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véleményezés végett közöltem és így csak hamar bizonyság lesz aziránt, vajjon ezen terv a nemzet 
tetszésével találkozand-e vagy sem.

A magas kormány részérôl történô elfogadás esetére, megjutalmazásomat hazámra bizom; de 
elvetése esetére, annak kivitelére esetleg alakulni óhajtó magán vállalat irányában elôjogomat és 
feltételeimet fentartom.

Azon reményben, hogy a Mindenható eszmém megvallósulását Nagyméltóságod bölcs kormány-
zása alatt megélnem engedi, maradtam

Nagyméltóságodnak
Budapesten, alázatos szolgája”

Ordítva csapom rá e szónokra a kamrát, remegve rontok be írószobámba, töltök ma-
gamnak némi bort, üveges szódával fröccsé spriccentem, beásom magam a kanapémba, 
de elalvásom elôtt még agyamba szivárognak a zárt ajtó mögül kiszüremlô muzsika 
hangjai – Johann Strauss „Eljen a Mádjár” címû polkája szól. És ha táncba nem is hív-
hatom, Nagyságos Asszonyom, ezennel csókolom a kezét.

Magyar László András

KINEK A GYÖNYÖRE NAGYOBB?

„Nô voltam s uramat kényes testemre fogadtam
mint érzékeny húros hangszer a mesteri játszót
hogy pici éles csillagokat szikrázzon a vérem
csiklandó puha talpamtól a hajam gyökeréig
hangyasereg bizsegett kagylóim kék-erü mélyén,
comb köze, nyak, fülcimpa, tenyér, mind mézet adott-vett,
büszke hasamban sok rejtôzô angyali bölcsô
kéjtôl tátogatott, izgulva feszült ki a mellem,
táncot járt a farom, hô nedv a szemen meg az ajkon
lázas lankadozástól, gyöngyöt sírt sima bôröm,
nyitvafeledt számon szökdelt ki a szívdobogásom: 
ó hogy irígylem a gaz ringyót! most férfi vagyok csak.”

(Weöres Sándor: XENIA)

Arra a rendkívül fontos, különféle net-fórumokon is sûrûn tárgyalt kérdésre, hogy a nô 
vagy a férfi élvez-e nagyobbat orgazmusa során, meglepô módon két mítosz is választ 
próbált már adni – egy indiai és egy görög. Kezdjük az indiaival.

Hol volt, hol nem volt, élt egyszer a messzi Indiában egy boldog és sikeres király, 
Bhangasavan nevezetû. Bhangasavannak hatalmas birodalma és száz fia volt, ám egy 
nap valahogyan megsértette Indra istent. Indra bosszúból a királyt nôvé változtatta. 
Bhangasavan szégyenében az erdôbe bújt, hogy remeteéletet éljen, ám egy ifjú herceg 
megpillantotta, beleszeretett nôi mivoltába, és feleségül vette. Boldogan éltek-éldegél-
tek, éppen száz fiuk született, ám Indra egyszer csak felfedezte, hogy bosszúja félresi-
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került. Dühében villámával agyonsújtotta Bhangasavan mind a kétszáz fiát: a régieket 
és az újakat egyaránt. Végül is azonban megesett a szíve Bhangasavanon, és felajánlot-
ta neki, hogy egyik száz gyermekét hajlandó feltámasztani. Azt azonban, hogy melyik 
családja támadjon föl, Bhangasavanra bízta. Bhangasavan természetesen nem az általa 
nemzett, hanem az általa szült gyermekeket választotta, hiszen az anyai szeretet erôsebb 
az apainál. Indra ettôl annyira meghatódott, hogy megkérdezte Bhangasavant, vissza 
akar-e változni férfivá. A király/né azonban határozottan kijelentette, ô inkább megma-
rad asszonynak. S mikor Indra ennek oka felôl érdeklôdött, azt felelte: azért választja 
a nôi testet, mert a nôk sokkal jobban élvezik a szexet, mint a férfiak.1 

A görög mítosznak több változata is létezik, nekem a tralleiszi Phlegón változata 
tetszik a legjobban. Eszerint Eumarisz fia, Teiresziász, Zeusz papjaként élte életét. Egy 
nap két szeretkezô kígyóra bukkant a templom kertjében: botjával rájuk csapott, és 
megölte a nôstényt. Büntetésül nôvé változott. Sokáig élt Héra papnôjeként, gyermeket 
is szült már, mikor egy nap ismét két szeretkezô kígyóra bukkant, ezúttal a hímet ölte 
meg, és jutalmul – vagy megint csak büntetésül – visszaváltozott férfivá. Idôközben Zeusz 
és Héra, szokásuk szerint, összevesztek, ezúttal azon, hogy kinek a gyönyöre nagyobb: 
Héra azt állította, hogy a férfiak, Zeusz pedig azt, hogy a nôk élveznek nagyobbat. 
Miután sokáig veszekedtek, úgy döntöttek, az egyetlen autentikus személyt kérdezik 
meg az ügyben, a kétnemû Teiresziászt. Teiresziász nem habozott a válasszal: tapasz-
talatból tudja, hogy a nôké a nagyobb gyönyör, sôt, ha a gyönyört tíz részre osztanánk, 
kilenc a nôknek jutna belôle, és csak egy a férfiaknak. Héra persze, amiért Teiresziász 
nem neki adott igazat, azonnal megvakította ôt. Neje ítéletét Zeusz ugyan nem tudta 
már visszavonni, ám kárpótlásul Teiresziásznak jóstehetséget adott, hogy legyen mibôl 
élnie, és hogy szerepet kaphasson különféle görög drámákban és eposzokban.2

A két történet hasonlóságai (nemcsere, istensérelem, istenbosszú, nôk elônyben ré-
szesítése stb.) magyarázhatók ugyan a hellének és a hinduk közös indoeurópai erede-
tével, ám számunkra nem ez a fontos, hanem az, hogy az itt feltett kérdés láthatóan már 
az ôsidôkben is olyannyira izgatta embertársainkat, hogy mítoszt voltak képesek kanya-
rítani köré.

A következôkben néhány érdekes, e kérdésre adott választ szeretnék ismertetni. 
Mielôtt azonban tárgyamra térnék, röviden be kell mutatnom azt a két nemzéselméle-
tet, amelyek a válaszok hátterében állottak, s amelyek egészen a XIX. századig befolyá-
solták a gyönyörrôl alkotott orvosi nézeteket.

Az egyik – idôben kb. száz esztendôvel fiatalabb – nemzéselmélet Arisztotelésztôl 
származik. Arisztotelész a PERI ZÓIÓN GENESZEÓSZ (DE GENERATIONE ANIMALIUM) címû mun-
kájában (727a 3–20) fejti ki legrészletesebben nemzéselméletét. Eszerint csupán a férfi 
választ ki magvat, a nô a nemzéshez csak az alapanyagot adja. A hölgyek esetében 
a menstruációs nedv felelne meg a férfi magvának, ám ez valójában nem mag. Ez a 
menstruációs nedv (a kataménia) nem egyéb perittómánál, vagyis salakanyagnál. 

A továbbiakban (727b 8–14) Arisztotelész azt is kijelenti, hogy a nô akkor is teherbe 
eshet, ha nem élvez, és akkor sem esik mindig teherbe, ha együtt élvez a férfival, hiszen 
neki nincsen magva, amely a foganáshoz szükséges. A nô által az orgazmuskor kiválasz-
tott nedv (727b 34) nem mag jellegû (szpermatiké), hanem ahhoz a nedvhez hasonló, 
amelyet a kisfiúk bocsátanak ki, ha elélveznek (728a 12–14). Vagyis akik e nedvre hi-
vatkoznak, mikor feltételezik a nôi magvat, tévednek.3

Másutt Arisztotelész azt is hozzáteszi (723b 33–724a 3), hogy a gyönyört nem a mag-
kiválasztás okozza, hanem a testet érô erôs hatás (kinészmosz iszkhürosz). „Ám a foga-
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násra akkor is sor kerülhet, ha a gyönyör, amelyet a nô közösüléskor tapasztal, nem következik be 
– elegendô, ha kellôen felhevül az adott testrész, és a méh a test belsejében kellôen leszáll.” (739a 
30–34.) A nô tehát csupán avégett él át orgazmust nemzéskor, hogy a nedvkiválasztás-
kor a méhszája jobban kinyíljék, és a mag így könnyebben juthasson be a méhbe (739a 
35–37). A nôi orgazmus azonban nem feltétele a nemzésnek.

Arról viszont Arisztotelész nem nyilatkozik, hogy kinek a gyönyöre nagyobb, csupán 
annyit jegyez meg, hogy a nôk nyáron, míg a férfiak télen élvezik inkább a szexet. 
(PROBLEMATA IV. 28., 880a 12–22.)

A Hippokratész neve alatt fennmaradt PERI GONÉSZ (DE GENITURA) címen ismert mun-
kában azonban teljesen másféle nemzéselmélettel ismerkedhetünk meg.4 Hippokratész 
elmélete szerint ugyanis nemcsak a férfi, hanem a nô is kiválaszt „magot”, vagyis egyenlô 
arányban járulnak hozzá a nemzéshez. Jóllehet a hippokratikus elmélet, ami a nôi „mag” 
(petesejt) szükségességét illeti, ma is megállja a helyét, az ókori-középkori orvosok 
helytelen, ám szempontunkból fontos következtetést vontak le belôle. Nevezetesen azt, 
hogy mivel szerintük a magkiválasztás az orgazmussal egyenlô, a foganáshoz a nô or-
gazmusára is szükség van. Érdekes módon annak ellenére, hogy ennek a teóriának a 
józan ész mellett a mindennapi tapasztalat is ellentmondott, az elmélet az ókortól 
nagyjából a XVII. századig uralkodó maradt az orvosok között.5 Ez a teória azért lénye-
ges számunkra, mert a nô gyönyörét – különösen a keresztény idôkben, a legelsô és 
legfontosabb isteni parancs, a „szaporodjatok és sokasodjatok” miatt – ugyanolyan fontosnak 
tartja, mint a férfiét, vagyis egyszerûen, macsótársadalom ide vagy oda, lehetôségként 
számol azzal, hogy a nô nagyobbat élvez, mint a férfi.

Ez a hippokratikus elmélet egyébiránt sok hasznos dolgot eredményezett. Gyanúm 
szerint fontos szerepet játszhatott abban is, hogy az iszlám több szent szövegében is a 
hívôk kötelességévé teszi asszonyaik kielégítését,6 vagy abban, hogy Liguori Szent Alfonz 
a fogantatás szent célja érdekében a cunnilinctust is engedélyezte.7

Hippokratész feljebb idézett mûvében ráadásul a mi kérdésünkre is egyértelmû választ 
ad, hiszen azt írja: „Hésszon de pollü édetai hé güné tu androsz en té mixei, pleiona de khronon”, 
vagyis: „Közösüléskor sokkal gyöngébben élvez a nô, mint a férfi, de hosszabb ideig.”8 Ez az ál-
lítás megfelelt az ókori-középkori férfiuralmon alapuló társadalmak elvárásainak, il -
letve a kereszténység hierarchikus világképének egyaránt. Hiszen a középkor legna-
gyobb természettudósa, Albertus Magnus kijelentette, hogy minél magasabb rendû egy 
lény, annál nagyobbat élvez: ergo az ember nagyobbat élvez, mint az állat, a férfi pedig, 
mint a nô.9

Evvel még a nôk is – úgy látszik – egyetértettek. Hildegardis von Bingen (1098–1179) 
apátnô létére ugyanis a következôképpen írt: „A nô gyönyöre a naphoz hasonlatos, mely 
lágyan, finoman és folyamatosan árasztja hevét a földre, hogy az gyümölcsöt hozzon... Ha pedig 
a nôben felébred a gyönyör, enyhébben ébred, mint a férfiban, hiszen a nôben nem lobog olyan 
hatalmas lánggal az effajta tûz, mint a férfiban.”10 

A keresztény szerzôkre természetesen mázsás súllyal nehezedett az egyházatyák és 
egyháztanítók ítélete is. Szent Ágoston például hosszasan érvelt amellett, hogy az ideá-
lis szex teljesen gyönyör nélküli, hiszen az édenkertben, minthogy mégiscsak édenkert 
volt, nyilván létezett ugyan nemi élet, de csak teljesen tudatos és örömtelen, hiszen 
csupán ekképpen lehetett bûntelen.11 Szent Jeromos még ennél is tovább ment: szerin-
te a nôk egyáltalán nem képesek nemi gyönyörre. Éva szûz volt a paradicsomban, a 
nemi életet büntetésül kapta az almaevésért, márpedig a büntetésben nem találhat senki 
örömöt. Órigenész pedig kijelentette, hogy az a nô, aki nagyobb élvezetet talál a közö-



sülésben, mint a férfi, alacsonyabb rendû még az állatnál is.12 Megint más középkori 
szövegek arra figyelmeztettek, hogy a nô túlságos gyönyöre egyenest veszélyezteti a 
nemzést.13

Mindennek fényében tudjuk igazán értékelni a változást, amely a XIII. századtól – 
nyilván arab hatásra – a nôk gyönyörének megítélésében mutatkozott.

Pietro d’Abano (Petrus Aponensis vagy Petrus Abanus, 1257–1316) fômûvében,14 
amelyben vitatott orvosi-orvosfilozófiai kérdésekre próbált kompromisszumokon ala-
puló válaszokat találni, a nemzéselméletek összevetése után megjegyzi: felmerül a kétely 
avval kapcsolatban, vajon a férfi vagy a nôcske (foemella) élvez-e nagyobbat. 

Arisztotelész és Avicenna alapján – írja Aponensis – sokan úgy tartják, hogy a nô élvez 
nagyobbat, mert ô kétszer élvez, hiszen nemcsak akkor, amikor befogadja, hanem akkor 
is, amikor kibocsátja a magvat, míg a férfi csak akkor élvez, mikor kibocsátja. Ráadásul 
a nôket a dörgölés is jobban felizgatja a közösülés során, mert a méhük és a hüvelyük 
mellett a csiklójukat is ingerli ez a dörgölô mozgás.15 Végül pedig a kétnemû Theireszi-
ász is azt mondta, hogy a nôk nagyobbat élveznek. Csakhogy, mutat rá Aponensis, a 
férfinak mégiscsak kiegyensúlyozottabb a nedvalkata, a tapintási érzéke is fejlettebb, 
mint a nôé, emellett melegebb a magva is, és hosszabbak és szûkebbek azok a járatai is, 
amelyeken át a mag elhagyja a testet. Ráadásul a férfi magva gyorsabban és hirteleneb-
bül is hagyja el a testet, mint a nôé, tehát a férfi gyönyöre (titillatiója) nagyobb kell legyen. 
Ezért hát igaz ugyan, hogy a férfit jobban megviseli a szex, mint a nôt, viszont a férfi 
legalább nagyobbat élvez.

Aponensis következtetése meglehetôsen hímpárti, ám méltányosan jár el a nôkkel 
is, nem beszélve arról, hogy már mérlegelni merészeli a kérdésünkre adandó választ, 
ami korábban botrányszámba ment volna. A kor nevesebb olasz orvosainál egyébként, 
például Gulielmus Salicetusnál vagy Jacobus da Forlinál szintén hasonló gondolatme-
netek olvashatók.16 Ám a XVI. század talán legnagyobb tekintélyû orvosánál, a francia 
Jean Fernelnél (1497–1558) is majdnem szóról szóra ez áll.17 Az a nézet, hogy bár a nô 
kétszer élvez, míg a férfi csak egyszer, ám a férfi ennek ellenére nagyobb gyönyörben 
részesül, egyeduralkodó maradt a XVI. század végéig.

Ezért különösen érdekes a kevéssé ismert padovai orvos, Francesco Plazzoni (1590 
k.–1622) eszmefuttatása.18 Plazzoni, miután idézi a Teiresziász-mítoszt, felteszi a kérdést, 
vajon ki élvez nagyobbat, a férfi-e vagy a nô? Mindenekelôtt – írja – azt kell megvizs-
gálnunk, miért lehet nagyobb a férfi gyönyöre. Plazzoni szerint a férfi állítólagos nagyobb 
gyönyöre a következô forrásokból származik: a) a hímvesszôje merevedésébôl, b) a 
pénisznek, különösen a makknak a vulvával való összedörgölôdésébôl, c) a magkilövel-
lés bôl, amely önmagában is nagy gyönyör, bár szomorúság, bágyadtság és bénultság 
(tristitia, languor et paralysis) szokta követni, d) abból a ténybôl, hogy minél több a 
kilövellô mag, annál nagyobb a gyönyör, márpedig a férfi több magvat lövell ki a gyö-
nyör során, mint a nô, e) végül abból a ténybôl, hogy minél forróbb a mag, annál nagyobb 
a gyönyör, márpedig a férfi magva forróbb, mint a „hidegebb” természetû nôé. 

A nôk látszólag a felsorolt dolgok egyikével sem büszkélkedhetnek – folytatja Plazzo-
ni –, ám ennek ellenére egyáltalán nincsenek hátrányban, sôt. Egyrészt ugyanis a nôknél 
a péniszt a klitorisz majdnem tökéletesen helyettesíti, ráadásul esetükben nemcsak a 
klitorisz,19 hanem az egész hüvely és méh meg képes merevedni a gyönyörben. Emellett 
a férfi magvának és péniszének forrósága ugyanolyan gyönyört okozhat a nônek, mint 
a férfiaknak, erre utal a nôknek a mag és a pénisz irányában való szüntelen nyomako-
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dása is a közösülés során. Az említetteken kívül azonban a nôknek van még egyéb 
gyönyörforrásuk is. Egyik a méh, amely olyannyira vágyik a foganásra, hogy képes 
szinte a mag elé futni, és szinte megragadni a magot.20 A másik, hogy a nôk nem érez-
nek orgazmus után szomorúságot és fáradtságot, mert nem vesztenek, hanem éppen-
séggel nyernek a közösüléskor. Harmadrészt a nôk a dörgölôdzésben háromszor nagyobb 
örömüket lelik, mint a férfiak, különösen, ha a klitorisz és annak két „szárnya”, a nymphák 
is részt vehetnek benne. Negyedszer a nôk nemcsak a mag befogadásakor, hanem ki-
bocsátásakor is élveznek, vagyis kétannyiszor, mint a férfiak. A nô nagyobb gyönyörének 
végül az is bizonyítéka, hogy semmilyen szörnyûség nem rettenti el ôket a szextôl, sem 
a terhesség, sem a gyerekszülés, sem a gyermeknevelés, sem pedig a házasság rettentô 
kilátása, annyira vágyakoznak a gyönyörre. 

Egy szó, mint száz, Plazzoni Teiresziász óta elôször merte kijelenteni, hogy a nôk 
gyönyöre nagyobb a férfiakénál. A tudós padovai egyébként nem aratott osztatlan elis-
merést elméletével, hiszen az orvosok zöme a késôbbiekben is a férfiúi elsôbbség híve 
maradt.21 

És hogy valójában mi az igazság e kérdésben? Plazzonit ugyan nem vakította meg 
büntetésbôl Héra, de meglehetôsen fiatalon elhunyt. Magam tehát inkább nem nyilvá-
nítanék semmiféle véleményt. Nôkkel nem jó viccelôdni.
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Kicsi Sándor András

AZ R-ES HÓNAPOK

Általában gyermekkorunkban és az iskolai oktatástól függetlenül tanulunk meg olyan 
típusú dolgokat, miszerint a hónapnevek közül elég megtanulni a 30 naposakét, lehetôleg 
rövidítve: áp-jún-sze-no. A többi innen már könnyen kikövetkeztethetô: a február 28 
(szökôévben 29), a többi hónap pedig 31 napos. Elôtte persze ismerni kell mind a 12 
hónap rendes nevét, mégpedig úgy, ahogyan azt hivatalosan használják, tanítják.

Hasonló típusú módszerrel lehet tanítani a hold alakjából a holdfázisok kiolvasását: 
ha a hold D alakú, akkor dagad, ha C alakú, akkor csökken.

Az alábbiakban egy gasztronómiai, mnemotechnikai (errôl Jakobson, 1972: 243) 
szabályt tárgyalok, mely szerint a rák vagy az osztriga csak az r-es hónapokban (szep-
tem bertôl áprilisig) jó. Ez a szabály jól megfeleltethetô egy, az illetô állatok elnevezé-
sére vonatkozó fonoszemantikai tendenciával. Ami a magyar gyermeknyelvet illeti, 
kirívóan nehéz és viszonylag kései hangnak számít az r (Gósy, 1983: 69–70), melyet 
gyakran a nyelvelsajátítás folyamatában l vagy j helyettesít. Bizonyosan érvényes rá Reu-
ven Tsur megállapítása: „a csecsemô legkésôbbi szerzeményei rendelkeznek a legnagyobb érzel-
mi és esztétikai potenciállal a felnôttek nyelvében, akár pozitív, akár negatív irányban” (1993: 
519). Az európai nyelvek mindegyikében s a világ nyelveinek többségében van – igaz, 
fonetikailag többféleképpen realizálva – r és l (némelyikben többféle is), s mindössze a 


