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� Mi ért tö rek szünk mind an  nyi an ar ra, hogy a
kül sőnk meg nye rő le gyen?

– Mert a szebb em be rek elő nyö ket él vez nek
a tár sas kap cso la tok szá mos te rü le tén. A vizs-
 gá la tok sze rint a von zóbb di á kok jobb je gyet
kap nak, a von zóbb em be rek job ban fi ze tő ál-
 lás ra tesz nek szert, a von zóbb pin cér nők nek
több bor ra va lót ad nak, a von zób ba kat ke vés bé
ta lál ják bű nös nek, va gyis úgy tű nik, meg éri
szép nek len ni. Mi vel azon ban bi o ló gi a i lag
adott vo ná sa in kon vi szony lag ke ve set vál toz -
tat ha tunk (ha csak nem ope rál tat juk meg ma-
 gun kat), a szé pí tés más esz kö ze i vel (öl töz kö -
dés sel, koz me ti ká val, haj vi se let tel) is ha té ko -
nyan nö vel het jük a fi zi kai vonz erőt. Egyéb ként
a szép ség a pár vá lasz tás ban ki emel ten fon tos
– de egy más von ze re jét még sem ki zá ró lag ak -
kor va gyunk ké pe sek meg ítél ni, ha párt aka-
 runk vá lasz ta ni.
� A tár sas kap cso la tok ki ala kí tá sa kor so kat
nyom a lat ban az úgy ne ve zett bel ső szép ség
is. Ezen pon to san mit ér tünk?

– A szép ség gel kap cso lat ban szá mos kér dés
fo gal ma zó dott meg már elő de ink ben is, leg-
 alább is er ről ta nús kod nak az óko ri gö rög fi lo -

zó fu sok írá sai, de ma ga az an tik vi tás em ber -
áb rá zo lá sa, a mai szem mel is szép nek tar tott
szob rai szin tén egy faj ta szép ség ide ál meg tes te -
sü lé sei. A szép ség szét vá lasz tá sa „kül ső” és
„bel ső” tar tal mak ra ti pi ku san mo dern ta lál -
mány, és e ket tős ség sza vak ban va ló ki fe je ző -
dé se azt sej te ti, hogy a szép ség meg oszt ha tó,
az az más ról árul ko dik a fi zi kai meg je le nés,
mint ami be lül, a lel künk mé lyén la ko zik.

A szép ség mi ben lé té vel kap cso lat ban so ká ig
egy má sik el kép ze lés is tar tot ta ma gát, még pe -
dig az, hogy a vonz erő meg íté lé se eset le ges,
min den ki nek más tet szik, va gyis „íz lé sek és po-
 fo nok kü lön bö zők”. Így ért he tő en nagy ka va ro -
dást vál tott ki a ’60-as évek vé gén né hány szo-
 ci ál pszi cho ló gus, ami kor az zal áll tak elő, hogy
ku ta tá si ered mé nye ik mást mu tat nak. Ők vol-
 tak ez el sők, akik tu do má nyos mód sze rek kel,
el len őriz he tő kö rül mé nyek kö zött vég zett vizs-
 gá lat tal bi zo nyí tot ták, hogy a má sik fi zi kai
von ze re je min den egyéb jel lem ző jét fe lül ír ja,
ami kor ar ra ke rül sok, hogy ran diz nánk-e az il-
 le tő vel, vagy sem. 

Az utób bi év ti ze dek evo lú ci ós szem pon tú ku-
 ta tá sai pe dig ar ra vi lá gí tot tak rá, hogy azok a

Szin te nincs olyan em ber,
aki ne ta lál na va la mi 
ki vet ni va lót a kül se jé-
 ben, még ha a kör nye-
 ze té től egyéb ként
rend sze re sen kap ja is
a po zi tív vis  sza jel zé se-
 ket. Elő for dult már 
Ön nel, hogy a ke zé be
ke rült egy ré gi fény kép
éle te olyan idő sza ká-
 ból, ami kor nem sze re-
 tett tü kör be néz ni, mert
elé ge det len volt az alak-

 já val, vagy ré mes nek ta-
 lál ta az ak ko ri fri zu rá ját? 

Ho gyan te kint most ar ra a fo tó ra?
Sok év után a leg töb ben szí ve sen

cse rél né nek ré gi ön ma guk kal,
mert ma még ke vés bé tet szik a
meg je le né sük, és szin te nem is 
ér tik, mi ért nem fo gad ták el az
adott sá ga i kat ak kor, ami kor az 

a ko ráb bi kép ké szült. Dr. Meskó
Nor bert evo lú ci ós pszi cho ló gus sal,

a szepsegkutatas.blog.hu 
szer ző jé vel be szél get tünk ar ról,

hogy mi ért szem lél jük ma gun kat
olyan kri ti ku san, és hogy 

mi ért akar juk min dig a leg jobb 
for mán kat hoz ni. 
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fi zi kai vo ná sok, ame lye ket szép nek tar-
 tunk egy más ban, egy má son, bi o ló gi ai
kulcs ként is ér tel mez he tők, amen  nyi ben
ha té ko nyan szol gál ták fa junk túl élé sét és
sza po ro dá sát a tör té ne lem előt ti idők ben.
Ezek ből a ta nul má nyok ból ar ról is ké pet
kap ha tunk, hogy a szép ség meg íté lé sé ben
nem csu pán a kör nye zet, a kul tú ra ál tal
köz ve tí tett sztenderdek mű köd nek, ha -
nem uni ver zá lis, kul tú rák tól füg get len
ha tá sok is. Ilye nek pél dá ul a má sod la gos

ne mi jel le gek kel ös  sze füg gő, a ne mi hor-
 mo nok mű kö dé sé nek ha tá sá ra ki ala ku ló
nő i es nek vagy fér fi as nak tar tott kül sőd le -
ges, il let ve vi sel ke dé ses jel le gek. 

A női szer ve zet ben pél dá ul ser dü lő -
kor ban a ma gas ösztrogénszint jel zé se -
ként ki ala kul a nő i es nek tar tott „ho -
mok óraalak”, amely a test tö meg től füg-
 get le nül von zó a fér fi ak szá má ra. Evo-
 lú ci ós szem pont ból te hát a szép ség be-
 lül ről fa kad, még hoz zá a gén je ink ből –
hét köz na pi ér te lem ben azon ban „bel ső
szép ség” alatt ál ta lá ban in kább olyan
bel ső tu laj don sá go kat, jel lem vo ná so kat
ér tünk, mint a nők ked ves sé ge, meg bíz -
ha tó sá ga, de a sort a vég te len sé gig foly-
 tat hat nánk.
� Mi ért lát juk szép nek azt, akit sze re -
tünk?

– Ha for dít va tes  szük fel a kér dést,
ered mé nye seb ben kap ha tunk vá laszt:
mi ért sze ret jük azt, akit szép nek lá tunk?
Ha va la kit nem lá tunk szép nek, nem is
va ló szí nű, hogy föl kel ti az ér dek lő dé sün -
ket. Hi á ba van nak ér té kes bel ső tu laj -
don sá gai, ha a kül ső meg je le né se mi att
ész re sem ves  szük őt. 

A vizs gá la tok azt mu tat ják, hogy egy
pár két tag ja a fi zi kai vonz erő vo nat ko -
zá sá ban sok kal ha son lóbb egy más hoz,
mint egyéb tu laj don sá ga ik te kin te té ben.
Úgy tű nik, van ben nünk egy mér ce, egy
mér leg, amely ak kor ke rül egyen súly ba,
ha ma gunk hoz ké pest na gyon ha son ló
von z e re jű pár ral va gyunk együtt. Ha a
pá rom ke vés bé von zó, mint én, ak kor el-
 len sú lyoz nia kell, hogy meg tart son en -
gem, én pe dig elő jog ok ra tar tok igényt,
hogy meg ma rad jak ne ki. Pél dá ul olyan
elő jog ok ra, hogy el néz ze a hűt len sé ge -
met, hogy anya gi jel le gű kár pót lást nyújt-
 son, vagy el hal moz zon fi gyel mes ség gel,
sze re tet tel, ked ves ség gel, tö rő dés sel. 

De a konk rét kér dés re vá la szol va: sze-
 rin tem nem azt lát juk szép nek, akit sze-
 re tünk, ha nem in kább azt sze ret jük meg,
akit szép nek lá tunk, így in kább az az ér-
 de kes, hogy mit lá tunk szép nek egy más -
ban, a má sik ban. Er ről szól az év má so -
dik fe lé ben meg je le nő, A szép ség ere de te.
Sze xu á lis vonz erő és pár vá lasz tás cí mű
köny vem, amely ben több száz ku ta tás
alap ján tá jé ko zód ha tunk ar ról, mi kel ti
föl ér dek lő dé sün ket egy más iránt.
� Úgy tart ják, hogy a po zi tív ki su gár zás
egyik leg lé nye ge sebb épí tő kö ve az, hogy
el fo gad juk ma gun kat olyan nak, ami lye -
nek va gyunk. Mi ért fon tos ez? 

– Azért, mert ha er re nem va gyunk
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Arc vagy test?
A ku ta tó kat rég óta ér dek li, hogy va -

jon a két, so kat ta nul má nyo zott fi zi kai jel-
 lem ző kö zül me lyik a fon to sabb a fér fi ak nak,
ami kor ki ala kít ják a női vonz erő vel kap cso -
la tos íté le tü ket. Köz tu dott, hogy mind az arc,
mind a test olyan fon tos in for má ci ó kat hor-
 doz tu laj do no sa bel ső ál la po tá ról (egész sé -
gé ről, ter mé keny sé gé ről stb.), ame lyek a pár-
 vá lasz tás szem pont já ból jel zés ként mű köd -
nek a po ten ci á lis part ne rek fe lé. De va jon
me lyik ré gió fon to sabb eb ben a fo lya mat -
ban? Az arc vagy a test in for má ci ó i ra össz-
 pon to sí ta nak-e in kább a fér fi ak?

Confer és mun ka tár sai föl ve tet ték, hogy a
nők arc bé li és/vagy tes ti jel zé se i nek pre fe -
ren ci á ja el té rő mó don játsz hat sze re pet a fér-
 fi ak kü lön bö ző pár vá lasz tá si kon tex tu sá ban.
Más jel zé sek re ér zé ke nyek a fér fi ak, ami kor
rö vid táv ra vá lasz ta nak, és mást tar ta nak fon-
 tos nak, ha hos  szú táv ra ke res nek part nert. 
� Azt ta lál ták, hogy azok nak a fér fi -
ak nak, akik in kább rö vid táv ra vá lasz -
ta nak part nert, fon to sabb volt a női test
ál tal köz ve tí tett szép ség gel kap cso la -
tos in for má ció, míg a hosz  szú tá vú part-
 ner kap cso la ti el kö te le ző dést mu ta tó
fér fi ak in kább a női arc jel zé se i re vol-
 tak ér zé ke nyek.

A nők ese té ben nem ta lál tak ilyen kü lönb-
 sé get a test és az arc pre fe ren ci á ja kö zött.

?



ké pe sek, örök elé ge det len ség re va-
 gyunk kár hoz tat va. Aki nincs jó ban
sa ját ma gá val, nem sze re ti sa ját ma -
gát, az ho gyan vár hat ja má sok tól, hogy
el fo gad ják? Per sze sok kal ne he zebb az
ön el fo ga dás, ha va la ki már gye rek ko rá -
ban azt a prog ra mot kap ta a szü le i től,
hogy ő nem elég sze ret he tő, nem elég
szép (pél dá ul va la mi je túl nagy vagy túl
ki csi), és ké sőbb ezt a vi sel ke dé ses prog-
 ra mot is mét lő part nert vá lasz tott ma gá -
nak. A tár sas ösz  sze ha son lí tá si hely ze -
tek ben, amely em be ri mi vol tunk sa já tos -
sá ga, úgy is gyak ran alul  ma ra dunk, ha
a szép ség ide a li zált, mé di a be li kép vi se lő -
i vel ha son lít gat juk ös  sze ma gun kat.
� Ho gyan le het tu da to san „rá se gí te ni” ar -
ra, hogy meg sze res sük ma gun kat?

– Ha azt mon da nám, hogy olyan em-
 be rek kel (és dol gok kal) ve gyük kö rül ma-
 gun kat, akik (és amik) po zi tív tük röt tar-
 ta nak elénk, ak kor le het, hogy töb ben
meg mo so lyog ná nak. Pe dig va ló ban ezt
gon do lom: az el fo ga dó kör nye zet, ahol
va ló ban olyan nak érez het jük ma gun kat,
ami lye nek va gyunk, el ső ren dű for rá sa
bel ső har mó ni ánk nak.

Saj nos a ke res ke del mi mé di á val te lí -
tett vi lá gunk nem ilyen, és az em be rek
több sé ge még nincs fel vér tez ve ez el len.
A vizs gá la tok sze rint egy nő bol dog ság ér -
ze te nem az áhí tott di va tos test alak el éré-
 sé vel függ ös  sze, ha nem sok kal in kább
az zal, hogy ta lál-e olyan part nert, aki ér-
 té ke li és el fo gad ja őt olyan nak, ami lyen.
� Mi lyen kárt tesz – fő leg a nők ben – 
a sok szor túl zá sok ba eső di vat?

– A ku ta tók azt ta lál ták, 64 kü lön bö -
ző kul tú rá ban vizs gá lód va, hogy a nők
sok kal elé ge det le neb bek a tes tük kel,
mint a fér fi ak. Va ló szí nű leg eb ből fa kad,

hogy meg pró bál nak meg fe lel ni a kul tu -
rá li san el fo ga dott szép ség ide ál nak. 
A vizs gá la tok azt mu tat ják, hogy az ön-
ál lót la nabb, aka ra tu kat alá ren del ni haj-
 la mo sabb nők ne he zen tud ják ki ala kí -
ta ni a sa ját füg get len szép ség el vá rá sa i -
kat, és in kább haj la nak ar ra, hogy a
több ség ál tal meg ha tá ro zott, el várt ide-
 ál nak fe lel je nek meg (ez a di vat). 

A Bur má ban élő padaung nép cso port
kö ré ben di va tos, úgy ne ve zett zsi ráf nyak,
amit fém ka ri kák nyak ra he lye zé sé vel
„ál lí ta nak elő”, vagy az af ri kai ajak tá -
nyér szin tén azt pél dáz za, hogy a női test
nem elég jó a ma ga ter mé sze tes szép sé -
gé ben, va la mit vál toz tat ni, na gyí ta ni,
„tö ké le te sí te ni” kell raj ta, hogy iga zán

von zó le gyen, például a nyu ga ton el ter -
jedt mell na gyob bí tó mű té tekkel. A nyu-
 ga ti nők az áhí tott szép sé get vár ják
meg ope rált mel lük től, mert nem tud ják
el fo gad ni an nak ter mé sze tes vál to zá sát
vagy ere de ti adott sá gát.

– Vi ki –
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A szepsegkutatas.blog.hu az em be -
ri szép ség gel kap cso la tos tu do má-
 nyos ku ta tá sok leg újabb ered mé-

 nye it, fi gye lem fel kel tő ös  sze füg gé se it mu tat ja
be. Dr. Meskó Nor bert ha ma ro san meg je le nő
köny vé ből meg tud hat juk, hogy az egyes test-
 ré szek mi től vál nak kí vá na tos sá a má sik nem
számára, meg is mer het jük a vonz erő kém iá ját,
és tör té ne ti át te kin tést ka punk a szép ség ide-
 ál ok vál to zá sa i ról.

ELIXÍR-
TIPP

Von zó kül ső, több
bor ra va ló?

Céline Jacob és kol lé gái, a fran cia or szá gi
Dél-bre tag ne-i Egye tem ku ta tói, ér de kes ered -
mény ről szá mol tak be, amely ös  sze füg gés ben
áll az zal a hét köz na pi ta pasz ta lat tal, hogy a
nők von ze re jé nek meg íté lé sé re po zi tív ha tást gya ko rol az arc smin ke lé se. Az olyan szak mák ban,
ahol bor ra va lót szo kás ad ni, az ös  szeg mér té ke és a mun ka vál la ló fi zi kai von ze re je kö zött né -
hány vizs gá lat ban ta lál tak már po zi tív ös  sze füg gést. Pél dá ul Lynn (2009) ered mé nyei szerint a vizs -
gá lat ban részt ve vő pin cér nők bor ra va ló já nak ös  sze gét nö vel te a mell mé re tük nagy sá ga és a sző -
ke haj, a na gyobb test mé ret vi szont csök ken tet te a ven dé gek ada ko zó ked vét. Jacob és mun ka -
tár sai vizs gá la tuk hely szí né ül egy fran cia vá ros va ló sá gos ét ter mét vá lasz tot ták, ahol egye dül ér -
ke ző ven dé ge ket (186 fér fit és 96 nőt) szol gál tak ki. Két fi a tal pin cér nőt von tak be a vizs gá lat ba,
akik nek nem volt tu do má suk a ku ta tás ról. Mi vel a fran cia szo ká sok sze rint a szám la tar tal maz za
a fel szol gá lás dí ját is, az el ső, ami re a vizs gá lat ban kí ván csi ak vol tak, hogy egy ál ta lán ha gyott-e
a ven dég bor ra va lót. 
� Azt ta lál ták, hogy a ki smin kelt pin cér nők gyak rab ban és na gyobb ös  sze gű bor ra-
 va lót kap tak a férfivendégektől. 

A női ven dé gek bő ke zű ség ét nem be fo lyá sol ta a pin cér nők meg je le né se.

Mégis a ruha teszi az embert?
Löhmus és mun ka tár sai azt vizs gál ták nők nél, hogy az ál ta luk vi selt ru ha mi at ti köz ér zet ük ho-

 gyan tük rö ző dik az ar cu kon, és ezt az üze ne tet mi ként ké pe sek azo no sí ta ni a fér fi ak. Ar ra kér tek
25 (22 és 28 év kö zöt ti) egye te mis ta nőt, hogy vá las  sza nak ki 3-3 ru hát: ame lyik ben csi nos nak, sze xi nek
ér zik ma gu kat, ame lyi ket ké nyel mes és spor tos vi se let nek tar ta nak, il let ve ame lyik ben csú nyá nak ér zik ma-
 gu kat, mert ódi va tú, vagy ké nyel met le nül szűk. Mind há rom el ren de zés ben fel vé telt ké szí tet tek az ar cuk ról,
majd a fo tó kat meg mu tat ták szá muk ra is me ret len fér fi ak nak. A port rék ké szí té se kor ar ra kér ték a nő ket,
hogy ölt se nek sem le ges arc ki fe je zést, és mind há rom eset ben ugyan azt a haj vi se le tet kel lett hor da ni uk.

A ké pe ket ér té ke lő 49 (21 és 64 év kö zöt ti) fér fi nak vonz erő sze rin ti sor rend be kel lett ál lí ta nia az egy-
egy sze mély ről ké szült fo tó kat.
� A fér fi ak azo kat a port ré kat ta lál ták a leg von zóbb nak, ame lye ken a nők is a leg szebb nek
érez ték ma gu kat. 

A vizs gá lat jól pél dáz za, hogy mi lyen fon tos és „szem mel lát ha tó” üze ne tet hor do zunk ma gunk ról, ami-
 kor szép nek vagy csú nyá nak tart juk ma gun kat. Úgy tű nik, hogy a sem le ges arc ki fe je zés el le né re mű köd -
nek a bel ső ál la po tunk ról, ér zel me ink ről árul ko dó, eled dig is me ret len fo lya ma tok.

?

?


