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Szexualitás előnye és hátránya 

A meiozis költsége: csak 50% saját gén adódik át (2 utód kell) 

 

Új génkombinációk gyorsabb evolúció 

 

Genetikai szexarány: 1:1 

 

Effektív szexarány: a szaprodásban résztvevő egyedek 

 

 ha nem 1:1, akkor szexuális szelekció érvényesül 

 



Szexuális szelekció 

Szexuális szelekció: a másik nem mint energiaforrás 

 

 intraszexuális szelekció 

 interszexuális szelekció 

 

Szexuális dimorfizmus 

 méret 

 „minőség” 

Dürgő helyek 

Nőstény „provokáció” 



„Minőségjelzések” evolúciója 

„Megszaladt” evolúció 

 

„handicap” modell 

 összefüggés a belső minőség és külső tulajdonság között 

 „költséges” jelzések (őszinte jelzés) 



Párosodási rendszerek 

Anizogámia? A párosodási rendszerek szoros kapcsolatban 

vannak az ivadékgondozással és környezettel. 

Promiszkuitás (nincs párkapcsolat, pl. guppy) 

 

Monogámia (1♀ 1 ♂ egyidőben) 

 folyamatos: hattyú 

 szezonális: sirályok 

 szeriális: légykapó 

 

Poligámia (1 v. több ♀ 1  v. több hím ♂) 

 poliginia: elefántfóka 

 poliandria: jasszána 

Fakultatív poligámia 



A szülői ráfordítás problémája 

petesejt<hímivarsejt 

Belső megtermékenyítés 

Tojás, szülés, szoptatás 

 

Eltérő nemi stratégiák 

 

♀ :Kevés, de biztos 

számú utód 

 

♂ : változatos számú 

utód 



•Gorilla            poligám 

•Orángután 

•Csimpánz 

•Bonobó 

•Gibbon         monogám 

Reproduktív stratégiák az 
emberszabású 

majmoknál 

Rokon csimpánzhímek: 

spermakompetició 



849 társadalom vizsgálata: 

poligínia      83% 

monogámia  16% 

poliandria       1% 

Reproduktív stratégiák az embernél 

DE:  

Poligám rendszerben lehet monogámia 

Monogám rendszerben lehet poligámia 

Emlős örökség: Mérsékelt poligínia, de monogámia felé tart 

 

Dimorfizmus: testmagasság: 8-10%, testsúly 30%  

 

Hereméret: spermakompetíció 



Reproduktív stratégiák az embernél 

Poligínia: (pl. kipszigiszek: egy 

kenyai pásztornép) 

Erőforrás-központú (föld) 

poligínia 

Patrilineáris átöröklés 

Vetélkedés a férfiak között: 

gazdagabb férfi, több feleség 

 több gyerek 

Férfiaknál nagy variabilitás az 

utódszámban (1-100) 

 

Miért éri meg a nőknek egy „háremben”? 

Többnejűségi küszöb , de kevesebb gyerek 

Monogámia: 

Ökológiai: (pl. bushman) 

Vadászó-gyűjtögető társadalom 

Nincs vagyon/örökség 

Kis rivalizálás a férfiak között 

Férfiak gyermekgondozása 

Főnöknek több felesége van 

 

Szociális: (pl. mi) 

Történeti képződmény 

?felbomló rokonsági rendszer 

?nők monogámiában max. sikert 



A szexuális viselkedés lehetséges funkciói 

1. Reprodukció 

2. Agresszió csökkentés 

3. Stresszoldás, örömszerzés 

4.   Párkapcsolat erősítése 

Oroszlán:  1+2 

Bonobó:  1+2+3 

Homo:     1+3+4 



Az emberi szexualitás jellegzetességei 

Rejtett ovuláció (nincsenek külső jelzések) 

 Hím viselkedésének befolyásolása: 

„csók” Csók 

 

Női mell 

Ovuláció szinkronizációja 
(feromonok) 

?hímek a nőstény mellett maradnak 

?bizonytalan apastátusz  

?kevesebb kölyökgyilkosság (pl. gorillánál 30%) 

   (hímek agressziója) 

Csimpánz: 

Szexuális duzzanat 

Nyitott csoportszerkezet zárt csoport, monogámia 



Párválasztás: A test, mint vizuális jel 

Nők: Testi (fizikai) jellemzők („fiatalság”, „egészség”, „szépség”) 

 zsírdepók, menarche időpontja 

 testalak: „jó anyagi helyzet”  

  régen: kövérség  

  ma: sportosság 

 derék-csípő arány  

  preferencia: 1  0.7 

DE: egészségtelen táplálkozás 

 kórós soványság 

Férfiak választása: 



Párválasztás: A test, mint vizuális jel 

Férfiak: Testi (fizikai) jellemzők  

 derék-csípő arány 

  preferencia: 0.7  1 
 testmagasság 

Erőkifejtés: vadászat 

Intrasexuális agresszió 

Magasság  dominancia 

„átlag iránti preferencia” 

Nők választása: 

magas reproduktív érték („anyagiak”) 

felfelé házasodás 

fizikai kvalitások másodlagosak 

idősebbeket 



Párválasztás: Az arc, mint vizuális jel 

Arc, mint vizuális jelzés 

 átlagarc-preferencia („centrális elv” vagy „patogén rezisztencia”)  

 „Honnan tudjuk?” öröklött képesség vagy tapasztalat 

Átlagarc, szuperarc, extraarc 

Szuperarc: csak a 

preferált arcok átlaga 

Extraarc: vonzó irányban 

növelt jellegek  



Párválasztás: Az arc, mint vizuális jel 

Ösztrogén:  
Nagy szem,  

Magasan ülő pofacsont zsírpárnákkal 

Telt ajak 

Kis áll 

Tesztoszteron:  
Vastag szemöldök 

Nagy távolság az orrtő és a felsőajak között  

Kiugró pofacsont 

Széles kiugró áll 



Párválasztás: A mell, mint vizuális jelzés  

A női mell  

  költséges fenntartás 

  zsírraktár 

  szexuális hozzáférhetőség  

  életkor 

Nagy mellek előnyben? 

„szuperinger” 



Androsztenol 

 (Hónalj, nemiszervek: külső elválasztású apokrin mirigyek termelik) 

  oxidáció hatására („kellemetlen szagú”) androsztenon-ná alakul 

 

 „kellemes érzet”, növeli a férfi szexuális vonzerejét 

 férfiakra is hat (parfümök) (?) 

 

 a menstruációs ciklus fogamzási időszakában  

 csökkenő ingerküszöb 
 (ilyenkor még az androszteron is vonzóbbnak hat) 

Párválasztás: Férfi feromonok 



Párválasztás: Tesztoszteron és immunokompetencia 

Nemi különbségek az immunválaszban:   ♀ >> ♂ 
(nagyobb Ig konc., T(helper) sejtek nagyobb interleukin felszabadulás) 

Hormonháztartás különbségei (általában): 

 tesztoszteron csökkenti a védekezőképességét 

 (immunszupresszió) 

 ösztrogén növeli a védekezőképességét 

Monogám faj: kis dimorfizmus 

Poligám faj: nagy dimorfizmus 

 erős szexuális szelekció 

Tesztoszteron hatására: 

 Agresszió megnő 

 Vokalizáció megnő 

 szaporodási siker nő 



Párválasztás: Tesztoszteron és immunokompetencia 

Alacsony tesztoszteronszint 

Kis stressz 

„Hosszú élet” 

Magas tesztoszteronszint 

Nagy stressz 

„Rövid élet” 

DE: a túlélő, magas tesztoszteronszintű egyedek előnyben 

vannak, mert a magas tesztoszeron szint ellenére jó az 

immunrendszerük, azaz vannak más kompenzáló „JÓ” 

génjeik (Hamilton és Zuk, 1982) 

Kérdés: Milyen másodlagos jellegek jósolnak megbízhatóan?  



Szexuális preferencia – kültenyésztettség növelése 

Evolúciós érvelés: Érdemes olyan párt választani, aki a sajátunkétól eltérő 

allélokkal rendelkezik, utód fitnesze (rátermettség) nő 

Beltenyésztés elkerülése és/vagy jobb védekezési esély az utódokban 

 

MHC: hisztokompabilitás gének T-sejtek felszínén lévő fehérjék 

Minél változatosabbak ezek a fehérjék, annál jobban tudunk védekezni a 

fertőzések ellen.  

 

Kísérlet:  

 nők és férfiak mások által hordott pólókat szagoltak 

 kellemességet kellett megbecsülni 

Eredmény: 

 minél nagyobb a különbség az allélekben annál kellemesebbnek érezzük 

 jobban emlékeztet korábbi/jelenlegi „párunkra” 

 DE: fogamzásgátlót szedő nők erre nem képesek 

 



Speciális szexuális viselkedésformák: Homoszexuálitás 

Hím-hím maszturbáció 

önkielégítés 

Nőstény-nőstény maszturbáció 

Együttműködés: (csoportvédelem) 

Férfitöbblet (1,3x) 

Férfi-férfi agresszió csökkentése 

Nőstényért való vetélkedés csökkenése 

Férfi-férfi kötődés, 

Szaporodásszabályozás? 



Speciális szexuális viselkedésformák:  
Vérfertőzési tilalom 

A vérfertőzés tilalma (incesztustabu) 

 beltenyészet elkerülése 

  homozigóta mutációk 

  sokféleség csökken 

 

Korai gyermekkor: szexuális averzió (nemi aktusra) 

  kibuc, kínai gyerekházasságok 

 

Kultúrális variabilitás (44%-ban tiltják csak) 

 kevésbé tiltják, ha sokáig nevelnek gyerekeket együtt 

 

 rokonsági rendszerek a párkapcsolathoz (szövetségkötés) 

 „manipulált tabuk”: tulajdon, státusz védelme 

  pl. királyok 



Emberi párkapcsolatok 

Letelepedés 

Szeriális monogámia 

 

Párkapcsolat fenntartása: 

Gyermeki kötődés – párkötődés: átfedő mechanizmusok 

 

1. Hormonális mechanizmus 
Vonzódás+kötődés 

I. Szakasz: szerelemhormon („feniletilamin”) (2 évig)  

II. Szakasz: endorfinok (2 év) Fischer 1982 

4 éves ciklus 

Oxitocin: szoptatás, orgazmus,  

 erősíti a párkapcsolatot 

 

2. Kognitív-tanulási mechanizmus 
közös referenciarendszer 

Kondicionálás: aktus, orgazmus 

  

 

 

hűtlenség 

Préri pocok: monogám 

Hű párok 

 

Hegyi pocok: poligám 

♀+ oxitocin 

♂+ vazopressin 

>> 



Szülői viselkedés, Közös gondozás 

Család: anya + gyermek? 

Anyai viselkedés indukálása patkányoknál 

újszülöttekkel 

• szűz anyákban 

• hímekben 

 

A monogám család szerepe a gyerek nevelésben 

Tanítás/tanulás növekvő szerepe 

Szelekció a tanulóképességre, kommunikációra való 

érzékenységre 



Bölcsőde, óvoda: Történeti felfogás 

„A bölcsőde annak az igénynek az alapján jött létre, 
hogy amíg a szülők dolgoznak vagy iskolába járnak, 
gyerekükre felügyeljenek.” 
 
„Az óvodák a 20. század elején keletkeztek abból a 
pedagógiai és egészségügyi megfontolásból, hogy a 
város élet nehézségei túlterhelik a gyerekeket, és 
akadályozzák a fejlődésüket” 

Cole és Cole (2003) Fejlődéslélektan 



Böcsőde, óvoda: Biológiai megközelítés 

Alloparentális gondozás: nem saját utód gondozása 
 
Emlősök: szoros kapcsolat anya és gyermeke között 
 
Az óvoda mint csoportszerveződés: felnőtt + gyermek 
 
Az óvoda funkciója...?  
 miért éri meg a felnőttnek??? 
  
Gyerekfelvigyázás („Baby-sitting”) 
 Táplálás 
 Védelem 
 
 rokonok 
 nem rokonok 

MIÉRT? 

HOGYAN? 



Szurikáták óvodái 
Miért? A nőstény egymaga nem tudja felnevelni a 
kölykeit (segítők nélkül a kölykök elpusztulnak) 

Domináns nőstény/hímnek vannak kölykei 
Kölykök otthon maradnak felnőttekkel 
 
„Baby-sitting” költséges (24h nem evés) 
Alárendelt nőstényekre/hímre jellemző 
Rokonsági fok nem befolyásol 
Domináns/ösztruszban lévő nőstények 
keveset vállalnak  

A nevelők előnye: 
 rokonság 
 csoportméret 
 kölcsönösség,  



Primáták óvodái 

Az emberszabásúaknál nincs „óvoda” 
Csak a nőstény gondozza saját kölykét 
 
EVOLÚCIÓS VÁLTOZÁS (Hrdy,S): 
„az ember nem képes egyedül gyermeket nevelni” 

 
Gyermeknevelés segítséggel 
 férfi 
 rokonok 
 nem-rokonok 
 
Fokozatosság 
 
„Bölcsőde-óvoda” 

Természeti népeknél (is): 
Mamák átadják a gyereket másnak 
Kölcsönös szoptatás 
Gyerekek keresik a felnőttekkel a 
kapcsolatot 



Az emberi korai szocialitás 3 szintje 

Család (anya/apa) (monogámia) 

 
Nagymama rendszer 

 
Óvoda 

„Nagymama effektus” 
 

Túlélés: Jobb 
táplálás, tanulás stb. 



Szociális tapasztalat/kultúra átadása 

Család 
 

Nagymama rendszer 
 

Óvoda 
Zárt emberi csoport 



Óvoda, mint szociális csoport 

Szociális viselkedés leírása etológiai módszerekkel a 
gyerekcsoportban 
110 elemű etogram (McGrew, 1972), viselkedési 
megfigyelések  
 pl.  játékos arc (arcjelzések) 
  harpás (feji jelzések) 
  megüt, tapsol (gesztusok) 
  rug (lábmozgások) 
  átölel (testmozgás) 
  mozdulatlan (testhelyzet) 
  kerget (mozgások) 
 

Csoportszerveződés:  (idegenekből 7 nap alatt) 
 kezdetben konfliktus kerülés 
 növekvő agressziós szint,  
 fokozatosan kialakuló hierarchia 
 a tapasztalat számít 



Óvoda, mint szociális csoport 

N=24, 3-5 éves gyerekek, szabad játék (Barbu 2003 JCP) 

Diadikus, azonos nemű, növekvő szociális aktivitás 
 Eleinte sok kapcsolat, gyakori váltás 
 1-2 erős kapcsolat („barátság”) 
 Egyedi variabilitás (szociális kompetencia/családi hatások) 

szeptember június 

Magányosan játszók…(Wakschalag és mts) 
Nemi szegráció van (Spinrad és mts) 
Rassz-szerinti szegregáció:  Dél-Afrika >> Anglia 
(a tapasztalttól függ) 



Az emberi korai szocialitás 3 szintje 

Család 

 
Nagymama 

 

 
Óvoda 

Család 

Óvoda 

Nagymama 

Változás a történem folyamán 

Hiányzik a tradíciók átadása 
Tapasztalatlan szülő (óvónő?) 

Csoport-tapasztalat helyett „információs tenger” 
Közvetlen megfigyelés helyett „másodlagos információ” 

Késői gyermekvállalás: gyereknevelés könyvből 

Időbeli és térbeli 
elkülönülés 


