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Bevezető – A nők 

I. 

Ezen írás a szerző szubjektív stílusában íródott. Vitatható a 
benne leírt, egyébként tényszerű leírás stílusa, szájíze, de 
ugyanakkor jóindulata, az igazság keresésére való törekvése is 
őszinte. 

Tény, hogy minden nőben van férfi oldal és minden férfi-
ban női szegmens. A feministák egy része, akik az ilyen kije-
lentésekre hevesen szoktak tiltakozni, nem is veszik a fáradsá-
got, hogy fellapozzanak egy hiteles orvosi lexikont. A nő 
szervezete ugyanis termel bizonyos mennyiségű férfi hormont 
és fordítva, a férfiaké is női hormont. Mindenkinél más-más 
mennyiségben, de egy férfi szervezete értelemszerűen nem 
termelhet több női hormont, mint férfi hormont. A hormo-
nok, mint tudjuk, meghatározzák a gondolkodást. A nőben 
lévő férfi hormon, ez a férfi princípium az, ami a férfi ellen 
lázad, nem örülve a nőiségnek és a nőiséggel járó előnyöknek, 
mint a szépség, finomság, érzékenység. De mintha a köteles-
ségtudat is feltűnőbb lenne a nőknél… 

II. 

Jelen írásomban mindvégig a „vegytiszta Nő” jelenségét jel-
lemzem. Az elképzelés Weiningertől ered, ezt próbálom 
konkretizálni. A nőre igaz az is, hogy kevesebb és az is, hogy 
több, mint egy férfi. Aggripa von Nettesheim váltig állította a 
nők magasabb rendűségét, mivel szerinte a nők kifinomultsá-
gán és testi szépségén is látszik, hogy Isten finomabb anyag-
ból teremtette őket a férfiaknál. Ugyanilyen, bár jóval ősibb 
feltételezések szerint Isten Ádámot puszta, közönséges 
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agyagból gyúrta, míg a Nőt olyan agyagból, amely már Isten 
szellemével volt átitatva. Tudjuk, hogy Isten Ádámot előbb 
teremtette, majd csak később lehelt bele lelket. Viszont, ha 
másképp nézzük a dolgot, azt látjuk, hogy a nő testi felépítése 
nagyrészt hasonlít a férfi felépítésére: vannak kezei, de a férfi 
szempontjából erőtlen kezek azok, van válla, ami ugyancsak 
erőtlenebb, mint egy férfi válla. Persze, statisztikai igazságok-
ról beszélek, ami alól mindig is voltak kivételek. Ebből a 
szempontból, vagyis a fizikai teherbírás szempontjából való-
ban kevesebbnek tűnik a Nő, mint a Férfi, és valóban befeje-
zetlennek. Viszont a női szervezet egyértelműen többet visel 
el, ellenállóbb a betegségekkel szemben, mint a férfi szerveze-
te. A túlélési statisztikákat mindenütt nők vezetik. Férfiak 
ritkábban özvegyek, mint a nők. Szóval azt gondolom, a nők-
nek nem kellene folyton a férfiak testi erejére és előnyeire 
hivatkozniuk, hiszen a nőket a természet ellátta olyan plusz 
rezervákkal, amik az utódok felnevelésében plusz energiákkal 
látják el a nőt, olyan hormonokkal, amelyek ellenállóbbá 
teszik a nő szervezetét. Feltűnő, hogy ha a biológiai test le-
bomlását vesszük figyelembe, a nők szervei közül a petefészek 
az, amely a legellenállóbb és a legkésőbb bomlik el minden 
lágyrész közül, míg épp a nemi szervek és testüregek azok, 
amik a leghamarabb oszlásnak indulnak. Visszatérve a női és 
férfi szervezet hasonlóságaira, analógia vonható több, látszó-
lag ellentétes feladatot ellátó testrészre is. Ugyanez a helyzet a 
nemi szervet illetően is, hiszen a mai genetika gyakorlatilag 
hímvessző-csökevénynek tartja a csiklót, tehát egy ki nem 
fejlődött pénisznek. Az egész női nemi szerv a férfi herezacs-
kójával rokon felépítésű bőrből épül fel. A különbség, hogy a 
férfinél a nemi ösztön lefelé, az anyagba aktívan irányuló, a 
nőnél viszont az anyag, a passzív petesejt „várja” a megtermé-
kenyítőt. Ezért is a rengeteg szirupos film a férfiról, aki elra-
bolja a nő szívét. Ezt a „megváltót” a nők túlynomó többsége 
várja, de persze, itt sem mindenki. Érdekes meglátni az össze-
függéseket az elvont képzetek és a testi valóság között. A nő 



11 
 

szexualitása elsősorban transzcendens irányultságú, az égre, 
az igazira, a „megváltóra” (a petesejt ideális megtermékenyítő-
jére) tekintő, ezért a nő petefészke nem lefelé irányul, hanem 
felfelé, s így a testbe húzódott fel, míg a férfi nem szervei 
szabályosan kinőttek a testből. A hímvessző szerves része a 
testnek meg nem is. Itt egy olyan tipikus kettősségre hívnám 
fel a figyelmet, ami gyakorlatilag az Univerzum összes sajátos-
ságaira, törvényszerűségeire érvényes, szélsőséges esetekben 
paradoxonokban nyilvánul meg (lásd: paradoxonok). A férfi 
nemi szerve ugyan közös véráramba van kötve a férfi testével, 
mégsem képes elviselni a férfi testében uralkodó hőmérsékle-
tet, s így a herezacskóban a herék számára optimális 34 fok 
körüli, vagy ennél valamivel alacsonyabb hőmérséklet uralko-
dik optimális esetben. A férfi nemi szervei nincsenek a test-
üregben, ahogy a nő nemi szervei. Az analógia a nőkkel szin-
tén feltűnő, hiszen többnyire nekik is páros szerveik vannak, s 
így ami a here a férfiban, mint nemi hormonok és a termé-
kenység helye, ugyanúgy a nőknél a szintén páros petefészkek 
a termékenység és nemi hormonok termelői, amelyek nagyjá-
ból 36,6 fokban működnek optimálisan, szemben a herék kb. 
32-34 fokos környezetével. S így nyilvánvalóvá válik a férfi és 
női szexualitás különböző fűtöttsége is. A test állapota kifejezi 
a lélek állapotát és az egyén érzelmi életét. Hiszen tudvalevő, 
hogy akit pozitív érzelmek érnek, annak javul a vérkeringése s 
így pár tizedfokkal nő a testhőmérséklete, különösen megha-
tározott testrészeken. Nőknél tehát nem is elhanyagolható 
mértékben zajlik, magasabb fokon a szexualitás, mint a férfi-
akban, ahol inkább hasonlít a hűvösebb, lúgos-nyálkás, hüllő-
szerű állapotra. Hiszen a spermiumok valóban egy apró hül-
lőképződményre, az ebihalakra hasonlítanak és úgy is visel-
kednek. Nos, ez az oka annak, hogy a férfinak szinte sosincs 
szüksége szerelemre és előjátékokra, mint a nőknek. A férfi-
ban is van nő. A férfi mellbimbói a kifejletlen mellekre emlé-
keztetnek, különben a férfiaknak miért lenne mellbimbójuk? 
Ez tehát bizonyítja az emberben a fejlettségi szint két lehető-
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ségét, miszerint egyaránt férfi és női alakot is ölthet. A meg-
termékenyítés pillanatában már eldőlt, hogy fiú vagy lány e 
lesz a magzat, ez viszont legkorábban csak a 8-9. héten kezd 
kialakulni. Azt lehet mondani, hogy legalábbis az alaktani 
jellegzetességeket figyelembe véve, 8 hétig hermafrodita 
(gonadális nem) szinten létezik a magzat s csak utána kezd a 
gonádtelepből petefészek vagy here kifejlődni. Az, hogy az 
ember mennyire lehet egyszerre nő és férfi is, transzvesztiták-
nál figyelhető meg, akiknek az ilyen átváltozásuk nővé (vagy 
nők férfivé való „változása”) sebészi beavatkozások és hor-
monkezelések esetén egészen szembetűnő. Tehát a Férfi 
felfogható úgy is, mint kifejletlen nő és a nő is, mint kifejletlen 
Férfi, viszont azt is látni kell, hogy itt alapvetően két ellenté-
tes erő munkálkodik a férfi és női test formálásában és fejlő-
désében. Ez a két erő egyesülésekor életet hoz létre, tehát ez 
nem elvont spiritiszta állítás, hanem tény. Csakis a két ellen-
tétes erő tudja kiegészíteni egymást, konstruktívan, az élet 
irányában. Minden bizonnyal akkor állunk az igazsághoz a 
legközelebb, ha a két nemet egymás tükrének tekintjük. Hi-
szen egyrészt emberek vagyunk, kommunikálni tudunk egy-
mással és a kiteljesedést és túlélést is a két nem tudja biológiai 
szinten biztosítani. Egymás tükörképei vagyunk, nők és férfi-
ak, érezzük, hogy összeköt minket emberi mivoltunk, s amit 
szeretünk a másikban, azt magunkban is szeretjük vagy sze-
retnénk, és fordítva, amit gyűlölünk vagy csak nem szeretünk 
a másikban, azt magunkban sem szeretnénk. Akkor közelí-
tünk a valósághoz, ha azt mondjuk, hogy a férfi csak olyan nőt 
választ párjául, amilyen az ellenkező esetben ő maga is lenne 
és a nő olyan férfit választ magának, amilyen ő maga is szíve-
sen lenne férfiként. A legtöbbször ezért mondják a nők a 
társkereséskor, hogy olyan partnert keresnek, akire felnézhet-
nek… műveltsége, ereje, hatalma (vagyona-szociális szelekció) 
vagy épp… magassága miatt. Ezért mondják komoly filozófiai 
nézetek, hogy a heteron (az idegen, a más) a fel nem ismert 
auton, vagyis az idegen a fel nem ismert önmagam. Ebben a 


