
II. A NEM MEGHATÁROZÁSA  
  

    Az emberi nem kétivarúsága nemcsak a szervezet belső fiziológiájában, 

genetikai hátterében, hormonális rendszerében érhető tetten, hanem az 

előbb sorolt tényezők által befolyásolt és alakított, makroszkóposan-

vizuálisan megjelenő kültakarójában, csont- és izomrendszeri 

felépítményében. Ezt a jelenséget nevezzük sexualis vagy nemi 

dimorfizmusnak, vagyis ivari kétalakúságnak. Az élővilágban ez nem 

egyedi jelenség, sokkal kirívóbb, markánsabb különbségek is adódnak a 

két eltérő ivarú egyed között, elég ha egyes emberszabású majmok (pl. 

gorilla, orangután) hímje és nősténye közötti magasság- és 

súlykülönbségre gondolunk. A nemekhez kapcsolódó funkció- és 

teljesítménykülönbségek — akár fizikai, akár szellemi téren — az élő 

egyedeken tanulmányozhatók a leginkább. A kanárimadarak nemi 

különbségei tollazatuk színében, hangadásuk módjában, dallamában 

fejeződnek ki a leginkább, ezen tulajdonságok azonban egy 

madárcsontozaton vajmi kevés eséllyel figyelhetők meg. Az emberi faj 

esetében a két nem közötti különbség még erőteljesen felülrétegződik a 

szocializációs tényezőkkel is, amelyek egyik legerőteljesebb bázisa az 

adott nemhez fűződő tulajdonságok idealizálása, súlyozott megjelenítése. 

Ezért a holt anyagon — esetünkben a csontokon — végzett morfológiai 

vizsgálatok a nemre vonatkozó információknak csupán a csontozatot 

érintő, ún. szomatikus részét jelentik. Általánosságban tehát azt 

mondhatjuk, hogy a történeti antropológia által használt módszerek a két 

nem között lévő, elsősorban morfológiai különbségekből indulnak ki, az 

egyéb metódusok általában túl drágák, s nagy esetszám esetén nem 

alkalmazhatók.  

 

A férfi és a nő alapvető szomatikus eltérései   

  férfi  nő  

testmagasság*  164-167 cm  153-156 cm  

izomszövet aránya  40-42 %  36 %  

zsírszövet aránya  18-20 %  28-30 %  

csontozat aránya  20 %  15 %  

koponyakapacitás**  1338-1462 cm3  1196-1307 cm3  

élettartam***  74,8 év  79,9 év  

  

                                              

 

       * a közepes testmagasság kategüóriaértékei Martin szerint  



     ** a közepes koponyakapacitás kategóriaértékei Alekszejev-Debec 

szerint  

    *** a születéskor várható átlagos élettartam  

  

  
  

  

A nemi differenciálódás szintjei  

  

    A morfológiai alapon történő nemmeghatározás hibalehetőségeit 

megértendő, nézzük meg, milyen szinteken jelenik meg a nemi 

különbözőség az emberen. A legalapvetőbb az ún. kromoszómális nem (I. 

szint), amely az ivari kromoszómákon keresztül XX, vagyis női és XY, azaz 

férfi genotípust határoz meg. E kromoszómapároknak az embrionális élet 

megfelelő időszakaiban érvényre jutó hatása, az ún. gonád-dfferenciálódás 

alakítja ki a gonadális nemet, azaz ivarmirigy szerinti nemet (II. szint). 

Ekkortól kezd a fejlődő szervezet a saját maga által termelt hormonok 

hatására eltérő módon fejlődni. A szöveti és szervrendszeri differenciálódás 

kapcsán fejlődnek ki a belső és külső nemi szervek, azaz a genitáliák 

szerinti nem (III. szint). Ehhez járul a méhenkívüli élet adott időszakában 

(lásd az Életkormeghatározás c. fejezetet) a külső testi jegyek 

megjelenése, a szomatikus nem (IV. szint), leginkább az izom- és 

zsírszöveti százalékos eltérés, a nagyságrendi különbség, s ezzel 

párhuzamosan alakul ki az adott nem pszichés karaktere (V. szint).   

    Ezen öt szintet tekintve a történeti korú csontanyagból nyerhető adatok 

csupán a negyedik, vagyis a sexus szomatikus jegyeiben megfogható 

szintjén vizsgálhatók manuálismorfológiai módszerekkel, vagyis az 

antropológusnak figyelembe kell venni, hogy a csontváz morfológiáján 

alapuló nemmeghatározási eljárás csak a csontvázon kifejeződő nemi 



jelleget veszi figyelembe, míg a kromoszómális, a gonadális és a genitális 

nemiség csupán csontozati különbségek alapján nem eldönthető.  

  

Ennek a történeti embertanban elenyésző jelentősége van, sokkal inkább 

érdekelt tudományterület a kriminalisztika, amely e problémák megoldására 

csontkémiai eljárásokat használ. Új módszernek számít a csontszövetből 

nyerhető DNS-molekulák laboratóriumi vizsgálata, amikor az illető DNS-ét 

enzimek segítségével meghatározott darabokra vágják, s csak az egyik 

nemre specifikus részt keresve szekvenálják. Ezzel a módszerrel (pl. az ún. 

amelogenin-módszer) megfelelő körülmények esetén teljes bizonyossággal 

megmondható az egyén neme.  

 

A nemet determináló tényezők   

a nemiség 

szintjei  
férfi  nő  

kromoszomális  XY heterogaméta  XX homogaméta  

gonadális  Wolf-cső eredetű here-struktúra,  

androgén hatás  
Müller-cső eredetű 

petefészekstruktúra,  

ösztrogén hatás  

genitális  férfi külső nemi szervek  női külső nemi szervek  

szomatikus  férfi másodlagos nemi jellegek, 

szőrzetizomzat  
női másodlagos nemi jellegek, 

zsírszövet  

psychés  férfi psychés orientáció  nő psychés orientáció  

      

  

A nem kialakulásának vázlata  

  

A fogamzás (conceptio) bekövetkezésekor az esetek döntő többségében 

44+XX, vagy 44+XY kromoszómakészlet jön létre. A nem kialakulásában 

jelen tudásunk szerint 4 gén játszik szerepet: a here (testis) kifejlődését 

elősegítő T gén, a petefészek (ovarium) kifejlődésére ható O gén, a here 

kialakulását gátló TIF (testis inhibiting factor) gén és a  TIF represszor 

génje az RTIF. A T domináns az O felett, a TIF gátolja a T hatását, az RTIF 

gén domináns a TIF felett. A homológ kromoszómák közül az X 

kormoszóma tartalmaz T, O és TIF gént, míg az Y kromoszóma tartalmaz: 

RTIF gént. Az alapgonád (ősveseredőből származó gonádtelep) 

indifferens, az eltérő hormonhatásra diffferenciálódik női illetve férfi nemi 

irányba. Női nemi kromoszómahomológia (XX) esetén a TIF elnyomja aT 

gén hatását, tehát érvényre jut az O gén, vagyis petefészek fejlődik, amely 

progeszteront és más ösztrogéneket termel. A férfi nemi XY homológia 

esetén a TIF T elleni hatást semlegesíti az RTIF gén, így az O gén felett 



domináns T gén hatása érvényesül és here fejlődik, amely tesztoszteront 

termel.  

A nem makromorfológiailag XY esetben 6.hét után (13-15 mm-es embrio), 

az XX esetben a 12.héten (18-20 mm-es embrio) válik felismerhetővé.   

  
Az olimpiai mozgalom egyik morális mélypontjának tekinthetjük a "bajuszos úszónők" 
esetét. A teljesítményfokozás érdekében egyes országok nem riadtak vissza attól, 
hogy egyes atlétikai és vizisportokban az ún. androgén (főként tesztoszteron, azaz 
férfihormon) hatást kihasználják a nők teljesítménynövelésére. Nem volt ritka a 
futónők időzített teherbeejtése sem, mert a terhesség egyes korai fázisaiban a női 
szervezet teljesítőképessége fokozódik. Emellett előfordult, hogy alapvetően férfias 
szomatikus jellegekkel rendelkező sportolókat indítottak női versenyszámokban. Ezért 
jelenleg a sportolók tényleges nemének megállapítására vér- és 
kromoszómavizsgálatoz is elrendelhetnek.  

  

  

A nem megállapítása történeti korú csontanyagon  

  

A csontozat morfológiai 

értékelhetősége elsősorban a 

megmaradt csontváz 

reprezentációjának és 

individuális elhalálozási 

életkorának a függvénye. A 

nemekre jellemző, csontozaton 

megjelenő differenciálódás a 

medenceöv kialakulásával veszi  

kezdetét. Ezért mondhatjuk, hogy az emberi csontváz csak 14-15 éves 

kortól mutat olyan jól megfigyelhető morfológiai különbségeket, amelyek 

alkalmasak a nem meghatározására. Ezt az időpontot nagyban 

befolyásolhatja rasszbeliség, egyes betegségek, a genetikus háttér. Sok 

esetben még felnőttkorban sem dönthető el biztosan az illető csontváz 

hovatartozása. Az igazságügyi orvostan használ szintén morfológiai alapon 

nyugvó módszereket, amelyekkel egészen fiatal, sőt magzat korú 

maradványok nemét is el lehet dönteni. Ezek — főként a statisztikus 

megbízhatóság hiánya, illetve a történeti korú leletek rossz megtartási 

állapota miatt — a történeti embertanban még nem használatosak.  

A "felnőttek" nemi különbségei egyes csontokon, funkcionális egységeken 

és az egész csontvázon megfigyelhetők. A vizsgált jellegek lehetnek 

metrikusan értelmezhetők (kvantitatív jellegek), vagy csupán minőségileg, 

tehát némiképp szubjektíven értelmezhető, kvalitatív jellegek. Ezek száma 

tetszőleges mértékben növelhető a csontvázon. Ahhoz azonban, hogy az 

ebből természetszerűleg adódó szubjektivitás csökkenthető legyen, meg 

kell egyezni némely jelleg állandó vizsgálatában.  

  



A vizsgált nemi jellegek kifejezettsége egyénenként, temetőnként nagyon 

eltérő lehet. A szélső értékeket ezért nem minden esetben lehet előre 

meghatározni. Példaként említhető, hogy a mongolidok többségénél kicsi a 

nemi dimorfizmus, vagyis nemi különbségek elmosódnak (általában a 

férfiak nőiesek), míg az Ibériai-félsziget bennszülött lakosságában a nők 

nagyon férfiasak. Tehát ha egy avar temetőben férfinak meghatározott 

csontvázra egy késő középkori temető határértékeit vonatkoztatnánk, 

könnyen lehet, hogy más eredményt kapnánk, ami a régészeti korok 

különböző rasszbeliségű népességeinek természetes visszatükröződése. 

Ebből következően a vizsgálatot végző antropológus az adott népesség 

nemi dimorfizmusát legjobban mutató jellegeit súlyozva veheti figyelembe.  

  

Minél teljesebb állapotban marad meg az adott egyén csontváza, vagyis 

minél jobb a lelet reprezentációja, annál megbízhatóbb a nem 

meghatározása (a kutatónak illik jelezni, hogy hány nemi jelleget vizsgálva 

kapta meg az eredményt).   

  

Magyarországon ma általánosan használt és a nemzetközi tudományos 

életben is elfogadott metódus a nem meghatározására az 1963-ban 

publikált módszer, amelyet Éry Kinga, Kralovánszky Alán és Nemeskéri 

János dolgozott ki. Ez 22, a nemi dimorfizmust jól mutató jellegnek — 

amelyek nagyjából fele-fele arányban a koponyán és a vázon figyelhetők 

meg — a kvalitatív és kvantitatív vizsgálatából áll. A módszer minden 

vizsgált jelleget 5 fokozatba osztva mérlegel -2-től +2-ig. Ezen belül a női 

nemiséget mutató jellegek a mínusz előjelű számok, a pozitív előjelűek a 

férfias jellegek. A nullás érték egy indifferens jelleget mutat. A koponya 

nemmeghatározó jellegei közül pl. a glabella és az arcus superciliaris 

területe (a metódus szerinti 2. sz. jelleg) a következő fejlettségi 

stádiumbeosztást kapta:  

-2 = sima, esetleg vonalnyi        -1 = gyengén elhatárolt         0 =    elhatárolt        

+1 = kifejezett, ívelt         +2 = erőteljes, magas  

  

Az Éry-Kralovánszky-Nemeskéri-féle nemmeghatározási metódus előnye, 

hogy matematikailag kifejezhető értéket ad a nemre vonatkozóan. A 

vizsgálatot végző szakember minden vizsgálható értéknek ad egy számot, 

majd a kapott értékeket átlagolja. A kapott szám — a szexualizáltsági index 

— előjele a vizsgált egyed nemi hovatartozását dönti el, míg az abszolút 

értéke egyenes arányban a nőiesség és a férfiasság mértékére, fokára utal. 

A kapott számadatok beosztása a következő:  

  

                        -2,0 — -1,1      a csontváz erősen nőies (hyperfeminin)  

                        -1,0 — -0,4      a csontváz nőies (feminin)  

                        -0,4 — +0,4     a csontváz  nem kifejezett, jellegtelen 

(indifferens)  



                        +0,4 — +1,0    a csontváz férfias (masculin)  

                        +1,1 — +2,0    a csontváz erősen férfias (hypermasculin)  

  

Bizonytalan esetekben súlyozottan (kétszeres értékként) vehetők 

figyelembe egyes jellegek, általában azok, amelyek önmagukban is jól 

jellemzik a csontváz nemi hovatartozását, így bizonytalan nemi 

hovatartozású egyén is "átbillenthető" az egyik nem irányába. Ebből 

következik, hogy nem mindegy, hogy hány jelleg vizsgálatával kapjuk meg 

az eredményt. Ezt az adott csontváz megtartási állapota, ún. 

reprezentációja dönti el. Ha az összes vizsgálatra kijelölt jelleget tudjuk 

tanulmányozni, akkor a csontváz nemre adott reprezentációs értéke 1.0 . 

Minél kevesebb jelleg adott, ez a szám egy-egy tizedes jeggyel mindig 

kisebb.  

  

Különböző temetők különböző történeti népességeinek nemi kifejezettségét 

is megadhatjuk e módszer alapján. Így megkapjuk azokat a jellegeket, 

amelyek az adott népességre nézve legkifejezőbben mutatják a nemi 

hovatartozást. Egy temető 158 férfikoponyáján 143 esetben tudtuk 

megfigyelni a csecsnyúlványi régió (processus mastoideus) fejlettségét, 

akkor az adott értékeket átlagolva megkapjuk a jelleg szexualizáltságára 

vonatkozó pl. +1,34 -es értéket. Ezek alapján elmondhatjuk, hogy a férfias 

jellegek közül a csecsnyúlvány fejlettsége jól karakterizálja a temető férfi 

népességét. Ha ugyanez a jelleg a női koponyákon vizsgálva gyengén női, 

vagy indifferens értéket mutat (pl. -0, 28), akkor elmondható, hogy a 

csecsnyúlvány férfias volta a nőknél is jelentkezik (vagyis e jelleget tekintve 

a nők férfiasak).  

Általánosságban elmondható, hogy azok az nemmeghatározó jellegek 

értékelhetők a legjobban, ahol a különbségeket le is tudjuk mérni. 

Megfelelő statisztikai előkészületek után tulajdonképpen minden olyan 

jelleg, amely a férfi/női csontozat alapvető nagyságrendi különbözőségéből 

adódik, bevonható a vizsgálatokba. Az ásatásokról előkerülő csontanyag 

megtartási állapota ezt a lehetőséget behatárolja. Ha a testmagassági 

(tehát hosszúcsontméretektöl) értékektől eltekintünk, akkor azt mondhatjuk, 

hogy a koponya és a medence az a két testtájék, amelynek a nemi 

különbségei jól karakterizálják az egész csontváz nemi hovatartozását.  

Az alábbi táblázatokban a koponya és a medence olyan morfológiai 

eltéréseit  gyűjtöttük össze, amelyek jól értékelhető módon mutatnak 

differenciát a nemi hovatartozás szempontjából.  

  

  

  

  



   

férfi                                                  nő  

A koponya általános morfológiai eltérései  

Jelleg  férfi  nő  

koponyakapacitás  átlag 1450 cm3  átlag 1300 cm3  

koponyacsontok 

általában  

vastagabb, kifejezett 

izomtapadási felszínekkel  

vékonyabb, gyenge izomtapadási felszínekkel  

koponyatető, homlok  kevéssé boltozatos, 

csapottabb  

boltozatos, meredeken emelkedő  

tubera frontalia et 

parietalia  

elmosódók  jól kifejezettek  

foramen magnum  nagyobb  kisebb  

glabella, arcus 

superciliaris  

kifejezett, robosztusabb  sima, gracilisabb, inkább vonalnyi  

orbita, margo 

supraorbitalia  

szögletes, lekerekített  lekerekített, éles peremű  

processus mastoideus  nagyobb, szélesebb  kisebb, csúcsosabb  

nyakszirti régió  erőteljes, felmart  sima felületű, gyengén profilált  

mandibula  nagyobb, magasabb, 

szélesebb  

kisebb, alacsonyabb, keskenyebb  

  



angulus mandibulae  inkább derékszőgű, 

oldalra kihajló,  a 

tuberositas masseterica 

erőteljes  

inkább tompaszögű, lekerekített, 

a tuberositas masseterica sima  

    
  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



A medence általános morfológiai eltérései  

jelleg  férfi  nő  

medence  
általában  

masszív,erős izomtapadási 

felszínekkel  
gracilis, kevéssé kifejezett 

izomtapadásokkal  

medencelapát  meredek állású, inkább függőleges  oldalra jobban kihajlik  

crista iliaca 

vonala  
S, sokszor Z alakú  kevésbé ívelt  

kismedencei 

bemenet alakja  
keskeny, szív alakú  elliptikus  

keresztcsont 

alakja  
keskeny, erőteljes ventrális 

görbülettel  
széles, ásó alakú,   
ventrális görbület kevéssé 

kifejezett  

incisura 

isciadica maior  
zártabb, inkább U-alakú  nyitottabb, széttartó, inkább V-

alakú  

acetabulum  nagyobb, lateralis irányú  kisebb,anterolateralis irányú  

szeméremcson 
t alsó ága  

széles, lekerekített  keskeny, éles peremű, befűződött  

caput femoris 

átmérője  
átlag 45 mm fölött  átlag 45 mm alatt  

foramen 

obturatum  
ovális, hosszabb verticalis 

tengellyel  
háromszögletű, alacsony, éles 

peremekkel 

angulus pubis  keskeny, inkább hegyesszögű  széles, ívszerű, derék- vagy 

tompaszögű  

  

  
  



Mind a koponya, mind a medence értékelésél láthatjuk, hogy egyes jellegek 

önmagukban értelmezendők, más jellegek csak statikai-funkcionális 

egységükben vizsgálhatók. A két nem csontozata között  a legkifejezőbben 

a medence mutatja az eltéréseket. Említettük, hogy a szülésre, a magzat 

kihordására való alkalmasság miatt más a női medence, mint a férfié. A 

medencén látható nemi különbségek egyenként vizsgálva nem mindig 

szolgáltatnak elegendő információt a nem eldöntéséhez. Ezért jó 

megtartású csontozat esetén próbáljuk meg a medencét összeállítani, s 

szerkezetében — funkciójának megfelelően — megfigyelni. A 

keresztcsonton és a medencecsontokon megfigyelhető jellegek 

önmagukban néha nem eléggé markánsak, ha azonban a medence 

egészét nézzük, jól látható, hogy a két csont anatómiai viszonya felerősíti a 

női, illetve a férfi jellegeket.   

  

  
  

 

férfi                                                nő  

Oldalirányból nézve rálátunk az incisura ischiadica majorra, amely zárt (U-

alakú) vagy széttartó (V-alakú), mindenesetre a megítélése meglehetősen 

szubjektív. Ha azonban a medencecsonthoz hozzáfogjuk a keresztcsontot, 

akkor láthatjuk, hogy a keresztcsont testének íve megtoldja-kiegészíti az 



incisura alakját. Férfiaknál a facies auricularis, tehát a keresztcsont és a 

medencecsont ízesülési felszíne nagyjából függőleges, tehát a 

keresztcsont is függőleges helyzetben csatlakozik hozzá a 

medencecsonthoz. Ennek ismeretében azonnal érthetővé válik a férfiak 

kismedencéjének szűkössége, hiszen a férfiak keresztcsontja hosszabb és 

íveltebb, tehát jobban "belelóg" a kismedence terébe. Ez az íveltség pedig 

folytatja az U-alak kirajzolását. Nők esetén, mivel a facies auricularis 

majdnem vízszintes helyzetben van, s a keresztcsont  kevéssé ívelt, a 

kismedence tere eleve nagyobb, kevéssé behatárolt, tehát  a keresztcsont 

oldalirányú vonala mintegy folytatója a széttartó incisura isciadica 

majornak.  

Fontos, hogy a medence térbeli dimenzióinak értékelésekor mindig 

arányokban gondolkodjunk! A "női medence szélesebb, mint a férfi" 

alapvetésünk abszolút méretekre vonatkoztatva elhibázott, ezért 

szükségeltetik a "női medence arányaiban szélesebb, mint a férfi, amely 

arányaiban inkább magasabb" típusú értékelést szem előtt tartani.   

  

A medence szerkezetének 

nemi eltéréseit a medence 

abszolút méretei is jelzik. Ezek 

közül a legfontosabbak a 

kismedencei átmérők. A fent 

részletezett anatómiai 

viszonyoknak megfelelően 

ezek között a két nem 

tekintetében jól mérhető különbségek vannak, bár természetszerűleg a 

különböző testalkatú nők azonos kismedence-méretei is eltérhetnek 

egymástól. A legfontosabbak a kismedence bemeneti és kimeneti 

legkisebb átmérői, hiszen ezek behatárolják a magzat kismedencén 

keresztüli mozgását, végső soron megszületését. A kismedence bemeneti 

átmérője a conjugata vera, amely a promontoriumot és symphysis 

legventrálisabban lévő részét köti össze a nőknél 11 cm, a férfiak esetében 

ca. 1cm-el kisebb. Nagyobb a különbség a kismedence legkisebb kimeneti 

átmérője esetén: a diameter mediana itt a nőknél 10-12 cm, a férfiak 

esetében ca. 7,5 cm, amely a 

symphysist köti össze a 

farokcsonttal.   

Bizonyos esetekben, ha 

rekonstruálni tudjuk a medence 

méreteit, akkor egyes adataiból 

megmondható, hogy képes 

volt-e magzat kihordására. Arra 

is van példa, hogy az ún. magzati szűkmedence-szindrómát szülés közben 

elhalt női csontozaton tudjuk megfigyelni. A medenceátmérők  



mellett van még egy olyan jellegzetesség, amely szintén a női szervezet 

szülési képességét van hivatva szolgálni: ez az ún. inclinatio pelvis , azaz a 

kismedence bemeneti síkjának a vízszintessel bezárt szöge. Ez a nők 

esetében nagyobb (60-65 fokos), tehát a női medence állása meredekebb, 

mint férfiaké (55-60 fokos).  

  

  

A felsorolt jellegeken felül érdemes megfigyelni azokat a jelenségeket, 

amelyek általánosságban, a test egészén mutatkoznak. A férfi és a női test 

felépítése között az egyik legjelentősebb különbség, hogy az eleve 

súlyosabb férfi testsúlyának ca. 40-42 százalékát teszi ki az izomszövet, 

szemben a nővel, akinél ez ca. 36 százalék. E különbség közvetve a 

csontozaton is megjelenik, erőteljesebb izomtapadási felszínek, eredési 

helyek, felmaródások képében. Jó példa erre a már említett érdes csontléc 

a combcsont hátsó felszínén, vagy a nyakszirtcsont, amelyről a 

csuklyásizom ered. De ugyanígy erőteljesebb a humerus felső harmada is 

a férfiak esetében, itt tapad ugyanis a deltaizom. Ezeket a külöbségeket 

erősíti, hogy a férfiak hagyományosan nagyobb fizikai terhelést igénylő 

munkákat végeznek, illetve végeztek.  

  
  



 
férfi                                            nő  

  

A nemek számbeli arányának alakulása  

  

A történeti korok és századunk demográfia adatai értékelésekor is 

megfigyelhető, hogy egy adott népesség bizonyos korcsoportjaiban más és 

más a két nem aránya. A férfiak és a nők számának aránya adott 

korcsoportokban az ún. sex-ratio (SR). Bizonyítható tény, hogy a 

megtermékenyüléskor a férfi nem nagyobb számban alakul ki. Ebben a 

„korcsoportban” a legnagyobb a két nem számbeli eltérése a férfi neműek 

javára. Ezt követően a SR értéke egyre inkább közelít a 0,5-ös értékhez, 

születéskor az ún. szekunder SR értéke ca. 0,5169, tehát 1000 

lányszületésre 1034 fiúszületés jut. A 35 éves korcsoportban a 

legkiegyenlítettebb az arány, ca. 50-50 százalék. 35 éves életkor után a 

nők száma emelkedik, 80 éves életkor feletti népességben pedig a férfiak-

nők aránya 25/75 % (lásd a születéskor várható átlagos élettartam 

értékét!). A jelenség okai közül a legfontosabbnak az XX női nemi 

kromoszómapár előnye tűnik az XY férfi nemi kromoszómapárral szemben 

(ha az egyik X-kromoszóba „hibás”, van esély, hogy a másik „kijavítja”). 

Valószínűleg az anyai X-kromoszóma teszi védettebbé a nőket egyes 

érrendszeri betegségek, örökletes malformációk, de még az ionizáló 

sugárzásokkal szemben is.  

       Az emberi faj esetében a két nem közötti különbség erőteljesen 

felülrétegződik a szocializációs tényezőkkel is, amelyek egyik legerőteljesebb 

bázisa az adott nemhez fűződő tulajdonságok idealizálása, súlyozott 

megjelenítése. A férfi nemhez kapcsolódó képzetek a fizikális erő, a 

zsákmányszerzés és egyedfenntartás nagyon erősen meghatározzák a 

természeti népek férfi képét, míg a női attribútumok adott esetben még 

erőteljesebben kiemelik a nő anyai, megtartó és védő funkcióját.  


