 
énidegen (lsd Ego-dystoniás szexuális orientáció), vagyis az egyénnek problémát jelent az 
életében. Ekkor sem a szexuális irányulást kell kezelni a WHO szerint, hanem az énidegenségét, 
vagyis a kezelés célja a szexuális orientáció elfogadása, és a következményes problémák 
csökkentése, vagy megszüntetése. Zavarnak, pszichiátria – pszichológiai kezelésre okot adónak 
akkor tekinti a szexuális viselkedést vagy nemi érzelmeket, vágyat, ha azok nem kölcsönös 
beleegyezésen alapuló viselkedésben nyilvánulnak meg (szexuális preferencia rendellenességei). 

A BNO elsősorban tünetek, megjelenési formák alapján foglalja rendszerbe a szexuális életben 
jelentkező zavarokat. 
A tünetek mögött azonban bonyolultabb folyamatok, érzelmek, indulatok, stb. állnak. Ezért a tüneti 
kezelés helyett, vagy esetleg mellett érdemes a háttérben lévő okok feltárására, kezelésére is 
figyelmet fordítani. 
Pl. egyik fiatal, 20-as évei elején járó férfi páciensem merevedési zavarral jelentkezett. Saját 
megfogalmazása szerint nyomasztja a szexuális aktus során átélt teljesítmény kényszer, 
teljesítmény nyomás, ami ellenkező hatást vált ki: abbamarad, vagy nem is jelentkezik az erekció. 
A háttérben fellelhető volt az a bizonytalanság, hogy teljesítménytől függetlenül, csak önmagáért is 
lehet-e őt szeretni, vagy csak akkor, ha jól teljesít. Tehát minden területen az életében, így 
szexuális téren, szerelmi –érzelmi téren is bizonyítani kellett, hogy biztonságban érezhesse magát 
a kapcsolatában. Ilyen helyzetben a szex már nem tud örömforrás lenni, inkább feszültséget, 
félelmet ébreszt, ami később a vágy elmaradásához tud vezetni. Ennek következtében többnyire a 
partnerre kezdünk haragudni, és már el is jutottunk a veszekedésekig, a másik vádolásáig, sőt 
akár a válóperig is. Ennek az útnak a közepe táján, a partner iránti indulat szakaszában jár egy 
házaspár, akik 30-as éveiben vannak , és szerencsére a még mindig fellelhető egymás iránti 
szeretet miatt nem a válóperes ügyvédhez, hanem pszichológushoz fordultak. 

A nők szexuális vágyának, vagy akár vaginizmusának a hátterében gyakorta lehet fellelni a szülők 
és a gyermekkori környezet szexualitással kapcsolatos prűd, vagy elutasító, esetleg azt 
undorítónak feltüntető attitűdjét, vagy a női alacsonyabbrendűség beleplántált érzését, hogy a 
nőnek ez kötelessége, de élvezni bűn, mert azt csak a kurvák teszik. Volt alkalmam találkozni 
olyan nővel, aki vágyott a szexre, és ugyanakkor rettenetesen félt is tőle, mert egyrészt teherbe 
eshet (nincs az a fogamzásgátló, amiben megbízna akárcsak picikét is), másrészt erkölcstelen, 



rossz. Emiatt (saját és partnere egybehangzó állítása szerint) akarja a szexet, de aktus közben 
„olyan, mint egy darab fa”, és tele van félelemmel. Könnyű elképzelni, milyen öröm lehet a szex 
mindkettőjüknek. 

Célszerű tehát a szexuális zavarokat valóban az egész személyiség problémájaként tekinteni, és 
nem szabad alábecsülni: ami ma csak merevedési zavar, vagy a vágy hiánya, holnapután a 
házasság, vagy a párkapcsolat felbomlásának is lehet az oka. És ha a gyerek is megszenvedi ezt, 
akkor lehet, hogy a következő pszichológus generációnak is adtunk munkát. Egy fiatal páciensem 
tünetei mögött pontosan ilyen természetű okok húzódnak meg a szülők részéről. 
Az eddigiekhez fontos hozzátenni, hogy a homoszexuális, vagy leszbikus párkapcsolatokra 
ugyanúgy igazak, mint a heteroszexuálisokra. Az emberi élethez tartozó kérdékörről van szó, ami 
független a nemi preferenciáktól. 

 


