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1. Bevezetés, irodalmi áttekintés
1. 1. A párzási vokalizáció
Számos fajra jellemzĘ párzási akusztikus jelzések használata. Semple meghatározása
szerint a kopulációs hangadás akusztikailag különbözĘ vokalizációk összessége, melyek a
kopuláció elĘtt, alatt vagy után hangzanak el (7). A vokalizáció többnyire hangos, távolra is
elhallatszik. A hangok egyediek, kisebb egységekbĘl állnak, és szerkezeti felépítésük
különbözĘ információtartalmat hordoz (1). A hangadás korlátozódhat csak a hímre - ami
például a medve makákóknál (Macaca arctoides) figyelhetĘ meg – vagy csak a nĘstényre –ez
például a japán makákóknál (Macaca fuscata) jellemzĘ. Ugyanakkor az is elĘfordul, hogy
egyszerre mindkét nem egyedei vokalizálnak (5). Makákók és páviánok nĘstényeinek
vokalizációja leginkább morgásra emlékeztet, míg például a giboni cerkófmajom
(Miopithecus talapoin) és a csimpánz (Pan troglodytes) hangadásai sikolyokra hasonlítanak
(4). A nĘstények hangadását befolyásolja menstruációs ciklusuk, ugyanis a hangok mások
lehetnek a ciklus elején és az ovulációhoz közeledve, ezáltal információt adhatnak arról, hogy
az adott nĘstény hol tart az ivarzási ciklusban. A hangok közötti eltérések adódhatnak például,
a hangokat felépítĘ egységek számbeli változásából, de a vokalizáció hossza is más lehet (2).
A hímek képesek ezeket a különbségeket érzékelni, és jobban vonzódnak azokhoz a
nĘstényekhez, akik a hangadás alapján éppen az ovuláció környékén járnak. A hosszú-farkú
makákók (Macaca fascicularis) nĘstényeinél megfigyelték, hogy még terhes állapotban is
vokalizálnak a párzást követĘen. A hangadás függ az életkortól és az egyed rangsorban
elfoglalt helyétĘl is. Gouzoules és mtsai. megfigyelései alapján elmondható, hogy a kormos
mangábék (Cercocebus torqatus atys) között az alacsonyabb rangú nĘstények sokkal nagyobb
arányban adnak ki kopulációs hangokat, mint a rangsorban feljebb állók. Azonban nem csak
a nĘstény, hanem a vele párosodó hím rangsorbeli helye sem mindegy. Ugyanis a vokalizáció
gyakoribb és hosszabb olyan esetben, amikor a nĘstény egy domináns felnĘtt hímmel kopulál,
mint amikor egy alárendelt vagy még túl fiatal hímmel történik az aktus (4). Ennek vélhetĘen
az lehet az oka, hogy elkerüljenek egy magasabb rangú hím által keltett esetleges támadást.
Amikor a domináns hím mellett egy magas rangú nĘstény is jelen van, a kopuláló nĘstény
hangadása visszafogottabb (6).
Néhány rovarnál, békánál, egyes madaraknál az akusztikus jelzéseket a hímek adják
ki, azzal a céllal, hogy „elcsábítsák” a nĘstényt. Ezek a vokalizációk egyfajta reklám
hívásokként is felfoghatóak, amik az udvarlás szakaszában történnek (5). A házi egér (Mus
Musculus) hímjeinek vokalizációja is részben az udvarlás szakaszához köthetĘ.
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Másrészt e faj egyedei a kopuláció alatt is bocsájtanak ki - 70 kHz-nek megfelelĘ - hangokat,
melyek feltehetĘen a szaporodásukban játszanak szerepet. Pomerantz és mtsai. (19) azt
találták, hogy a nĘstény egerek szívesebben közelednek vokalizáló hímhez, ami azt sugallja,
hogy a hímek hangadása vonzza a nĘstényeket. Vokalizáció egyébként a nĘstény egerek
között is elĘfordul, de náluk sokkal ritkább ez a jelenség (8). A havasi szürkebegy (Prunella
collaris) csak termékenysége idején énekel, míg a barna patkány (Rattus norvegicus) az
ösztruszt megelĘzĘen ad ki 50 kHz-es hangokat (6).
Érdekességként szolgál, hogy homoszexuális kapcsolatban is megfigyeltek már
hangadást a közösülés közben. Azonos nemĦek közötti alkalomszerĦ szexuális kapcsolatot
eddig minden emberszabású (Hominidae) között találtak (9). A bonobók nĘstényei azonban
rendszeresen lépnek egymással nemi kontaktusba, vadon és fogságban egyaránt. Az azonos
nemĦekkel való kapcsolatnak számos szociális funkciója van, például amikor a nĘstények a
szexuális érettségük bizonyos fokán elhagyják szülĘi csoportjukat és egy másik közösségbe
vándorolnak, gyakran használják a közösülést, amivel elĘsegítik az új csoportba való
beilleszkedésüket, és a nem rokon egyedekkel való kapcsolatok kialakulását. A nĘstény nĘstény szexuális kontaktus során adott hangok akusztikailag megegyeznek azzal, amit a
nĘstény - hím kopuláció során hallatnak. Egy rangsorban hátrébb álló szívesen kezdeményez
kapcsolatot domináns nĘsténnyel, ezáltal erĘsítheti a csoporton belüli szociális helyzetét. Míg
egy magasabb rangú nĘstény haszna az lehet, hogy a szexuális interakció által új
szövetségeseket szerez, illetve a többiek közötti kapcsolatok kialakulását befolyásolhatja. Két
domináns nĘstény között ritka a szexuális interakció. Ami a hangadást illeti, ha egy
alacsonyabb rangú egy magasabb rangúval lép szexuális kapcsolatba, az alacsonyabb rangú
részérĘl gyakoribb a vokalizáció, mintha egy alacsonyabb rangúval lépne kapcsolatba. Az alfa
nĘstény jelenlétében ez a hatás még kifejezettebb (9).
1. 2. Szaporodási rendszerek
A szaporodási rendszerek evolúciójának alapja, hogy a különbözĘ nemek utódokba való
befektetése nem azonos. Az emlĘsök hím és nĘstényei közötti konfliktus abból adódik, hogy a
hím az utódgondozásban nem vagy csak kevésbé vállal szerepet. A hímnek potenciálisan több
utódja lehetne, tudniillik a hím utódgondozásba való befektetése élettani korlátok miatt
aszimmetrikus. Ezzel szemben a nĘstényeknél nem jellemzĘ ez a potenciál, mivel az utódokat
kizárólag Ęk tudják kihordani, szoptatni. A madaraknál szintén a nĘsténynek van több
költsége, a tojás elĘállítása miatt, azonban az utódgondozás náluk már szimmetrikus lehet.
Ezért a madarak között a monogámia fordul elĘ jellemzĘen (18).
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A kevesebbet befektetĘ hím számára az az elĘnyös minél több nĘsténnyel kopulál. A hím
reproduktív sikere legfĘképpen attól függ, mennyi nĘstényt tud megtermékenyíteni, ez pedig a
hímek közötti versengéshez vezet. AlapvetĘen a nĘstények térbeli elrendezĘdése határozza
meg a küzdelem módját. Ennek alapján beszélhetünk:
• lek pl.: dámszarvasoknál jellemzĘ
• háremĘrzĘ (nĘstényt védĘ) pl.: páviánoknál, gorilláknál megfigyelhetĘ
• territoriális (területet védĘ) pl.: Ęzeknél
• tolongásos pl.: földimókusokra jellemzĘ poligíniáról.
Ha a nĘstények ökológiai körülmények miatt egymástól csak távol tudnak megélni, a hímek
számára jó stratégia lehet egyetlen nĘsténynek az Ęrzése. Ez a monogámia megjelenésének
kedvez, amit elĘsegíthet a hím utódgondozásban szükséges részvétele is. Sok majomfajnál a
nĘstények magukkal hordozzák az utódukat, ami által megnĘ az esélye a kölykök
megölésének. Ha ilyenkor a hím a nĘsténnyel megy, védelmezve Ęt és az utódot,
csökkenthetĘ a csecsemĘgyilkosság esélye (18). A gibbonok egyedüliek az emberszabásúak
között, akiknél a monogámia terjedt el (10).
Olyan fajoknál ahol a hímek között szoros kooperáció szükséges, a köztük lévĘ konfliktust
gyakran a promiszkuitás oldja fel, ami több nĘstény és több hím közötti szexuális kapcsolatot
jelent. Ez megfigyelhetĘ például az oroszlánoknál, bonobóknál, csimpánzoknál.
Legközelebbi rokonainknál a csimpánzoknál, több nĘstény és hím alkot egy csoportot, mivel
a hímek csak együtt tudják megvédeni területüket. Ennek megfelelĘen promiszkuitás alakult
ki. EbbĘl adódik a rájuk jellemzĘ nagy hereméret, mivel számukra az az elĘnyös, minél több
spermát termelnek (11). A nĘstények a fogamzóképes idĘszakban válogatósabbak, ilyenkor a
domináns hímek 1-1 nĘstényt monopolizálhatnak, biztosítva, hogy az utód tĘlük származzon.
Így a domináns hímektĘl több utód származik. Ugyanakkor szaporodási rendszerükben
fellelhetĘ monogámiára emlékeztetĘ jegy is. Ilyenkor a nĘstény egy hímmel a territórium
szélére vonul és több napot is eltölt vele, mialatt többször párzanak (18).
A bonobó heréjének és hímveszĘjének relatív mérete azonos a csimpánzokéval. Promiszkuitás
jellemzĘ rájuk, amikor a szexuális aktus az örömszerzés, konfliktusoldás egyik aspektusa is.
Gyakoriak a homoszexuális kapcsolatok a nĘstények és a hímek között egyaránt, valamint a
maszturbáció sem ritka körükben, illetve a stressz levezetéseképpen is hajlandóak közösülni.
A törpecsimpánzok mellett a Berber makákókra (Macaca sylvanus) is a promiszkuitás
jellemzĘ, illetve a hím nĘstényt védelmezĘ viselkedése.
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Ugyanakkor, Möhle feltevése alapján a Berber makákóknál (Macaca sylvanus) éppen a
spermakompetíció fordítottja játszódhat le, vagyis a nĘstények versengenek a jó minĘségĦ
hímért (2).
Arra a kérdésre, hogy mi lehet a hímek és nĘstények párzási vokalizációjának
funkciója, eddig még nem sikerült egyértelmĦ magyarázatot adni. A teljesség igénye nélkül,
néhány általam érdekesnek ítélt és a szakdolgozat kutatásával releváns hipotézist emelnék ki,
melyekre a szakirodalomban is gyakran hivatkoznak.
Hamilton és Arrowood (1978) több elméletet is alkotott a kopulációs hangadást
illetĘen. Szerintük a kopulációs hangok orgazmusszerĦ reakciót tükröznek. Azonban ennek a
feltevésnek ellent mondanak azok a megfigyelések, melyek szerint a hangadás a közösülés
végén is kezdĘdhet. Egy másik feltételezésük alapján a hangadással szinkronizálni lehet a hím
és nĘstény orgazmusát. Azonban nem minden esetben az ejakulációval egyidĘben történik a
hangadás. Például néhány makákó faj hímjei az ejakuláció alatt cincogásszerĦ hangot adnak
ki, viszont orángutánoknál a hangadás nem az ejakuláció elĘtt vagy alatt, hanem utána
történik. Hamilton és Arrowood szerint a kopulációs hangadásnak a párkapcsolat
megerĘsítésében is lehet szerepe. Véleményem szerint a kötĘdés kialakulásának elsĘsorban a
monogámia kedvez, azonban a hangadás többnyire promiszkuus fajoknál jellemzĘ.
Önmagában a vokalizáció nem képes a kapcsolat erĘsítésére. Semple elmélete (1998) alapján
a kopulációs hangok elĘsegíthetik az ovuláció bekövetkezését. Ezt a feltevést elég
valószínĦtlennek tartom, ugyanis az ovuláció elsĘsorban hormonális hatás következménye,
illetve bizonyos ciklusban zajlik, nem véletlenszerĦen. Azonban mivel a fĘemlĘsöknél az
ösztrusz alatt is jellemzĘ hangadás, így ez a hipotézis inkább arra adhat magyarázatot
mintsem a kopulációs hangadásra. De valószínĦleg akkor sem elĘsegíti, hanem inkább
jelezheti az ovuláció bekövetkezésének idejét. O’ Connell és Cowlishaw (1994) is több
elméletet dolgozott ki, a hangadás funkciójával kapcsolatosan. Hipotézisük szerint a
kopulációs vokalizáció, spermakompetícióra ösztönzi a hímeket, amivel biztosítható, hogy a
hím utódok örököljék a legjobb spermákat. O’ Connell és Cowlishaw a megalkotója annak az
elméletnek is, miszerint a kopulációs hangadással csökken az apaság bizonyossága és a
csecsemĘgyilkosság esélye. Az apaság kérdésének összezavarására, és ebbĘl következĘen a
csecsemĘgyilkosság meggátlására sokkal hatékonyabb például a rejtett ovuláció (3, 4).
A

viselkedés

funkcióját

a

viselkedés

következményével

lehet

definiálni.

Kommunikációs szignál esetén, a szignál hatására hogyan változik meg a vevĘ viselkedése. A
jelek hatással lehetnek a kommunikációban résztvevĘ partnerre és a partneren kívüli
egyedekre (18).
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A páron belüli jelzés egy stabil monogám kapcsolatban, lehet a párok közötti
kommunikáció eszköze. Monogám rendszerben a nĘstény vagy hím így jelezheti, hogy párja
van, illetve a szociális státuszáról is adhat információt ezáltal. Gibbonoknál megfigyelhetĘ
például a hím és nĘstény különbözĘ szólamú duettje, amivel a territóriumuk határát jelzik,
illetve a monogám családi köteléket erĘsítik (17). Ha a jel, a páron kívüli egyedeknek szól,
promiszkuus rendszerben a spermakompetíció esélye nĘ, ilyenkor a nĘstény más hímeket
hívhat be.

1. 3. Az ember szaporodási rendszere
Nem tudjuk pontosan mi lehetett a Homo sapiens szaporodási rendszere, amikor még a
szavanna volt az élĘhelye. A csoport territóriumát védeni kellett, ami a férfiak közötti
kooperációt követelte meg. Ez promiszkuitást feltételez, azonban az ember gyermek hosszú
fejlĘdése kikényszerítheti a férfiak szerepét az utódgondozásban. A mai populációk
összehasonlító vizsgálata alapján a poliandria kizárható. Bár a tibeti tre-ba törzsnél (12) a
poliandria jelen van, ennek gazdasági okai vannak és az ilyen kapcsolatok labilisak. Az X és
Y kromoszómák variabilitásának összehasonlítása alapján kismértékĦ poligínia jellemzĘ. Ha
tiszta promiszkuitás vagy spermakompetíció lenne, akkor azt várnánk, hogy a nĘstény
vokalizációjával a jó minĘségĦ hím behívását célozza. Tiszta monogámia esetén viszont a
partnerek közötti szinkronizáció lehet a vokalizáció szerepe, illetve a többi egyed értesítése a
kapcsolatról.

1. 4. A kutatás célja, kérdések, hipotézisek
Mivel egyértelmĦen nem dönthetĘ el a párzási vokalizáció szerepe, ezért dolgozatom céljául
azt tĦztem ki, hogy a mai viszonyok között vizsgáljam meg, mi lehet a vokalizáció funkciója.
Ezáltal közelebb juthatunk Ęseink párzási rendszerének megismeréséhez.
Kérdéseim:
• Kinek szól a kopulációs hangadás az emberben?
o A párok egymás közötti kommunikációja, vagy a külvilágnak szól?
Hipotézisem: A kopulációs hangadás a párok közötti kommunikáció eszköze.
Amennyiben hipotézisem nem nyer bizonyítást, és a vokalizáció a külvilágnak szól, további
kérdések merülnek fel:
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• A vokalizáció a külvilág számára lehet egy státusz reklám, mellyel a hangadó azt
hirdeti, hogy kapcsolatban van?
• A vokalizáció felhívás lehet a hímek számára egy esetleges spermakompetícióra?

1. 5. Humán szexualitással és a kopulációs hangadással összefüggĘ kutatások

Magyarországon, a Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet már több alkalommal
végzett felmérést a magyarok szexuális szokásaival kapcsolatosan (13,14). ElĘször 1996
végén a 18 évesnél idĘsebb népesség körében. Ezt követte 2002-ben a Sanoma Budapest
Kiadói Zrt. megbízásából készített kutatás, melyben 18-59 év közötti magyar szexuális
életérĘl informálódtak. A felmérés anonim kérdĘívekkel történt, amit 1200 nĘ töltött ki. A
felmérés többek közt rávilágított arra, hogy a szexualitáshoz való viszonyt az életkoron túl
meghatározza a szexuális kultúra. Érdekes a felmérés által talált összefüggés miszerint minél
régebb óta van együtt egy pár, annál kisebb közöttük az összhang. Ez az eredmény számomra
azért volt meglepĘ, mert minél régebb óta tart egy párkapcsolat, annál jobban ismerik egymást
és szexuális igényeiket a párok, ezért én azt vártam volna, hogy az összhang az együtt töltött
idĘvel arányosan nĘjön. Érdekes az a megállapítás is, miszerint a kevésbé iskolázott nĘk
kevésbé élvezik a közösülést, mint iskolázottabb nĘ társaik (13).
2007-ben már egy széleskörĦbb felmérés is készült a HVG megbízásából, a 15 évesnél
idĘsebb férfi és nĘi lakosság körében (14). A vizsgálatot önkitöltĘs kérdĘívekkel végezték,
amit összesen 1000 fĘ töltött ki. Az értékelés eredményeibĘl megtudhatjuk, hogy a szexuális
szokások mennyivel változtak a 11 évvel ezelĘtti felméréshez képest. Így például ’96-hoz
képest csökkent a szexuális együttlétek száma. A megcsalás azonban egyre többször
elĘfordul, elsĘsorban a férfiak körében. Összefüggést mutattak ki a pornográf tartalmú filmek
nézésének gyakorisága és a megcsalás között. Eszerint minél gyakrabban néz valaki pornót,
annál valószínĦbb, hogy megcsalja a párját. Ugyanakkor a pornónak stimuláló hatást is
tulajdonítanak, vagyis valaki minél többször néz pornográf tartalmú filmeket, weboldalakat,
annál gyakrabban létesít szexuális kapcsolatot. Az elmúlt 11 év során az emberek nyitottabbá
váltak a különbözĘ szexuális segédeszközök használatát illetĘen, illetve egyre több
hagyományostól eltérĘ szexuális tevékenység vált elfogadottá. Például az orális szextĘl ma
már kevesebben idegenkednek. A defloráció átlagosan 18 éves korra tehetĘ, azonban
generációról generációra egyre korábbra tolódik az elsĘ szexuális együttlét idĘpontja.
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Az emberre jellemzĘ monogámiát alátámasztva a felméréskor aktuális kapcsolatok
átlagosan 13 éve tartanak, a 30 évnél fiatalabbaknál ez átlagosan 3 év, míg a legidĘsebbek
között 34 éve tart a párkapcsolat. A szexuális szokásokban végbement változások hátterében,
a szexuális kommunikáció területén történt változások állhatnak. A felmérés eredménye
szerint a felvilágosító irodalom szerepe csökkent, míg a szülĘk, partnerek és a kortársak
szerepe az ismeretek továbbadásában, felvilágosításban felértékelĘdött (14).
2010-ben az ország nagy szex-tesztjét a Life. hu weboldalon több mint 200. 000 férfi
és nĘ töltötte ki névtelenül (15). A felmérés eredményeit az „Így szexel Magyarország!” c.
könyvben foglalták össze. A legfiatalabbak résztvevĘk a 10-15 év közötti korosztályból
kerültek ki, míg a 20 és 35 év közöttiek válaszoltak legnagyobb arányban a kérdésekre. A
felmérés vizsgálta a nyitott kapcsolatok elfogadottságát, a csoportos (több mint 2 fĘ
részvételével történĘ) szexet, a pornónézés gyakoriságát. Továbbá rákérdezett a szexuális
problémákra, a hĦtlenségre, a homo-és biszexualitásra. A teszt adatainak alapján lehetĘség
nyílt a fĘvárosi és vidéki lakosság szexuális szokásainak összehasonlítására is. Az
eredményeket nemzetközi adatokkal is összevetették, miszerint az a megállapítás született,
hogy nincs még egy ilyen családbarát nemzet, mint a magyar. A magyarokra a hosszú
kapcsolatok jellemezĘek, ezt támasztja alá az is, hogy a kitöltĘk 75%-a volt házas és 20% élt
élettársi kapcsolatban. A szexuális kapcsolat létesítéséhez pedig alapvetĘen fontosnak tartják
a szerelem meglétét (15).
Számos tanulmány foglalkozott már a nĘi orgazmus fiziológiai és pszichológiai
hatásainak vizsgálatával, a szexuális szokások megismerésével, azonban kevés az olyan
vizsgálat melyekben a párzási vokalizáció szerepét vizsgálják emberben. A nemzetközi
irodalomban, egy 2009-ben készült angol tanulmányt sikerült találnom, melyben vizsgálták a
párzási vokalizációt, de ott sem önmagában, hanem az orgazmussal összefüggésben (16). A
vizsgálatban 71 szexuálisan aktív heteroszexuális angol nĘ vett részt, átlagéletkoruk 21. 68 év
volt. A felmérést kérdĘív segítségével végezték. A vizsgálat eredménye szerint a kopulációs
hangadás nĘknél tudatos kontroll alatt áll, amivel manipulálhatják a partner viselkedését és
befolyásolhatják az orgazmus elérésének idejét. A nĘk a hangadással a partnerük önbecsülését
is növelhetik, ami segít a párkapcsolat megerĘsítésében, csökkenti a hĦtlenség esélyét, ami a
nĘ számára biztosíték a további védelméhez, illetve a forrásokhoz való hozzáféréséhez (16).
A késĘbbiekben még ismertetni fogom, a felmérések egyes részeredményeit, amelyek
szakdolgozatom témájához illĘen felhasználhatók, és összehasonlítás alapját képezhetik.
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2. Anyag és módszertan
2. 1. Adatok felvétele
A szakdolgozatom kérdéseinek megválaszolásához online kérdĘíves felmérést
alkalmaztam. A kérdĘív összeállításához korábbi - szexuális szokásokat felmérĘ vizsgálatok
során használt - kérdĘíveket tanulmányoztam át, és vettem alapul.

Ennek megfelelĘen

kérdĘívem megalkotásához segítséget nyújtott a kopulációs hangadás és orgazmus
összefüggését vizsgáló 2009-es angol tanulmányban használt kérdĘív, valamint az ország
nagy szex - tesztjének kérdĘíve.
A kérdĘívet Google Dokumentumban készítettem el, mely könnyĦ és gyors Ħrlap
szerkesztést, átszerkesztést tesz lehetĘvé. A felület nagy elĘnye, hogy a kitöltött kérdĘívek
adatai egy táblázatkezelĘ formátumba kerülnek, ahol el is tárolódnak. Innen egyszerĦen
megoldható Excel táblába való áthelyezésük. A kérdĘív egy saját linken keresztül volt
elérhetĘ, kitölthetĘ, ami ma népszerĦ közösségi oldalakra került ki.
Az Ħrlap kitöltés anoním módon történt, önkéntes jelleggel, ezzel is elĘsegítve a kitöltĘk
Ęszinte válaszadását. A kérdĘív kitöltéséhez néhány perc elegendĘ volt. A kérdések típusainak
kiválasztásánál szempont volt a gyors értékelhetĘség, így az egyszerĦ valamint többszörös
feleletválasztós kérdéseket alkalmaztam.
Összesen 177 fĘ adott választ a feltett kérdésekre, ebbĘl 36% férfi és 64% nĘ. A
kitöltĘk átlag életkora a 21-25 éves közötti tartományba esik.

A kérdĘívet felépítĘ fĘbb kérdéscsoportok a következĘek:

Demográfiai adatokra vonatkozó kérdések

nem, életkor, iskolai végzettség, családi állapot, vallásos beállítottság, szexuális beállítottság

Szexualitáshoz, szexhez való viszonyulásra vonatkozó kérdések

szexualitással kapcsolatos kérdésekkel kikhez fordulhattak, mennyire számított otthon tabu
témának a szex, szexrĘl való vélekedés, eddigi szexpartnerek száma, nemi élet gyakorisága,
több partnerrel való egyidejĦ kapcsolat fenntartása
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Hangadásra vonatkozó kérdések

mitĘl függ a hangadás (például helytĘl, kedvtĘl), mikor jellemzĘ a hangadás az aktus során
(például már az elĘjáték során, az aktus közepétĘl, az orgazmushoz közeledve) mely
hangadási formák használata jellemzĘ (nyögések, sikítozás, partner nevének sikítása, bátorító
szavak használata) mennyire merik elengedni magukat a hangadást illetĘen (például szülĘi
házban, saját lakásban, kollégiumban) ki elĘtt jönne legkevésbé zavarba ha hallaná (például
család, rokon, ismeretlen ember) ki mire használhatja a hangadást (például a partner
izgatására, stressz oldásra, élvezetének kifejezésére)

Orgazmus és a hangadás kapcsolata

jellemzĘ-e hangadás az orgazmus alatt, hogyan változik a hangadás intenzitása az orgazmus
elĘtt, alatt, után,

2. 2. Az adatok elemzése
A kérdĘív által nyert adatokat Excel táblába emeltem át, melyben az összes szöveges
válaszlehetĘséghez 1-1 számértéket (kódot) rendeltem, majd az adott válaszokat ennek
megfelelĘen kódoltam be. Ez a statisztikai elemzés elvégzése szempontjából volt szükséges.
Az adatokat Fisher - féle egzakt próbával elemeztem, az „R” statisztikai szoftver segítségével.
(R 2.14.0 verzió) Az így kapott eredményeket grafikonok és ábrák segítségével szemléltetem.
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3. Eredmények

3. 1. Demográfiai adatok
A kérdĘívet kitöltĘ 64 férfi közül 3 homoszexuális, míg a 113 nĘ közül 2 biszexuális.
A családi állapot tekintetében a válaszadók 62 %-ának van barátja vagy barátnĘje, 29 %
egyedülálló, 6% él élettársi kapcsolatban és mindössze 3 % házas. A kitöltĘk 38%-a
felsĘfokú, 60%-a középfokú végzettségĦ, míg a maradék 2% alapfokú végzettséggel
rendelkezik. A válaszadók 12%-a vallja magát nagyon vallásosnak, 36 % nem gyakorolja
vallását, és több mint 50% az ateisták aránya. (I. számú melléklet 1-6 kérdései.)

3. 2. Szexualitáshoz való viszonyulás kérdései
Szexualitással kapcsolatos kérdéseivel a válaszadók legnagyobb arányban - 46%-banbarátaikhoz fordulnak, valamint 34 %-uk az internetet és könyveket hívja segítségül. A
válaszadók 16%- a szüleit kérdezi, 3% orvostól vagy védĘnĘtĘl informálódik. A kérdĘívet
kitöltĘk kevesebb, mint 1%-a tanárhoz fordul szexualitással kapcsolatos kérdéseivel. (I.
számú melléklet 8. kérdés.)
A legtöbb családban még mindig tabu a szexrĘl beszélni, a válaszadók 47%-a szinte
soha nem beszél a szüleivel e témáról. 28% azonban nyíltan beszél róla otthon. A szülĘk
közül az anyák nyitottabbak szexualitással kapcsolatos kérdések megválaszolására, hozzájuk
a válaszadók 20%-a fordul – melyen belül 77%-a nĘk és 23% a férfiak megoszlása - ezzel
szemben az apákhoz 3% fordul. (I. számú melléklet 9. kérdés.)
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1. A nemek véleménye a közösülésrĘl



Az 1. ábráról leolvasható, hogy mennyire hasonló a férfiak és nĘk szexrĘl alkotott
véleménye (I. számú melléklet 7. kérdés.). Összességében a legtöbb válaszadó számára a szex
az életének része, mely hozzátartozik a mindennapokhoz, emellett még a kapcsolat
fenntartásában, erĘsítésében is van szerepe.



2. A nemi élet gyakorisága a két nemben
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A 2. ábra a nemi élet gyakoriságát szemlélteti, (I. számú melléklet 20. kérdés.)
melynek alapján a legtöbben heti 3-4 alkalommal élnek nemi életet. Érdekes, hogy míg
egyedülállónak a kitöltĘk közel 30%-a vallotta magát, addig a havi gyakoriságnál ritkább
nemi életet mindössze 11%-uk él.




3. Szexuális partnerek száma nemenként



A szexpartnerek számát illetĘen a 3. ábra mutatja, hogy az eddigi élet során a legtöbb
válaszadónak 2 és 7 között váltakozik a partnereinek száma (I. számú melléklet 18. kérdés.).
Ezek az arányok azonban elég nagyok, ha figyelembe vesszük, hogy a kérdĘívet kitöltĘk átlag
életkora 21 és 25 év között van. Vagyis lehet olyan egyén, aki 21 éves korára már 7 emberrel
is létesített szexuális kapcsolatot.
Arra vonatkozóan, hogy a vallásos és ateista csoportok között van-e különbség a
partnerek számát tekintve, Fisher - féle egzakt próbával statisztikai elemzést végeztem. A
vallásos csoportba azok a válaszadók kerültek, akik magukat vallásosnak nevezték,
függetlenül attól, hogy gyakorolják-e vallásukat. A kevés partner 1 vagy 2-3 eddigi partnert,
míg a sok partner a 8-nál több szexuális partnert jelentett.
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A statisztikai próbához az adatokat következĘ táblázatba rendeztem:

kevés partner

sok partner

hívĘ

47

11

nem hívĘ

44

20

1. A hívĘ és nem hívĘ válaszadók partnerszáma közötti különbség
A Fisher - próba eredménye (p= 0.1468) nem mutatott szignifikáns különbséget a két
csoport között a partnerek számában, vagyis a vallásos háttérnek nagy valószínĦséggel nincs
szerepe abban, hogy ki- hány partnerrel létesít szexuális kapcsolatot.
Arra a kérdésre, hogy párkapcsolat mellett szokott-e más partnerekkel is szexuális
kapcsolatot létesíteni, ( I. számú melléklet 19. kérdés.) a válaszadóknak 6%-a felelt igennel. A
6%-on belül a férfiak és nĘk eloszlása közel azonos, de a gyakoriság a férfiak javára nĘ.

3. 3. Hangadásra vonatkozó kérdések
A válaszadók 68%-ának a közösülés közbeni hangadása attól függ, hogy a kopuláció
hol történik (I. számú melléklet 10. kérdés.). 23% attól teszi függĘvé a hangadást, hogy
mennyire van kedve az aktushoz, míg 26% - szinte minden aktus alkalmával vokalizál. Mivel
egyszerre több választ is lehetett jelölni, így lehetséges, hogy aki szinte minden aktus
alkalmával ad hangot, de elĘfordulhat, hogy a helyszíntĘl is függĘvé teszi a vokalizációt. A
válaszadók 12%-a szinte mindig hangadás nélkül éli meg a szexuális együttlétet, melyen belül
a nemi megoszlás 76%-ban férfi és 26%-ban nĘ. Ennek alapján a férfiakra kevésbé jellemzĘ a
vokalizáció.
A válaszadók közel 70%-ának nem mindegy a helyszín a hangadást illetĘen. A
következĘ kérdésben azt vizsgáltam, hogy a különbözĘ helyszíneken hogyan változik a
hangadás gyakorisága (I. számú melléklet 15. kérdés.).
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4. A hangadás gyakoriságának változása a helyszínektĘl függĘen

A 4. ábrán egyértelmĦen látszik, hogy a hangadás a saját lakásban a leggyakoribb,
legalábbis a válaszadók otthon tudják elengedni magukat a hangadás tekintetében.
A különbözĘ helyszíneken jellemezĘ hangadást egy 5 fokú skálán kellett jelölni, ahol az 5.
végpont az intenzív nyögdécselést jelentette, míg a 1. pont a „nem ad hangot” jelentéssel volt
egyenértékĦ. Aki az 5-ös skálán az 5-ös vagy 4-es pontot jelölte meg, annak vokalizációját a
különbözĘ helyszíneken magas intenzitásúnak tekintettem.
Hogy a szülĘi házban és saját lakásban való hangadás fordított aránya véletlen-e, a
Fisher - féle egzakt próbával vizsgáltam. Az adatokat a következĘ táblázatba rendeztem:

vokalizáció
intenzitása alacsony

vokalizáció
intenzitása magas

szülĘi ház

126

18

saját lakás

23

139

2. A szülĘi- és saját házban adott vokalizációk közti különbség
Aki az 1-tĘl-5-ös skálán az 1-es vagy 2-es pontot jelölte. annak vokalizációját
alacsony, aki a 4-es vagy 5-ös pontot jelölte annak magasnak minĘsítettem.
A statisztikai próba eredménye (p < 2.2e-16) alapján elmondható, hogy a szülĘi házban
szignifikánsan kisebb a hangadás intenzitása.
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Mivel a saját lakásban és a nyaralás során adott vokalizáció intenzitásai hasonlók,
ezért statisztikailag szintén megvizsgáltam, hogy lehet-e a hasonlóság között összefüggés.

vokalizáció
vokalizáció
intenzitása alacsony intenzitása magas
saját lakás

23

139

nyaralás

24

118

3. A saját házban és nyaralás során adott vokalizációk közti különbség
A Fisher - próba - melyhez az adatokat a 3. táblázatba rendeztem –nem mutatott
szignifikáns hasonlóságot (p=0.529) a két helyszín hangadási intenzitásai között.
Párhuzamot vontam még a szülĘi házban és a kollégiumban adott hangadás
intenzitásai között is, mivel a két helyszínen hasonló értékek jöttek ki. A Fisher - próbához az
adatokat a következĘ táblázatban rendeztem:
vokalizáció
intenzitása alacsony

vokalizáció
intenzitása magas

szülĘi ház

126

18

kollégium

100

44

4. A szülĘi házban és kollégiumban adott vokalizációk közti hasonlóság
A statisztikai próba eredménye (p= 0.0002921) alapján a szülĘi házban és a kollégiumban, a
hangadás intenzitásai közötti hasonlóság szignifikáns, vagyis a két helyszínen nagyobb
valószínĦséggel találkozunk olyan párokkal, akik a közösülés alatt nem adnak hangot. Míg a
saját lakásban a vokalizáció elĘfordulása lesz gyakoribb.
Hogy ki elĘtt jönnének legkevésbé zavarba a válaszadók, ha kopuláció közbeni
hangadásukat meghallanák, azt az 5. ábra szemlélteti (I. számú melléklet 16. kérdés.). A
kitöltĘk 36%- a függetlenül az ember személyétĘl bárki elĘtt zavarba jönne. Ezen az arányon
belül a férfiak 30%-, míg a nĘk 70%-ára igaz ez a megállapítás.
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5. Akik elĘtt nem zavaró a hangadás
A család kategóriába a szülĘk, testvér és az unokatestvér tartoznak. Legkevésbé a
barátok és ismeretlen emberek elĘtt jönnének zavarba a válaszadók. Érdekes kérdés, hogy
van-e összefüggés aközött, hogy az egyén kivel beszéli meg szexualitással kapcsolatos
kérdéseit, és ki elĘtt jön legkevésbé zavarba. Fisher - próbával azt vizsgáltam meg, hogy aki a
kérdéseit a barátaival beszéli meg, vajon a barátai elĘtt jön-e legkevésbé zavarba. A Fisher próbához az adatokat a következĘ táblázatban rendeztem:

zavarba jön

nem jön zavarba

barátjával
megbeszéli

46

36

barátjával
nem beszéli

57

38

5. táblázat
A próba eredménye (p=0.648) nem igazolja a fentebb említett összefüggést, (miszerint az, aki
a barátjával beszéli meg kérdéseit, barátja elĘtt kevésbé jön zavarba. ).
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6. JellemzĘ hangadási formák

A szakdolgozatomban a kopulációs vokalizáció alatt elsĘsorban a nyögéseket,
nyögdécseléseket értem, és ahogyan a 6. ábra mutatja a leggyakrabban ezt a hangadási formát
választják a válaszadók (I. számú melléklet 13. kérdés.). Azonban némelyeknél jellemzĘ a
különbözĘ bátorító szavak (például még, tovább) használata. A különbözĘ hangadási formák
használatának gyakoriságát egy 5 fokú skálán kellett jelölni, ahol az 5-ös jelentette azt, hogy
minden közösülés alkalmával használják az adott hangadási formát, az 1-es pedig azt
jelentette, hogy az adott formát nem használja az egyén. A 6. ábra eredményei, a 4-es és 5-ös
válaszok összegeit jelenítik meg, mely az adott hangadási forma általában való használatát
jelenti.
A 7. ábra azt mutatja, hogy amikor közösülés közben a nĘk és férfiak vokalizálnak, azt
milyen célzattal teszik (I. számú melléklet 17. kérdés.).

Legtöbben a partnerük izgatására

használják a hangadást, illetve a vokalizációval jelzik, amikor élvezetes számukra a szexuális
együttlét. A hangadással az orgazmus közeledét is jelezni lehet. Van, aki a hangadással tud
igazán feloldódni a szexuális együttlét alkalmával és vannak, akik számára kifejezetten
stresszoldó a vokalizáció.
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7. A kopulációs hangadás lehetséges szerepei
A hangadás gyakorisága változik attól függĘen, hogy a szexuális együttlét mely
fázisában vagyunk. A vokalizáció megjelenhet már az elĘjáték során, vagy az aktus elején és
az orgazmushoz közeledve is, valamint az orgazmus csúcspontján (I. számú melléklet 11.
kérdés.). A 8. ábrán látható, hogy a válaszadók leginkább az orgazmushoz közeledve adnak
hangokat. FĘként a nĘkre jellemzĘ, hogy már az elĘjáték során vokalizálnak, a férfiaknál
pedig az orgazmushoz köthetĘ a hangadás.

8. A hangadás gyakorisága a szexuális együttlét során
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3. 4. Orgazmus és hangadás

Orgazmusok
száma /10
alkalom
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Férfi és nĘ
Férfi % NĘ % összesen %
(n=64) (n=113) (n=177)
59
10
28
27
17
20
8
22
17
5
12
10
1
7
5
0
15
10
0
3
2
0
6
4
0
4
3
0
2
1
0
2
1

6. Nemenkénti orgazmusok száma %- ban kifejezve

A 6. táblázat a 10 alkalomból elért orgazmusok %-os arányát mutatja nemenként (I.
számú melléklet 12. kérdés.). A kérdĘívet kitöltĘ férfiak válaszai alapján az derül ki, hogy a
férfiak alig több mint felének van 10-bĘl 10 alkalommal orgazmusa. Az eredmény a nĘk
szempontjából is érdekes, mivel a nĘi válaszadók 10%-ának sikerül 10-bĘl 10 alkalommal
elérni az orgazmust. Míg a férfiak között már nem jellemzĘ az 5-nél kevesebb orgazmus,
addig a nĘk között olyanok is vannak, akiknek soha nincs orgazmusuk.
Az orgazmust a partnerek számának függvényében vizsgáltam. Összehasonlítottam
azokat a férfiakat és nĘket, akiknek eddig 1-3 partnerük (n=91) volt, azokkal akiknek 8-nál
több partnerük volt (n=33). A magasabb partnerszámú csoportban nem volt nagyobb az elért
orgazmusok átlaga, a kisebb partnerszámú csoporthoz képest.
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9. Orgazmus a partnerek számának függvényében
Az 9. ábrán látható hogy az elért orgazmusok átlaga a két csoportban alig különbözik.
Az eddig 1-3 partnerrel rendelkezĘk orgazmusainak átlaga valamivel több, ami adódhat abból
hogy ebben a csoportban nagyobb az elemszám.
Az orgazmussal összefüggésben azt is elemeztem, hogy akik bátorító szavakat
használnak, az orgazmusok számának tekintetében különböznek-e azoktól, akik nem
használnak ilyen szavakat. A Fisher - próbához az adatokat a következĘ táblázatban
rendeztem:

sok orgazmus

kevés orgazmus

használ szavakat

47

15

nem használ
szavakat

48

16

7. Orgazmusok száma a bátorító szavak használatának függvényében

A próba eredménye (p=1) nem mutatott szignifikáns különbséget az elért orgazmusok
számában a két csoport között.
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10. A hangadás intenzitásának változása

(I. számú melléklet 14. kérdés.)
Az 10. ábráról leolvasható, hogy a nĘknél nagyobb arányban fordul elĘ az orgazmus elérése
elĘtti hangadás, de többnyire mind a két nem az orgazmus alatt vokalizál. A hangadás
intenzitását egy 5 fokú skálán kellett jelölni, melyen az 5-ös a nagyon intenzív hangadást
jelentette, míg az 1-es a hangadás hiányát. A grafikon azon nĘk és férfiak válaszait
szemlélteti, akik az 5-ös skálán 5-ös vagy 4-es intenzitású hangadást jelöltek.
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4. Következtetések
A kutatás során használt kérdĘíves módszernek, ami bár könnyen és gyorsan elérhetĘ, számos
korlátja létezik. Az elĘre megadott válaszlehetĘségek között nem biztos, hogy szerepel az a
válasz, amit a kitöltĘ gondol, ezáltal nem biztos, hogy a válaszadó valós gondolatait tükrözi.
Ahol a kérdések nem tényszerĦ adatra kérdeznek, például a nemi élet gyakorisága – melyre
egyértelmĦ válasz adható, ott a válaszadás szubjektív lehet, például - Mi a véleményed a
szexrĘl? - típusú kérdések. Reálisabb képet azáltal kaphatnánk, ha nyitott kérdéseket tennénk
fel, melyre szöveges választ tudnának adni a kitöltĘk, azonban statisztikai szempontból
sokkal nehezebben lenne kiértékelhetĘ, mivel a lehetséges válaszok száma nagyon sokféle
lehet. Az olyan típusú kérdések, melyek válaszai tartományt képeznek (például, 1-5-ös skála),
nem ad egy viszonyítási pontot. EbbĘl adódóan a kérdĘívem, ilyen jellegĦ kérdéseire adott
válaszok relatív értékeket tükröznek, hiszen a válaszadó nem tudja pontosan mihez-, vagy
kihez képest lehet a hangadása intenzív, hangos vagy halk. A kérdĘív tartalmazhat olyan
kérdéseket, melyeket a válaszadó nem megfelelĘen értelmez, félreértelmez és ebbĘl adódóan
nem a megfelelĘ választ adja. A kérdĘívemben a személyes jellegĦ kérdések miatt, néhány
még intimebb kérdést nem tettem fel, nehogy ezzel elriasszam a kitöltĘt a válaszadástól. A
válaszadók szexuális kultúrája eltérĘ, ezáltal másképp kommunikálhatják szexuális életüket.
A férfiakban és a nĘkben egyaránt élhet egy ideál, aminek szeretnének megfelelni, ezért
válaszaikban nem Ęszinték (14). (Például, mivel a nĘk társadalmi megítélése szexuális
szempontból még mindig szigorúbb, mint a férfiaké, ezért a több partnerkapcsolatot sem
vallják be Ęszintén és diszkrétebbek is, a következmények miatt. Míg a férfiak arra
törekednek, hogy partnerkapcsolataik számát illetĘen a kornak megfelelĘen elismerjék Ęket,
ezért képesek lehetnek nyilatkozataikban a túlzásokra is.) A szexualitásról való vélemény
kialakulása, a szocializáció elsĘdlegesen a családban megy végbe, ezért nem mindegy a
család, a szülĘk szerepe. A kutatásomból kiderül, hogy még mindig tabu a szexualitásról
beszélni, és ez lehet az egyik oka annak, hogy a válaszadók miért fordulnak legnagyobb
arányban a barátaikhoz, valamint különbözĘ irodalmakhoz és az internethez szexualitással
kapcsolatos kérdéseikkel. Az interneten lévĘ rengeteg információ közül az ember nehezen tud
szĦrni, ezért az információ torzulhat, és nem a valóságnak megfelelĘ kép alakulhat ki a
témáról. A média teremthet egy olyan „ál-ideált”, melyhez az ember szeretne hasonlítani (14).
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Ezt megerĘsítheti az a tény, hogy a 21 és 25 év közötti korosztály átlagosan már 2-7 szexuális
partneren van túl. Ezek az arányok promiszkuitást is tükrözhetnek a fiatal felnĘttek körében.
A nemi élet gyakorisága magas ebben a korosztályban, ami az életkorral hozható
összefüggésbe.
A Medián 2007-es felmérése szerint a legintenzívebb korosztály a szexuális élet
gyakoriságát tekintve a 18-39 éveseké (14). A nemi élet gyakoriságát tekintve a havi
rendszerességĦ, vagy annál ritkább szexuális élet a válaszadóknak mindössze 13%-ára
jellemzĘ. Azonban az egyedülállók aránya 30%, vagyis az egyedülállók körében többen
lehetnek, akik alkalmi szexuális kapcsolatot tartanak fenn.
Az ország 2010-es nagy szex tesztjének eredménye szerint, a nĘk jelentĘs része 45 éves
korára éri el a legmagasabb partnerszámot, a késĘbbi életkorokban a partnerek száma nem nĘ.
A 45 éves kor körüli korosztály 28%-ának volt már 13-nál több, míg 56%-uknak 7-nél több
kapcsolata (15). Az én kutatásomban már a 20-as éveik elejére a nĘk 12%-ának volt 8-12
közötti szexpartnere, míg 13-nál több partner 4%-ukra volt jellemzĘ. A férfiak
szexpartnereinek száma az életkorral egyenes arányban egyre nĘ, az évek múlásával egyre
több férfinek lesz 13-nál több kapcsolata. A 36-40 év közötti férfiak 38%-ának már 13-nál
több szexpartnere volt (14). Az én eredményeim alapján a 21 és 25 év közötti férfiak 11%ának volt több mint 13 szexpartnere. Ez a sok partner fĘként az egy éjszakára szóló alkalmi
szexuális együttlétbĘl származhat, ugyanis erĘs az összefüggés az alkalmi jellegĦ szexuális
kapcsolatok és a 13-nál több szexpartner között. Azoknál a nĘknél és férfiaknál, akiknek nem
volt még ilyen jellegĦ alkalmi kapcsolata a 13-nál több partner csak 2%-os eséllyel fordult elĘ
(15).
Kutatásomban a válaszadók 6%-a szokott párkapcsolat mellett további kapcsolatokat
fenntartani. Érdekes kérdés lehet, hogy ez mibĘl adódhat, és mi lehet a szerepe?
EmlĘsfajok esetében a hímek befektetése az utód gondozásába jóval kisebb a
nĘstényekhez képest. EbbĘl adódóan a hímek potenciális utódszáma meghaladja a
nĘstényekét. Az, hogy a hímnek minél több utódja legyen, különbözĘ formájú kompetíciót
eredményez a hímek között, ami lehet nyílt agresszió, például háremvédĘ poligínia
formájában vagy agressziótól mentes spermakompetíció. A nĘstények reproduktív sikerét
növeli, a jó minĘségĦ apa kiválasztása valamint az utódok gondozása – amibe lehetĘség
szerint a hímet is bevonhatják.
Ember esetében a férfiak az utódszámot a szexuális kapcsolatok számának növelése
révén tudják megnövelni, természetes körülmények között. (Feltételezve, hogy a nĘ tudatosan
nem gátolja meg a fogamzás lehetĘségét kontraceptívumokkal.)
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Közeli rokonaink vokalizációja a csoportnak szól, amivel vagy a rangsorbeli helyét
jelzi, vagy spermakompetíciót indukál (18).
Annak bizonyítására, hogy a közösülés közbeni hangadás a pároknak vagy a
külvilágnak szól, több helyszínt hasonlítottam össze a hangadás intenzív használatát illetĘen.
Mivel a válaszadók több helyszín közül is legintenzívebben a saját lakásban adnak hangot,
ezért a hipotézisem – miszerint a párzás közbeni vokalizáció a partnerek egymás közötti
kommunikációjának eszköze – megerĘsítést nyert. Ezt támasztja alá az az eredmény is, hogy a
válaszadók közel 70%-a attól függĘen vokalizál, hogy hol történik az aktus. EbbĘl adódóan,
azonban egy kérdés is felmerülhet, hogyha helytĘl függĘen vokalizálnak kevésbé vagy
intenzívebben, akkor adott szinten figyelnek a kívülállókra. Tehát a hangadásnak mégis lehet
hatása a külvilágra, ezért korlátozzák.
Lehetne-e a vokalizáció egy státusz reklám, vagy más férfiak számára vonzó, esetleg
kommunikáció a csoport felé? Nem, mert nincs különbség abban, hogy a barát vagy
ismeretlen ember elĘtt jön legkevésbé zavarba a vokalizáló. Továbbá a hangadás a saját
lakásban a legintenzívebb, ahol kevéssé hallhatják, kevésbé intenzív a nyaraláskor ahol
ismeretlenek vannak, akik elĘtt sem a státusz reklámozás, sem a behívás lehetĘsége, nem
merül fel. A kapcsolat reklámozásának a szülĘi ház is ellentmond.
Érdekes, hogy a kollégiumban, ahol felmerülhet a státusz reklám és a behívás
lehetĘsége, a szülĘi házzal azonosan halkabb vokalizáció történik, vagy el is maradhat. A
szülĘk és rokonok elĘtti hangadás hiányának egyik oka lehet az incesztabu. Másik oka lehet
például a családon belüli hierarchia, melyben a gyermek a szülĘvel szemben alárendelt
helyzetben van. Hogy a domináns szülĘvel elkerüljön egy lehetséges konfliktust, inkább
csendben marad. Elgondolkoztató, hogy lehet-e a hangadás egyfajta mĦtermék, élettani
kényszer? Nem, mivel a hangadók jelentĘs mértékben képesek szabályozni.
A párzás közbeni vokalizáció szerepe, a válaszadók feleletei alapján három fĘ
irányvonalat mutat, és mind a három szinkronizál. Fontosnak tartom megemlíteni, hogy a
válaszok a kitöltĘk szubjektív véleményeit tükrözik.

A válaszadók 70%-a vélekedik a

hangadásról úgy, mint a partner izgatásának egy lehetséges eszközérĘl. A válaszok alapján a
hangadás azt is kifejezheti, mennyire élvezetes a szexuális együttlét a partnerrel. Eszerint a
hangadás lehet egy Ęszinte jel a partner számára, arról hogy párja mennyire érzi jól magát
vele. A válaszadók fele a hangadással jelzi, hogy egyre közeledik az orgazmushoz. Ezáltal a
partnernek lehetĘsége adódhat a szinkronizációra. Ezt támasztja alá a 10. ábrán megfigyelhetĘ
tendencia, miszerint a hangadás intenzitása az orgazmus elĘtt és alatt a legnagyobb, a két
értékben alig van eltérés. E mintázat alapján a vokalizáció a szinkronizációt szolgálja.
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Ha a nĘk vokalizációja stimulálja a férfiakat, akkor ennek funkciója az lehet, hogy az
orgazmushoz közeledve fokozzák a férfi aktivitását.
Érdekes, hogy a férfiaknál is hasonló mintázat figyelhetĘ meg. Mindez arra utal, hogy
mindkét fél azt jelzi, közeledik az orgazmushoz, ami szinkronizálhatja az aktust.
Egy további érdekes kérdés lenne, hogy a milyen gyakran fordul elĘ az együttes vagy
közel együttes orgazmus. (A kérdés intimitásából adódóan kérdĘívemben erre nem kérdeztem
rá.) Itt megjegyezném azt az érdekes tendenciát, miszerint a férfiak 14%-a 10 alkalomból
kevesebb, mint 8 alkalommal ér el orgazmust. Ez relatív magas arány a válaszadók fiatal
életkorát tekintve, hiszen ebben az életkorban még nem jellemzĘek a szexuális problémák. A
válaszadók Ęszinteségét feltételezve, további kérdést vet fel, hogy vajon mi állhat ennek a
jelenségnek a hátterében, hiszen hosszú távon a kevesebb férfi orgazmus csökkentheti a
termékenyítĘ képességet.
A további lényegesen kisebb arányú válasz alapján, a nĘk 36%-át oldja fel a hangadás
a szexuális együttlét alatt, míg a férfiak 25%-ában van ilyen szerepe. Ez a válaszlehetĘség egy
érdekes pont, mivel nem egyértelmĦ, hogy mi alól kell feloldódni. Azok a nĘk és férfiak, akik
ezt a választ jelölték, feltételezhetĘen valamilyen gátlással rendelkeznek, és a hangadást arra
használhatják, hogy eltereljék a partner figyelmét a gátló tényezĘrĘl. Figyelemreméltó, hogy a
válaszadók 17%-a stresszoldásra használja a hangadást. Ha a stresszoldó funkciót átültetjük
arra az idĘre, amikor az ember élĘhelye a szavanna volt, és a ragadozók ellen nem tudtak elég
hatékonyan védekezni, akkor egy hangos kopuláció közbeni vokalizációval akár fel is
kelthették a ragadozó figyelmét, és behívhatták azt a területükre. Ezért hasznosabb lehetett
biztonságos helyen közösülni.
A hangadás szerepét az is befolyásolhatja, hogy a szexuális együttlét során mikor
jelenik meg. NĘknél legnagyobb arányban az orgazmushoz közeledve, és az elĘjáték során
jellemzĘ. Hasonló kérdésfeltevést egyetlen korábbi tanulmányban vizsgáltak (16), melynek
eredménye hasonlóan azt mutatja, hogy a vokalizáció az elĘjáték során volt a leggyakoribb.
Érdekes azonban, hogy a hangadás intenzitása a férfi orgazmusa elĘtt megnĘtt. Amint a férfi
az orgazmust elérte, a nĘi vokalizáció alacsonyabb szintre váltott. Eszerint, a hangadásoknak
egy része sokkal inkább tudatos, mintsem tudattalan irányítás alatt áll. Ennek alapján a
tanulmányban a hangadást 3 kategóriába sorolták, ezek pedig a visszaható, becsületes és nem
becsületes jelzések lehetnek, attól függĘen, hogy az izgalmi állapot mely szintjén áll a nĘ. A
vizsgálat egyik részeredménye, hogy a nĘk akkor is vokalizálhatnak, ha már unják az
együttlétet, és a hangadással siettethetik is az aktus befejezését, így csökkentik a férfi
kopulációs erĘfeszítéseit is.
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Az én kutatásom ezt az eredményt nem támasztja alá, ugyanis a válaszadóknak csak 1%-a
vokalizál akkor, amikor már unja a közösülést, és az 1%-on belül is nagyobb a férfiak aránya.
Összességében elmondható, hogy a kutatásom eredménye arra enged következtetni,
hogy a vokalizáció funkciója a partnerek közötti szinkronitás biztosítása. A hangadással jelzik
egymásnak, hogy közelednek az orgazmushoz. Az adatok a behívást nem támasztják alá, tehát
a vokalizáció összességében a kapcsolat erĘsítését szolgálja. Mivel a hangadás a partnerek
közötti kommunikációt és szinkronizációt szolgálja, monogám kapcsolat feltételezhetĘ Ęseink
között.
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5. Összefoglalás
A párzási vokalizációnak a különbözĘ szaporodási rendszerekben más lehet a funkciója. A
vokalizációt vizsgáló tanulmányokban eddig 14 különbözĘ hipotézist vetettek fel, a hangadás
lehetséges funkciójáról. A vokalizáció, mint kommunikációs szignál, hatására megváltozik a
vevĘ viselkedése. Az adó által közvetített jelek hatással lehetnek a kommunikációban részt
vevĘ partnerre és a partneren kívüli egyedekre.
Jelen kutatásom célja, megvizsgálni, hogy mi lehet a humán kopuláció közbeni
vokalizáció szerepe. A kutatás alapját kérdĘíves felmérés képezte, melynek fĘ irányvonalát
azoknak a kérdéseknek a megválaszolása adta, hogy kinek szólhat a párzás közbeni hangadás,
a hangadás intenzitása változik-e különbözĘ helyszíneken, vagy az aktus során. A vokalizáció
szólhat a partnernek - és ezáltal lehet a partnerek közötti kommunikáció eszköze - vagy a
külvilágnak. A kérdĘívet kitöltĘk válaszai alapján, a hangadás elsĘsorban olyan helyen
történik, ahol a legkevésbé hallhatják mások. A saját lakásban történĘ hangadás
szignifikánsan gyakoribb (p < 2.2e-16) mint a szülĘi házban történĘ hangadás. Ami a párzási
vokalizáció szerepét illeti, a válaszadók három egymással szinkronizáló szerepet jelöltek meg
a hangadás funkciójának. A kitöltĘk 70%-a tartja a hangadást a partnere számára izgatónak,
míg 65 % a hangadással jelzi, hogy élvezetes számára az együttlét, 51%-uk pedig az
orgazmus közeledtének jelzésére használ vokalizációt.
A kutatásom eredménye alapján a vokalizáció a partnerek közötti szinkronitást biztosítja,
a kölcsönös orgazmus elérését segíti elĘ. Az adatok nem támasztják alá, hogy a hangadás más
partnerek behívását szolgálja, vagy ahogy legközelebbi rokonaink – a csimpánzok és bonobók
– esetében a státuszt jelezné.
Tehát összességében a vokalizáció a partnerek közötti kapcsolat megerĘsítését szolgálja.
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6. Summary
Form a function of copulatory vocalisation may be different in various mating
systems. Researchers have been theorised 14 distinct hypotheses so far in connection with the
possible role of copulatory vocalisation. Vocalisation as communication signal alters the
receiver’s behaviour. Signals transmitted by the sender may affect the communication partner
and the outsiders.
The aim of my research was to study the role of the human copulatory vocalisation.
The research was based on a questionnaire survey,containing items on the intensity of
copulatory vocalisation in relation to the place, possible receivers or the phase of the act. It
may refer to the partner, thus it may serve as a communication tool for the partner, or to the
outside world. The vocalisation may happen in places where others can hardly hear it
according to respondents’ answers of the survey. Vocalisation in own home is significantly
more common (p < 2.2e-16), than in the parents’ house. As regards to the role of mating
vocalisation, respondents assigned three roles for the function of vocalisation, which were in
accord with one another. 70 percent of the respondents believe vocalisation exciting for the
partner, 65 percent sign the degree of their enjoyment by the partner and 51 percent use
vocalisation as a signal approaching orgasm.
The result of my research is as follows: vocalisation ensures the synchrony between
the partners, and facilitates to reach reciprocal orgasm. My data do not support the idea that
vocalisation serves the calling in other partners, or signaling status as in our closest relatives,
the chimpanzees and bonobos.
To sum it up vocalisation serves to reinforce the relationship between the partners.
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•

ŬŬŽƌŚĂŶŐŽƐŬŽĚŽŬ͕ĂŵŝŬŽƌĠůǀĞǌĞƚĞƐƐǌĄŵŽŵƌĂĂƐǌĞǆ͘

•

ƐĂŬĂŬŬŽƌŚĂŶŐŽƐŬŽĚŽŵ͕ŚĂŵĄƌƵŶŽŵĂƐǌĞǆĞƚ͕ĠƐĂǀĠŐĠƚĂŬĂƌŽŵ͘

ϯϴ



ϭϴ͘ŬĠƌĚĠƐͲ,ĄŶǇƐǌĞǆƉĂƌƚŶĞƌĞĚǀŽůƚĞĚĚŝŐ͍Ύ

•

ϭ

•

ϮͲϯ

•

ϰͲϳ

•

ϴͲϭϮ

•

ϭϯͲŶĄůƚƂďď


ϭϵ͘ŬĠƌĚĠƐͲ^ǌŽŬƚĄůƚƂďďƉĂƌƚŶĞƌƌĞůŝƐƐǌĞǆƵĄůŝƐŬĂƉĐƐŽůĂƚŽƚůĠƚĞƐşƚĞŶŝ͍ΎWĠůĚĄƵůǀĂŶĞŐǇ
ƉĄƌŬĂƉĐƐŽůĂƚŽĚ͕ĚĞŵĞůůĞƚƚĞŵĠŐϭͲϮĨĠƌĨŝǀĞůͬŶƅǀĞůŝƐƐǌĞǆƵĄůŝƐŬĂƉĐƐŽůĂƚŽƚƚĂƌƚĂƐǌĨĞŶŶ͘

•

ŝŐĞŶ

•

ŶĞŵ


ϮϬ͘ŬĠƌĚĠƐͲDŝůǇĞŶŐǇĂŬƌĂŶĠůƐǌŶĞŵŝĠůĞƚĞƚ͍Ύ

•

ŶĂƉŽŶƚĂ

•

ŚĞƚŝϯͲϰͲƐǌĞƌ

•

ŚĞƚŝϭͲƐǌĞƌ

•

ϮͲϯŚĞƚĞŶƚĞ

•

ŚĂǀŽŶƚĂ

•

ƌŝƚŬĄďďĂŶ


ϯϵ


