CSÚNYA IGAZSÁG

a szépség

Nem tudom, mások hogy vannak vele, de engem
hosszú ideje foglalkoztat a kérdés, vajon ki dönti el, hogy
egy-egy korban mi számít szépnek, tökéletesnek. Ha valaki,
hát Meskó Norbert evolúciós pszichológus,
több témába vágó könyv és a szepsegkutatas.blog.hu
szerzôje minden bizonnyal tudja a választ.

A

szépségideál mûködésével
kapcsolatos kutatások szerint az elsô divatlapok elterjedésével (az 1800-as évektôl) beszélhetünk olyan nagy,
embertömegeket megmozgató hatásról,
amely elôírta a nôk idealizált kinézetét. Az
emberi szépség igen összetett:
legalább annyira veleszületett
tényezôkre épül, mint amenynyire koronként és kultúránként változó elemeket is jelenthet. A szépség biológiai alapja
egy öröklött képességünk,
amelynek segítségével – például arcvonások és testi jellemzôk alapján –
felmérhetjük társaink termékenységét és
egészségi állapotát. A szépség iránti fogékonyság azért öröklôdött, mert az ilyen
társaktól származó utódok átlagon felüli
túlélési és szaporodási képességgel rendelkeztek. A szépséggel kapcsolatos kulturális szokások, normák, szabályok általában ezekre a biológiai alapokra épülnek.
A kutatók azt találták például, hogy a (férfiakéhoz képest nagyobb) nôi mellnek – e
minden ismert kultúrában szexuálisan
vonzó jellegnek – az elsôdleges funkciója
valószínûleg nem a szoptatás, hanem a
vonzerô. Hiszen a tejtermelés mértéke
nem függ össze a mell méretével, és a nôi
mell nem a szoptatás, hanem a nemi érés
idôszakában nô meg.
•
Mennyire befolyásolja a mások által meghatározott szépségideál a saját magunkhoz
való viszonyunkat és a párválasztásunkat?
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– A kutatások azt mutatják, hogy van,
akinél jobban, és van, akinél kevésbé. Azok,
akik alapvetôen bizonytalanok önmaguk
értékességében, leértékelik magukat, és
szeretnének megfelelni a külsô elvárásoknak, sokkal inkább ki vannak téve a megjelenés normáit elôíró, aktuális szépségideállal való azonosulás veszélyének,
mint a stabilabb önértékelésûek,
akik képesek az aktuális szépségideáltól függetlenül alakítani a
kinézetüket.
Miért hajszoljuk legtöbben – ki
többé, ki kevésbé – ezt, a valóságtól sokszor elrugaszkodott eszményképet?
– Az ideálképekkel való rendszeres találkozás megerôsíti az emberekben a szépség (például a karcsúság vagy a nagyobb
keblek) és a társas elônyök közötti asszociációs kapcsolatot. Egy vizsgálat résztvevôi arról számoltak be, hogy fontos és
pozitív változást remélnek attól, ha megjelenésüket a médiában szereplô ideális(nak
tartott) nôk képére formálják. Elvárásaik
között a társas kapcsolatok terén való
ügyesség, a boldogabb élet, a munkalehetôségek javítása és a sikeresebb szerelmi
kapcsolatok szerepeltek.
A szépség eszményi képének hangsúlyozása és a vele összekapcsolódó nyereség
reménye az ideál elfogadását vagy belsôvé
válását eredményezi. A mellnagyobbítás és
a vékonyság ideáljának belsôvé válása azt
jelenti, hogy az egyén elfogadja a „vékony
szépség” társas mércéjét mint saját személyes standardot, és viselkedésében is arra
összpontosít, hogy közelítsen ehhez a

modellhez. Az a nô, aki sajátjának tekinti
a kultúrája által közvetített szépségideált –
tehát olyan szeretne lenni –, sokkal sérülékenyebben éli meg az ideál negatív következményeit, mint az, aki független tudott
maradni az eszményképtôl.
A nyugati kultúrákban a nôk nem tudják
kivédeni a külsô megjelenést hangsúlyozó
szépségideálokkal való találkozást. Egy
vizsgálatban magasabb szintû haragot, szorongást, depressziót és saját kinézettel kapcsolatos elégedetlenséget mértek azoknál
a nôknél, akik a soványság ideálképét
magukévá tették, és nem látták szépnek,
kívánatosnak a testüket, s a külsô megjelenésre fókuszáló tévémûsorokat néztek.
Például egy, a felnôtt dolgozó nôk körében
végzett kutatás során azt találták, hogy akik
inkább sajátjuknak tekintették a szépségideált (vagyis azonosultak vele), azok erôsebb szorongást mutattak a sovány ideálkép médiában történt bemutatása után,
mint azok, akiknél a soványságideálnak
való megfelelés érzése alacsonyabb volt.
Kik szigorúbbak magukkal a külsejüket
illetôen: a nôk vagy a férfiak?
– A statisztikai adatok azt mutatják, hogy
a nôk sokkal inkább hajlamosak „belevágni” a kozmetikai mûtétekbe, mint a férfiak. Más kutatásokban azt találták, hogy
az ilyen mûtéteken való részvételi hajlandóság összefügg a válaszadó életkorával,
saját megítélt vonzerejével, a külsô megjelenés miatti visszautasítással kapcsolatos
érzékenységével és a negatív testképpel.
Meglepô módon a vizsgálatokból az derül
ki, hogy a nôk nem egy objektív merôszám
(például a testtömegindex) alapján határoz-

fókuszban:

zák meg a vonzerejüket, hanem testük
szubjektív észlelésén keresztül. Érdekes,
hogy az eredmények szerint nem a teltebb
(tehát a jelenleg kevésbé divatos alakú),
hanem éppen a vékonyabb nôk mutattak
nagyobb hajlandóságot a sebészeti beavatkozásokra. Tehát a pozitív önértékelés és a
nôk felvértezése a szépségideálokról szóló
médiaüzenetekkel szemben azt eredményezheti, hogy átgondoltabb döntéseket
tudnak majd hozni a kozmetikai mûtéttel
kapcsolatban.
Ezek után muszáj megkérdeznem: ha
sikerül – például egy plasztikai mûtéttel –
elérni a vágyott megjelenést, hosszú távon
tényleg boldogabbá válik-e az illetô?
– Sajnos nem. Az elsô mûtét általában
csak egyfajta „belépô” ebbe a világba, az
elégedettség áhított érzése hamar elillan.
A szépségipar alapvetô üzenete ugyanis
az, hogy a természetes nôi test nem megfelelô, nem elég szép, és különbözô praktikákkal – fogyókúrával, testedzéssel és
mûtéti beavatkozással – meg kell változtatni. A veszély abban rejlik, hogy a nôk
nem látják át a szépségideálok mûködésének mechanizmusát, viszonylagosságát (és természetesen a férfiak sem), és a
médiaüzenetek nyomásának hatására

szorongással élik meg saját testük
ideáltól való eltérését. Aláásott önértékelésük pedig éppen arra sarkallja ôket,
hogy szépségipari szolgáltatásokat, termékeket vegyenek (igénybe), ami azonban nem képes helyreállítani a megtépázott énképet, ellenben tartósan fenn
tudja tartani a saját magukkal kapcsolatos elégedetlenség érzését, és folyamatos
vásárlásra készteti ôket.
Helyesen gondolják-e a nôk, hogy minden férfi modellalkatú nôre vágyik?
– Nem feltétlenül. Mostanában arról is
lehet olvasni, hogy a szépségideál a nôk
elnyomásának egy lehetséges eszköze.
A vizsgálatok szerint azok, akik hajlamosabbak hátrányosan megkülönböztetni, elnyomni és lenézni a nôket, inkább szexisták, azaz fontosabbnak tartják a nôk megjelenésében a másodlagos nemi jellegek
hangsúlyozását, mint a nôkkel egyenrangú
kapcsolatra törekvô férfiak. Így a szexista
férfiak hajlamosabbak arra, hogy az
aktuális nôi szépségideállal kapcsolatos
elvárásokat fogalmazzanak meg partnerük
felé (ilyen például a szôke haj, a nagyobb
mell, a szexi öltözködés, a kozmetikai szerek használata, a plasztikai beavatkozások
stb.), ezek ugyanis megbízható jelzései
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lehetnek egy nô alávetettségre, alárendelôdésre való hajlamának.
Mit tanácsol azoknak, akik nem tudnak
megbékélni a saját testük tökéletlenségeivel?
– Rövid üzenetem számukra az, hogy
a saját magunkkal való elégedettség, a szépségünk átélése belülrôl fakad, amit megnehezít a médiafogyasztás és a negatív tükröt
tartó társak hatása. Könnyebb úgy meglelni
a belsô békénket, ha tisztában vagyunk
azzal, hogy szépségünk nem mások által
létrehozott, számunkra elérhetetlen kategória, hanem a világ bennünk tükrözôdô szelete, emberi természetünk része. Ha olyan
barátot, partnert találunk, akik ebben
megerôsítenek, könnyebb értékesnek
érezni magunkat, mint szigorúan kritizáló, elmarasztaló környezetben.
– B.V. –

ELIXÍR- A testi vonzerô jellegzetességeit

TIPP

– kezdve a hajviselettôl az arcvonásokon át a testalkatig – óriási
érdeklôdés kíséri. A hazai és nemzetközi
tudományos életben – e téma kutatójaként –
egyaránt jól ismert Meskó Norbert A szépség eredete címû könyve megfelel mind
a tudományosság, mind a közérthetôség
követelményének.
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