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CÉLKIT ŰZÉSEK 
„We MUST understand love; we must be able to 
teach it, to create it, to predict it, or else the world is 
lost to hostility and suspicion.” 

  /Abraham Maslow/ 

Bevezetés 

A párkapcsolat egy erősen szignifikáns faktor a személy jólléte, fizikai és mentális 
egészsége szempontjából, továbbá az intimitás szintje fontos puffer tényező a minden-
napi stresszorokkal szembeni megküzdésben (Narciso, 2001; Ferreira, Narciso és Novo, 
2012). Egy párkapcsolatban a szexuális vágy fenntartása központi tényező mind a pár-
kapcsolattal való elégedettség, mind pedig a kapcsolat élettartamának vonatkozásában 
(Impett és mtsai, 2008; Mc-Carthy és mtsai, 2006).  

A szexualitás és a teljes személyiség olyan mértékben összefonódik a fejlődés során, 
hogy nem is lehet szeparálva, független entitásként beszélni róluk. A pszichoszexuális 
jelző emiatt alkalmas éppúgy a személyiségfejlődés, mint a szexualitás leírására – ami 
több mint a szexualitáshoz kapcsolódó érzelmek vagy viselkedés, és nem is szűkíthető 
le a libidó stációira, ahogy a freudi elmélet megfogalmazta. A szexualitás e komplex 
befolyása életünkre tetten érhető például azokban a jelenségekben, amikor a szexuális 
viselkedés útján elégülnek ki olyan nem szexuális szükségleteink, mint amilyen a füg-
gőség iránti vágy, az agresszió levezetése, a hatalom vagy a dominancia érzése (Sadock, 
2005). 

Kernberg (1980) klinikai tapasztalatokra épülő pszichoanalitikus elmélete például egy 
kontinuumot állít fel, amely egyik végpontját a nárcisztikus személyiség alkotja, aki 
szociálisan izolált és szexuális ösztöneit csak egy polimorf perverz szexualitású masz-
turbációs fantázia révén képes kielégíteni, míg a másik végponton a normál személyiség 
helyezkedik el, aki integrálni tudja a nemiséget a gyengédséggel és egy stabil, érett tár-
gykapcsolattal (Kernberg, 1980). 

A szexuális drive velünk született és eltérő intenzitású az egyes személyek esetében, 
azonban a legtöbb szexuális viselkedés tanult. A korai tapasztalatoknak, leginkább a 
pubertás és a korai serdülőkor idején szerzetteknek van mélyen bevésődő hatása a fel-
nőtt szexualitásra (Sadock, 2005). 

E multiplikatív hatásokat a gyerek fejlődő szexuális szelfjére összegzi vázlatosan az 1. 
ábra (Kilmer és Shahinfar, 2006).    

 

1. ábra. Példák a gyerekkori szexuális fejl ődést befolyásoló környezeti hatásokra 
(Kilmer és Shahinfar nyomán, 2006) 
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Szexuális szocializációnk egy adott kultúra kontextusában zajlik, így elválaszthatatlanul 
összefonódik vele – ahogy ezt Kilmer és Shahinfar (2006) modelljében is láthatjuk. 
Carol és Melvin Ember (2003) Encyclopedia of Sex and Gender, Men and Women in the 
World’s Cultures című több mint ezer oldalas kötetükben 82 kultúra szexualitáshoz való 
viszonyát mutatják be a nemi szerepek, attitűdök, sztereotípiák, szocializáció, férfi-női 
viszonyok, homoszexualitás és hasonló főbb szempontok mentén. A magyar szexuális 
kultúrát például az északkelet Arizona területén élő hopi és a Pápua új-guineai iatmul 
kolónia között tárgyalva az abc-rendben. „A szexualitásról nyíltan beszélni a legtöbb 
magyar ember számára nehéz, számos történelmi faktornak megfelelően: a konzervatív 
kulturális tradícióknak, a katolicizmusnak és a szociális morálnak” (Ember és Ember, 
2003. 482. o.). Kiemelik az elmúlt két-három évtized gyors változásait a szexuális szo-
kásokban, azonban azt is, hogy a homoszexualitás társadalmi és politikai megítélése a 
mai Magyarországon az egyik leginkább inkongruensen kezelt terület. Emellett az olyan 
nyelvi frázisokat, mint a házasságra alkalmazott elvesz feleségül – ami a pénzért történő 
vásárlásra asszociálható –, illetve „A pénz számolva, az asszony verve jó” mondást idé-
zik (Ember és Ember, 2003). 

A szexuális ingereknek csupán egy szűk köre tekinthető elsődlegesen és inherensen 
szexuálisnak, így a legtöbb kulcsinger az élet során szerzett tapasztalatok mentén válik 
arousalt kiváltó, illetve fokozó hatásúvá (Hoffmann, Peterson és Garner, 2012). E ta-
pasztalatszerzés történhet pusztán az ingernek való kitettség folytán (ez ember esetében 
például a média hatása), vagy társas tanulás révén, de akár verbálisan is.  

Sokak szerint nagy szerepe van az emberi kötelékek fellazulásában annak, hogy a szá-
mítógép elsődleges szocializációs entitássá lépett elő – felváltva egyben a televíziót is 
babysitter funkciójából. Az alkalmi szex-kapcsolatok egyre inkább előtérbe kerültek – 
amit az angol egyfajta „Sexual Hookup Culture”-ként nevesít. A rövid és elköteleződés-
től mentes szexuális együttlétek számának növekedése a nyugati világban tetten érhető a 
serdülők szociokulturális miliőjében, s egyre gyakoribbá válik a felnőtteknél úgyszin-
tén: a férfiak és a nők körében egyaránt. Az elmúlt évtizedekben az udvarlás tradicioná-
lis formái jelentős mértékben átalakultak, illetve eltűntek, emellett az elkötelezett ro-
mantikus kapcsolatok preferenciája és száma, valamint az arra való törekvés is rohamo-
san csökkent (Bogle, 2008).  

Az interneten elérhető felnőtt tartalmak hatásával a serdülőkre szintén egyre több ta-
nulmány foglalkozik, így például azzal, hogy a pornográfia nem kapcsolja össze az 
érzelmeket a szexualitással, ezáltal olyan kapcsolatokat hirdet, amelyek az érzelmi in-
volválódást mellőzik, valamint a fiúk nőkkel szembeni szemléletmódjába is drasztiku-
san beleavatkozik (Flood, 2007). 

Negatív következményeit véve például kimutatták, hogy a férfiak pornófilm nézést kö-
vetően: a.) inkább látják úgy, hogy a női áldozatok is felelősek az ellenük elkövetett 
szexuális erőszakért; b.) jobban egyetértenek a szexista attitűdökkel; c.) kevésbé érzik 
magukat szerelmesnek a partnerükbe; és d.) kevésbé is találják őt vonzónak (Bridges és 
Bergner, 2009). Továbbá, akik gyakran néznek pornófilmet, kevésbé is elégedettek a 
szexuális életükkel (Bridges, 2010). 

A szexuális aktus közbeni agresszió elfogadottá tétele szintén gyakran hangsúlyozott 
aspektus a pornófilmekkel szemben. Az első 50 legnépszerűbb pornófilm tartalomelem-
zése során azt találták, hogy a megvizsgált 304 jelenet közel fele tartalmazott verbális, 
88%-a pedig fizikai agressziót. Az agresszív cselekedetet az esetek 70%-ában a férfi 
követte el, 87%-ában nők ellen irányult, amire a nők semlegesen reagáltak, illetve élve-
zetet mutattak. Az agresszióra az esetek csupán 5%-ában érkezett negatív reakció. E 
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filmekben látott jelenetek messze eltérnek a nők számára élvezhető együttlétek “forga-
tókönyvétől” (Wosnitzer és Bridges, 2007). 

A szexuális élet örömteli volta, illetve örömtelensége pedig jelentős kihatással van a 
személy általános életminőségére (Wylie és Mimoun, 2009). 

A személyiségvonások mellett a kötődési stílus is számos ponton meghatározza a sze-
xualitást (pl. a szexuális együttlét élvezete: Schachner és Shaver, 2004; féltékenység: 
Birnbaum, 2007; szakítás utáni viselkedés: Davis, Shaver és Vernon, 2003). Jóllehet, 
inkább a nők esetében igazolódott a feltételezés, miszerint a szorongó kötődés a párkap-
csolati hűtlenséggel és az óvszerhasználattal mutat kapcsolatot, továbbá az első szexuá-
lis élmény időpontja a biztonságos és a szorongó stílussal a nők esetében – azonban a 
férfiak szexuális viselkedésében e területeken nem találtak összefüggést a kötődési stí-
lussal (Bogaert és Sadava, 2002).  

Szexualitásunk rendkívül komplex és összetett – ezáltal sérülékeny is. Barlow 2007-es 
modellje a biopszichoszociális paradigma keretében tárgyalja a szexuális egészség 
versus diszfunkció kognitív és érzelmi folyamatait – amely egyben vizsgálatsorozatom-
nak is nagyrészt magyarázó kereteként szolgál (2. ábra). 

 

2. ábra. A szexuális funkcionálás kognitív-affektív szexuáli s folyamatának modellje  
(Wiegel, Scepkowski és Barlow, 2007) 

 

 

MÓDSZERTAN 

A vizsgálatok bemutatása 

A vizsgálatsorozat célja a magyar lakosság – kiemelten a fiatalok – egészségviselkedé-
sének és szexuális problémáinak feltárása, megfelelő mérőeszközök adaptálása, vala-
mint a zavart okozó tényezők mellett főképp a preventív és protektív faktorokra való 
fókuszálás a tartós és kielégítő szexuális funkcionálás érdekében. Ennek keretében egy 
több lépésből álló kutatássorozat kerül bemutatásra, mely a következő részeket tartal-
mazza: 
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1. vizsgálat: Egy tíz évvel korábbi, szexuális életre vonatkozó felmérés 
megismétlése fiatal női mintán (nemi és életkori illesztéssel) 

 

Az első empirikus rész célja a fiatal magyar nők szexuális viselkedésének, ismereteinek 
és attitűdváltozásának mérése egy tíz éves idői periódust követően. A világszerte ta-
pasztalható felsorolhatatlanul sok kulturális trend, változás és inger (így az alkalmi szex 
egyre nagyobb elfogadottsága: pl. Garcia és mtsai, 2012; a feminista diskurzusok fel-
erősödése: pl. Hayfield és Clarke, 2012; az internetes pornográfia elterjedése és hatá-
sai: pl. Attwood és Smith, 2014; Bridges, 2010; hasonlóképp a médiában látható szexu-
ális tartalmak explicit ábrázolása: pl. Attwood, 2005; a szexualitással foglalkozó siker-
könyvek és filmek előtérbe kerülése: pl. Tambling, 2002; a kultúra szexualizálódása, s 
vele a BDSM népszerűsége: pl. Weinberg és mtsai, 2010; a női test minden korábbinál 
erőteljesebb hangsúlyozása és tárgyiasulása: pl. Maguire és Stanway, 2008; új kapcso-
lati formák megjelenése, mint amilyen a szex-barátság: pl. Furman és Shaffer, 2011; 
Wentland és Reissing, 2011; Jonason és Richardson, 2011; stb.) a globalizáció folytán 
mára már szinte késedelem nélkül jut el hozzánk. E hatások pro és kontra irányban se-
gíthetik, illetve hátráltathatják az egészséges női szexualitás kibontakozását, így feltéte-
lezéseim alapján a viselkedés és az attitűdök liberalizálódását, azonban a párkapcsolatok 
erejének gyengülését és számuk csökkenését várom.   

Az adatfelvétel 2002-ben (203 fő) és 2011-2013-ban (1164 fő) történt ugyanazon papír-
ceruza kérdőívvel, a szexualitást érintő, szenzitív kérdések mentén. Az ELTE Szexuális 
Viselkedés Kérdőív (Marián és Urbán, 2002) egy 38 kérdés, ordinális, nominális válto-
zókat és intervallumskálákat egyaránt tartalmazó mérőeszköz, amely egy nagyobb kuta-
tás keretében készült. Főbb kérdéskörei érintik a párkapcsolatokat, a nemi élet gyakori-
ságát, minőségét, az elégedettséget, a kezdeményezést-visszautasítást és a kommuniká-
ciót, a szexuális zavarokat és a fogamzásgátlást, a segítségkérési hajlandóságot, a sze-
xualitással kapcsolatos félelmeket, valamint a merevedési zavaroknak tulajdonított oko-
kat, és az erre vonatkozó ismereteket (Marián és Urbán, 2002).  

A változók típusának megfelelő statisztikai elemzések alapján (Mann-Whitney próba, 
kétmintás t-próba és z-próba, majd Bonferroni korrekció végrehajtása után) a nyolc fő 
blokkba rendezett hipotézisek mentén született eredmények a következőképpen össze-
gezhetőek. A párkapcsolatok eróziója (számának csökkenése) nem társult az alkalmi 
viszonyok növekedésével, a szexualitás terén jelentkező többlettudás (pl. egészségvédő 
viselkedés) és felszabadultság (pl. fantázia, orális szex) nem járt együtt a szexuális élet-
tel való elégedettség növekedésével, vagy az együttlétek minőségének javulásával (pl. 
rövidebbek lettek az aktusok, s az előjáték is kevesebb).   

 

2. vizsgálat: Szexuálpszichológiai mérőeszközök adaptációja 

Mind a további kutatásokhoz, mind pedig a szexuálterápiában szükség van diszkrét, 
rövid és megbízható mérőeszközökre, melyek a fiziológiai méréseket megfelelően he-
lyettesíteni tudják. A disszertáció keretében a 2011-2013-as tanévek során, egyetemista 
mintán adaptáltak a következőek: 

� Női Szexuális Funkció Index (FFSI, Female Sexual Function Index; Rosen és mtsai, 
2000); 

� Nemzetközi Erektilis Funkció Index (IIEF, International Index of Erectile Function; 
Rosen és mtsai, 1997); 
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� Szexuális Izgalom és Gátlás Leltár (SESII-W/M, Sexual Exitacion and Inhibition 
Index; Milhausen és mtsai, 2009); 

� Szexuális Izgalom és Vágy Leltár (SADI, Sexual Arousal and Desire Inventory; 
Toledano és Pfaus, 2006); 

� Női Szexuális Énséma Skála (WSSSS, Women's Sexual Self-Schema Scale; Ander-
sen és Cyranowski, 1994); 

� Férfi Szexuális Énséma Skála (MSSSS, Men's Sexual Self-Schema Scale; Andersen, 
Cyranowski és Espindle, 1999); 

� Szexuális Kontextusban Aktiválódó Kognitív Sémák Kérdőív Női változat 
(QCSASC, Questionnaire of Cognitive Schema Activation in Sexual Context; Nobre 
és Pinto-Gouveia, 2000a);  

� Szexuális Kontextusban Aktiválódó Kognitív Sémák Kérdőív Férfi változat 
(QCSASC, Questionnaire of Cognitive Schema Activation in Sexual Context; Nobre 
és Pinto-Gouveia, 2000a);  

� Diszfunkcionális Szexuális Hiedelmek Kérdőív Női változat (SDBQ, Sexual 
Dysfunctional Beliefs Questionnaire; Nobre és Pinto-Gouveia, 2000b); 

� Diszfunkcionális Szexuális Hiedelmek Kérdőív Férfi változat (SDBQ, Sexual Dys-
functional Beliefs Questionnaire; Nobre és Pinto-Gouveia, 2000b); 

� Szenvedélyes/Társszerelem Item (Regan, 2006). 

 
A konfirmatív és (szükség esetén) exploratív faktoranalízissel végzett elemzések nyo-
mán (faktormodellek és illeszkedési mutatók), valamint a konzisztencia vizsgálatok 
eredményei szerint (Cronbach alfa értékek) a tesztek a magyar mintán is megbízható és 
jól alkalmazható mérőeszköznek bizonyultak.  

 

3. vizsgálat: A korai hatások és a személyiség szerepének vizsgálata 
a szexuális működésben 

Személyiség és szexualitás kutatása viszonylag nagy múltra tekinthet vissza (pl. Freud a 
szexualitás szerepét mind a személyiségfejlődés, mind pedig a személyiség működése 
szempontjából központi jelentőségűnek tekintette, Eysenck szexualitás és személyiség 
kapcsolatáról egy önálló könyvet publikált 1976-ban Sex and Personality címen), amely 
a szexuális viselkedés megértése és a szexuális zavarok kezelése szempontjából számos 
hosszútávú következtetéssel szolgált. A Big Five Leltárra (BFI; John és Srivastava, 
1999) többek között a Nyitottság skála miatt is esett a választás (amely a szexualitásban 
szintén fontos abszorpciós képességgel is kapcsolatot mutat), míg a Zuckerman-
Kuhlman Személyiség Kérdőív (ZKA-PQ; Aluja, Kuhlman és Zuckerman, 2010) pedig 
az agresszió, az aktivitási szint és a szenzoros élménykeresés folytán hozhat be újabb 
dimenziókat. A korai hatások vizsgálata a Felnőtt Kötődési Stílus Kérdőívvel (RAAS; 
Collins, 1996) történt, emellett az újabban a szexualitás viszonyában (igaz, főképp a 
bűnesetek és az erőszak kapcsán) gyakran előtérbe kerülő nárcizmus pedig a Patológiás 
Nárcizmus Leltárral (PNI; Pincus és mtsai, 2009) lett mérve. 

A Bonferroni korrekcióval korrigált korrelációs mátrix eredményei a várakozásnak 
megfelelő, azonban gyenge (p<0,01; r=0,17-0,24) összefüggést mutatták a szexuális 
funkciók és a neuroticizmus (BFI és ZKA-PQ), aktivitás, élménykeresés és agresszivi-
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tás (ZKA-PQ) vonással. A két legmarkánsabb kapcsolat – nők esetében a szorongó kö-
tődés, férfiaknál az extraverzió vonás – további vizsgálat alá esett. 

A női mintán végzett regresszióelemzés alapján a Női Szexuális Funkció Indexszel mért 
női szexuális reagálás egyetlen szignifikáns prediktoraként a szorongó felnőttkori kötő-
dés jelent meg, amely a variancia 9,5%-át magyarázza (1. táblázat). 
 

  
Nem standar-

dizált együttható  
Standardizált 

együttható t Szign. 

Konstans 4.639 0.348   13.329 0 

Kötődés (Szorongás) -0.535 0.136 -0.309 -3.923 0 

1. táblázat. A Női Szexuális Funkció Index által mért n ői szexuális funkcionálást  
egyedül a szorongó köt ődés jósolta be szignifikánsan  

 

A férfi mintán végzett regresszióelemzés alapján a férfi szexuális működés egyetlen 
szignifikáns prediktorának pedig a Big Five extroverzió skálája mutatkozott, amely a 
variancia 26,1%-át magyarázza (2. táblázat). 

 

 
Nem standar-

dizált együttható  
Standardizált 

együttható t Szign. 

 B 
Standard 

hiba Beta     

Konstans 1.423 0.736   1.934 0.067 

BFI Extraverzió 0.613 0.225 0.511 2.725 0.013 

2. táblázat. A Nemzetközi Erektilis Funkció Index által mért férf i szexuális funkcionálást 
egyedül a BFI extroverzió dimenziója jósolta be szi gnifikánsan  

 

Összességében a szexuális működés legerősebb prediktorának nők esetében a szorongó 
kötődés, férfiaknál pedig a Big Five extraverzió vonása bizonyul. 

 

4. vizsgálat: A szexuális egészség és a jóllét mutatóinak kapcsolatvizsgálata  

A 4. empirikus fejezet azon potenciálisan protektív tényezőkkel összefüggésben elemzi 
a szexuális funkciókat (a korábban adaptált tesztekkel mérve), amelyek mind okként, 
mind pedig következményként megjelenhetnek az intimitás viszonylatában.  

Leggyakrabban a szexuális diszfunkciók negatív hatását vizsgálják a személy jólléte 
szempontjából: így például az a nő, aki úgy jellemzi önmagát, hogy elégedetlen a sze-
xuális életével, alacsonyabb általános jóllétet is mutat (Davison és mtsai, 2009). Meg-
fordítva azonban a relációt, az érzelmi jóllét és a partnerkapcsolat minősége erősebb 
hatást fejthet ki a szexuális működésre, mint az öregedés (Bancroft és mtsai, 2003). Je-
len vizsgálat a szexuális működéssel való kapcsolatot egyrészt egy összevont ún. jóllét 
mutatóval nézi, másrészt külön-külön a jóllét érzelmi (PANAS, Pozitív és Negatív Af-
fektivitás Skála-Vonás; Watson és mtsai, 1988) és értékelő (SWLS, Élettel Való Elége-
dettség Skála; Diener és mtsai, 1985) aspektusával, a koherencia érzékkel (SOC, Kohe-
rencia Érzék Skála; Antonovsky, 1993), valamint a tudatos jelenléttel (MAAS, Tudatos 
Jelenlét Skála; Brown és Ryan, 2003). 
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A jóllét főkomponens a női szexuális működés dimenziói közül egyedül az orgazmus 
készséggel mutatott a Bonferroni korrekció után is szignifikáns, azonban gyenge kap-
csolatot (p<0,01; r=0,19). A férfi funkcionálás összesített mutatója viszont már közepes 
szintű korrelációt adott az összevont mutatóval (p<0,01; r=0,40), s a férfi szexuális éle-
tével való általános elégedettsége is (p<0,01; r=0,39). A korrelációs mátrix azonban az 
egyes komponensekkel való kapcsolatok elemzését is lehetővé tette.  

A következőkben regresszióelemzéssel (stepwise) néztem meg, hogy a szexuális funk-
ciók (FSFI, IIEF), a szexuális arousal (SADI) és a szexuális izgathatóság skálái (SESII) 
milyen mértékben képesek bejósolni az összesített jóllét mutatót. 

Nők esetében a lelki jólléttel szignifikánsan negatív összefüggést mutat a SADI Nega-
tív/averzív skálája, a SESII Gátló kogníciók-zavaró gondolatok, a SESII Izgalom ki-
válthatósága, s a SADI Motivációs skála; valamint pozitív kapcsolatot a SADI Fizioló-
giai skálája. Mindezen változók együttvéve nőknél a lelki jóllét varianciájának 23%-át 
magyarázzák. 

Férfiaknál a lelki jólléttel pedig szignifikáns negatív összefüggés tárult fel a SESII Gát-
ló kogníciók-zavaró gondolatok skálájával, s pozitív kapcsolat a SADI Pozitív/értékelő 
skála esetében – s e két változó a variancia 31,5%-át magyarázza. 

 

5. vizsgálat: Mediációs elemzések: a szorongó kötődésnek és az extraverziónak a 
női és férfi szexuális működésen keresztül érvényesülő hatása a jóllétre 

A 3. vizsgálat regresszióelemzésének eredménye szerint a női szexuális működés leg-
erősebb prediktora a szorongó kötődés, a férfiaknál pedig az extraverzió. A 4. vizsgálat 
a szexualitás jelentőségét erősítette meg mindkét nem esetében a személy jólléte szem-
pontjából. Mediációs elemzéssel arra a kérdésre kerestem a választ, hogy az extraverzi-
ónak, illetve a kötődési stílusnak a szexuális funkciókon keresztül érvényesül-e a hatása 
a személy jóllétére. 

3. táblázat. A mediátor elemzés eredményekként kapott szignifiká ns  
kapcsolatokat jelzi vastag, piros színnel az ábra 

 (A szignifikancia szintek jelölése: * p<0.05; ** p<0.01) 

 

Független 
változó 

Mediátor 
változó 

Függő  
változó 

IV hatása 
MV-re 

MV 
hatása 
DV-re 

Direkt 
hatás 

Indirekt 
(mediátor) hatás 

Teljes 
hatás 

IV MV DV a b c' a x b c 

Szorongó 
kötődés 

Szexfunkció 
(női) 

Élettel való 
elégedettség -0.2828** 0.2567** -0.1693* 

-0.0726 

(-0.1385; - 0.0293) -0.2419** 

Szorongó 
kötődés 

Szexfunkció 
(női) 

Pozitív  

érzelmek -0.2828** 0.0462 -0.1519* 

-0.0131 

(-0.0635; 0.0264) -0.1649* 

Szorongó 
kötődés 

Szexfunkció 
(női) 

Negatív  

érzelmek -0.2828** -0.0525 0.3283** 

0.0148 

(-0.0245; 0.0593) 0.3431** 

Extraver-
zió 

Szexfunkció 
(férfi) 

Élettel való 
elégedettség 0.4328** 0.2210* 0.2640* 

0.0956 

(0.0106;   0.2124) 0.3597** 

Extraver-
zió 

Szexfunkció 
(férfi) 

Pozitív  

érzelmek 0.4448** 0.2118* 0.5406** 

0.0942 

(0.0287;  0.1805) 0.6348** 

Extraver-
zió 

Szexfunkció 
(férfi) 

Negatív  

érzelmek 0.4448** -0.1572 
-

0.3263** 

-0.0699 

(-0.2526; 0.0363) -0.3962** 
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A szignifikáns mediátor hatások a 3. táblázatban piros színnel kiemelve láthatóak: a 
szexfunkcióknak nők esetében a szorongó kötődés és az élettel való elégedettség kap-
csolatában (p<0,01; r=0,26), férfiaknál a szexuális működésnek az extroverzió és az 
élettel való elégedettség (p<0,05; r=0,22), valamint a pozitív érzelmek (p<0,05; r=0,21) 
viszonyában vizsgálva.  

A korábbi, 3. vizsgálat eredményét megerősítve a mediátor elemzés is igazolta, hogy a  
szexuális működés nők esetében szignifikáns közvetítő változó a szorongó kötődés és a 
jóllét kapcsolatában, valamint férfiaknál az extraverzió vonás és a jóllét érzelmi és kog-
nitív aspektusának viszonyában.  

 

6. vizsgálat: A szerelem két típusának kapcsolatvizsgálata a szexuális 
funkciókkal nők és férfiak mintáján  

Szexualitás és szerelem kapcsolatát számos elmélet leírta már – s mind a definíciók 
alapján, mind pedig intuitíve („laikus” elméletek) is a szenvedélyes szerelem esetében a 
szexus magasabb szintjét feltételezzük. Tudományos perspektívából szemlélve az össze-
függést, szexuálisan serkentő pszichológiai faktorként tarthatjuk számon a szerelmet 
(Kaplan, 1995), így a szerelem egyes típusai a szexuális élet különböző aspektusaira is 
másképp hathatnak. 

A fiziológiai mérések eredményei szerint mindkét nemnél nagyobb érzelmi és fizikai 
intenzitás megélését eredményezi a szexualitásban a szenvedélyes szerelem élménye – 
erősebb szenzoros érzékszervi és emocionális bevonódást nyújtva (Graziottin, 2004).  

Ennek tesztelése a szexuális funkciók különböző aspektusának (pl. vágy, szubjektív 
élmény, élvezeti dimenzió) mérésével történik, a szenvedélyes és a társszerelem vi-
szonylatában.    

A szenvedélyes és társszerelem mérése két, egy-itemes mérőeszközzel történt, amely 1-
től (egyáltalán nem) 9-ig (nagymértékben) lett pontozva: 1. Mennyire érez mostanában 
szenvedélyes szerelmet a partnere iránt? 2. Mennyire érez gondoskodó, gyengéd sze-
relmet a partnere iránt? (Regan, 2006) 

A szerelem itemeknek a szexuális funkciókkal való viszonyát elemezve elmondható, 
hogy mind a férfiak, mind a nők esetében erősen szignifikáns és minimum közepesen 
magas korrelációt találtam az összesített szexmutatók és a szerelem mindkét fajtája kö-
zött (nők: p<0,01; rSzenv.=0,40 és rTárs=0,37, a férfiaknál: p<0,01; rSzenv.=0,64 és 
rTárs=0,56). A szenvedélyes szerelem mindkét nem esetében több skálával adott erősen 
szignifikáns összefüggést, mint a társszerelem – ami azonban érdekes, hogy a férfiaknál 
mindenhol magasabb a korreláció a szex és a szerelem között, mint a nőknél.  

A szexuális működés egyes elemeit véve nőknél a szenvedélyes szerelemmel valameny-
nyi mutató erősen szignifikáns alacsony/közepes kapcsolatot mutat (p<0,01; r=0,27-
0,44), míg férfiaknál a szexuális izgalmat és az orgazmus zavarait  leszámítva – ame-
lyek a Bonferroni korrekció után elvesztették szignifikanciájukat – a többi skála mini-
mum közepes, de inkább magas korrelációt ad (p<0,01; r=0,52-0,79). Külön kiemelendő 
az Élvezet és gyakoriság skála férfiaknál kapott erős (rSzenv.=0,79; p<0,01) kapcsolata a 
szenvedélyes szerelemmel, míg a társszerelem a szexuális vággyal a korrekció után el-
vesztette szignifikáns hatását. Szintén érdekes, hogy míg a férfiak esetében a szenvedé-
lyes szerelem minden esetben magasabb korrelációt mutat a szexfunkciókkal a társsze-
relemnél, addig nőknél a jobb orgazmus készség (rTárs=0,31 > rSzenv.=0,30) és a fájdalom 
hiánya inkább a társszerelemmel függ össze erősebben (rTárs=0,34 > rSzenv.=0,29). 
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7. vizsgálat: A pornófilm nézés gyakoriságának kapcsolata a szexuális funkciókkal,  
valamint a személyiség más aspektusaival fiatal egyetemisták mintáján  

A mai egyetemista korosztály már az a nemzedék, akik a pornófilmet jelentős mérték-
ben használhatták serdülő korukban úgymond informális szexedukációs eszközként. 
Ezért fontos, hogy milyen irányban és mértékben hat a szexualitásuk különböző terüle-
tére a rendszeres, gyakori használat, valamint megjelennek-e a sokszor hangsúlyozott 
nemi különbségek e téren. További kérdés, hogy a gyakori pornóhasználat esetén érez-
hető-e már a húszas éveik elején a szakirodalomban rendszerint leírt averzív hatás – 
főképp a férfiaknál – a szexfunkciókra, illetve milyen lenyomatot hagy a kognitív ké-
pekben és sémákban. Az internetes szexuális addikciók kialakulása szempontjából pe-
dig azon személyiségdimenziók feltárása fontos a prevenció céljából (vulnerabilitás), 
amelyek a függővé válásra hajlamosítanak.  

A pornófilm nézés gyakoriságát az ELTE Szexuális Viselkedés Kérdőív (Marián és Ur-
bán, 2002) egy erre vonatkozó tételével mértem, amely az Előfordult-e az elmúlt hó-
napban Önnel, hogy ... kezdetű kérdés után sorolja fel az alternatívákat, közte: pornó 
filmet/videót nézett. Ezt a személy egy 1-5-ig terjedő skálán (1: nem fordult elő – 5: 
sokszor) ítéli meg. 

Három fő blokk mentén fogalmazódtak meg a hipotézisek: a szexuális funkciókkal, a 
kognitív sémákkal és a személyiségfaktorokkal való relációban. 

Az eredmények egy korábbi, még nem publikált vizsgálatunkkal konvergálnak, amely-
ben a fiataloknál a húszas éveik elején még nem jelentek meg a szexuális funkciókra a 
szakirodalomban leírt, averzív hatások. Jelen vizsgálat eredményei három fő pontban 
fogalmazhatóak meg: 1. a rendszeres pornófilm nézésnek a női szexualitás esetében várt 
úgymond felszabadító, vágykioldó hatása nem jelent; 2. a párkapcsolati dimenzió jelen-
tőségét a szexualitás kontextusában a gyakori pornófogyasztás csökkentette; 3. több 
személyiségvonással (pl. élménykeresés, agresszió, gátolatlanság) mutat gyenge, de 
szignifikáns összefüggést a rendszeres pornóhasználat.  

 

8. vizsgálat: A személyközpontú megközelítés alkalmazása a szexuál-
pszichológiában  

Az új, személyorientált megközelítés egy holisztikus és az interakciókat is számításba 
vevő perspektívát kínál a személyiség- és egészségpszichológiai kutatások terén a tradi-
cionális, változó-orientált szemléletmód helyett (Suranyi, 2012). Az utolsó vizsgálati 
blokkban a klaszteranalízis alkalmazásával a modern statisztikai eljárások lehetőségeit 
használom a személyiség és a szexualitás (együtt)működésének jobb megismerésére. 

A személyorientált megközelítés által kapott profilok kapcsolatának elemzését mutatja a 
női és a férfi szexuális funkcionálás egyes komponenseinek bontásában a 3. és a 4. áb-
ra. 
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3. ábra. A modell alapú klaszterezéssel kapott profilok elem zése  
a női szexuális funkcionálás jegyei mentén 

 

 

4. ábra. A modell alapú klaszterezéssel kapott profilok elem zése  
a férfi szexuális funkcionálás jegyei mentén 

 

 

A két ábrán jól látható, hogy dacára annak, hogy másik mérőeszköz, eltérő kérdések, de 
mégis mennyire átfed a női és a férfi profil mentén kapott mintázat a szexfunkciók te-
rén. Leginkább szembetűnő az Értelemteli szinte makulátlanul pozitív, versus a Deka-
dens és a Szexnegatív halmozottan funkciózavaros szexualitása. A személyorientált 
megközelítés, úgy vélem, merőben új távlatokat kínálhat a szexualitás, s a párkapcsolati 
kongruencia megértésében is. 
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Diszkusszió 

Snyder és Lopez (2007) Positive Psychology című könyvükben úgy definiálták a virág-
zó kapcsolatot, mint egy olyan jó viszony, amely folyamatosan fejlődik és válik egyre 
jobbá a mindkét partner részéről tett közös erőfeszítések nyomán. Amint megfogalmaz-
ták, a kötődés és a szerelem szükséges, azonban nem elégséges feltétele egy ilyen kap-
csolat fenntartásának, céltudatosan pozitív párkapcsolati viselkedésnek kell kísérnie 
(Snyder és Lopez, 2007). 

Vizsgálatsorozatomban az emberi lét számára alapvető affiliációs szükséglet, a párkap-
csolatok erősítésének és boldogságának egy fontos szeletét, a humán szexualitást igye-
keztem átláthatóbbá, mérhetőbbé, s reményeim szerint majd problémáit megelőzhetőb-
bé tenni.  
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