Vállalkozásfejlesztés a XXI. században 2019/2 kötet
Kihívások a marketing és a menedzsment területén a XXI. században

A szépség, mint ideál a tizen és a huszonévesek
körében
Maráczi Gréta
Mb. Dékáni Hivatal vezető, Óbudai Egyetem, Keleti Károly Gazdasági Kar,
maraczi.greta@kgk.uni-obuda.hu

Szatmáry Sára
Tanuló
sara.szatmary@gmail.com

Absztrakt: A szépség ideálja koronként változó. Míg a XX. században is számos szépségideál
létezett. A szépségipar kialakulásával és terjeszkedésével párhuzamosan azonban megjelentek a
szépséget extrém módon középpontba helyező irányzatok, és a kinézet egyre fontosabbá vált a
fejlett nyugati társadalmakban, különösen a fiatal lányok körében. A dolgozat célja a szépség
ideáljának alakulásának bemutatásán keresztül rámutatni arra, hogy mennyire mást jelentett a
női szépség a különböző korokban, valamint körképet adni arról, hogy milyen is a szép nő a
tizen és huszonéves lányok szempontjából ma Magyarországon. A kutatás során online kérdőív
segítségével középiskolás és felsőoktatásban tanuló lányokat kérdeztünk meg a szépséggel
kapcsolatos attitűdjükről. A mintavétel nemre és korra vonatkozóan célzottnak tekinthető, a
kutatás résztvevőit hólabda módszer segítségével értük el. A kutatás eredményei megmutatják,
hogy a szépségnek még a fiatal magyar lányok körében sincs univerzálisan elfogadott
definíciója. Fontos eredmény továbbá, hogy a leginkább sérülékeny korban lévő tinédzser
lányok is tisztában vannak a belső értékek, belső szépség fontosságával.
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1. A szépségről alkotott vélemények korszakonkénti
áttekintése
A szépség fogalma az őskorban
Az átlagnál teltebb nők voltak az ideálnak számított csoport, mert akkoriban a nőknek
is napkeltétől napnyugtáig, intenzíven kellett dolgozniuk. Ezt szemlélteti az első női
ideál Willendorfi Vénusz az „ősasszony” szobra, ahol nem minden elem van teljesen
kidolgozva, ez is bizonyítja, hogy női telt formára voltak büszkék az emberek.
A szépségről alkotott vélemények az ókorban
Már sokkal ideálisabbnak hatott a keskeny derék, és a telt csípő. Testüket edzésben
tartották, egyre többet is mutattak magukból a nők, átlátszó, vagy pamut, gyapjú
ruhákat hordtak. Ékszereket, drágaköveket viseltek, ezzel is hangsúlyozva szépségük.
Hajuk gondozásával is sokkal többet törődtek mint az őskorban, befonták és
hajcsatokat tűzdeltek bele.
A szépségről alkotott elképzelések a középkorban
Két női alak volt nagyon elismert- szépségként. Az egyik Éva a - bűnös nő mintaképe,
a másik nő Szűz Mária volt, aki Évával ellentétben a tisztaság és ártatlanság
képviselője volt. E két nő között a különbség ég és föld, ennek ellenére vonzóságuk,
pont ellentétes tulajdonságaik alapján annyira vonzó, és kiemelkedő.
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A reneszánsz korában
A termékenység külsődleges jegyei, a széles csípő, méretes mellek voltak az
elsődleges szempont a női szépség mérlegelésekor.
Az újkor szépségideáljai
A XVIII. században az ideál a gömbölyded alkat volt, amelyet a fényűzés, tétlen
életmód jeleként értelmeztek. A pici orr, telt ajkak, a porcelánfehér bőr finom és a
sima arc szintén elengedhetetlen kelléknek számítottak. Szépnek tartották a szinte
áttetsző bőrt, és a pirosra festett körmöt, ajkat és orcát. Az I. világháború idején a fűző
szinte teljesen eltűnt, a szoknyák rövidültek, a nők „férfiasodtak” nem csupán
viselkedésükben, de öltözködésükben, hajviseletükben is.
Az 1950-es és 70es évek nőideálja a göndör és szőke hajzuhataggal rendelkező,
vörösre lakkozott körmű, magassarkút viselő nő volt. A kor nagy szépségideálját
Marilyn Monroe testesítette meg.
Az 1980-as évektől kezdődően virágkorukat élik a barnító szerek, ekkor terjed el újra a
napimádat is. A kor másik szépség „áramlata”, mely a nőket befolyásolja a
soványodás folyamatának folytatódása. (Bródy, 1937) Minden női magazin a
rendszeres testmozgást és a helyes táplálkozás fontosságát hangsúlyozza. Az ideális nő
teste azonban minden évvel tovább karcsúsodik, olyan mértékben, ahol a torna már
nem elég, ezzel fogyókúrázásra, szélsőséges esetekben anorexiára és bulimiára
kényszerítve az ideálnak megfelelni kívánó nőket, lányokat.
Plus Size
Ma már rengeteg nemzetközi divatmagazinban mutatnak meg plus size modelleket. Az
arányos testalkatuk és a magasságuk az, ami miatt profi modellek lettek. Külföldön a
hagyományos modell ügynökségek is kibővítik a profiljukat plus size modellek
közvetítésével, de vannak kifejezetten erre összpontosító ügynökségek is.
Plasztikázott szépségek?
A XXI. század másik divathulláma a MŰ. A plasztikai sebészet korában a zsírleszívás,
a mű szájak és mű mellek már teljesen elfogadottak, és ezek mellett a műszempilla és
műkörmök már szinte fel sem tűnnek. Egyre népszerűbbek a beültetések,
bordakivételek, leszívások és feltöltések. Mindezeket a rohamosan terjedő
szépségiparnak köszönhetjük.
Szépségversenyek
A szépségipar kialakulásával és terjeszkedésével párhuzamosan megjelentek a
szépségversenyek is. A lányok megjelenése, mozgása és kommunikációs készsége a
mérvadó elsősorban, amiket összességében értékel és pontoz a zsűri. Rangosabb
versenyeken, mint egy országos vagy világversenyen az intelligencia és a műveltség is
elengedhetetlenül fontos.

2. Primer kutatás a női szépségideálról alkotott
véleményekről
Kutatás célja
A primer adatfelvétel legfőbb célja a mintába vont alanyok női szépségről alkotott
véleményének megismerése, annak vizsgálata ,hogy a reklámokban és a
szépségversenyeken közvetített szépségideál megegyezik e a mintatagok női
szépségről alkotott véleményével.
Kutatás körülményei, hipotézisek
A kutatás során sztenderdizált kérdőíves megkérdezést folytattunk le, hólabda
mintavételi technikával rekrutáltuk az alanyokat. A mintavétel nem reprezentatív, így
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az adott mintára értelmezhető. A mintavétel során 219 értékelhető választ kaptunk.
Hipotézisünk szerint az általunk megkérdezettek véleménye a női szépség ideálról
eltér a szépségversenyek és reklámok által közvetített ideális szépség tulajdonságaitól.

3. Kutatás eredménye
A minta demográfiai jellemzői
Nemek szerinti eloszlásban a kutatásban résztvevők több, mint fele, körülbelül 60%
volt férfi és nagyjából 40% nő. Igen széles választói körben lett ez a kérdőív
elterjesztve, 3 generációt sikerült elérnünk. Az x-et és az y-t közel azonos arányban
szerepelt, a kutatás fő csoportja a z generáció, pedig felülreprezentált volt.
A kutatás során fény derült arra, hogy a kitöltők milyen körülmények között élnek. A
lehetséges választási lehetőségekből az első, negyedik, és ötödik opciót választották a
legkevesebben, miszerint egyedül él, özvegy, vagy elvált az illető. Mivel szerintünk ez
a három opció mind ugyanazt takarja, ezért az összegzésben egy kalap alá vettük őket.
A következő legkisebb választási arányt kapó opció, hogy a kitöltő a családjával él. A
leginkább többet kitöltött lehetőség a párkapcsolatban van, vagy a párjával él opció
kapta. Iskolai végzettség szmepontjából az általánis iskolások voltak legkvesebben,
őket nagyjából fele-fele arányban követik a középiskolások és azok, akik már
elvégezték azt. Az alanyok körül legtöbben már elvégezték a felsőoktatást is.
Tárgyköri kérdések eredményei
A negyedik kérdésnél arra voltunk kíváncsiak, hogy az egyéneknek a női
szépségideálról alkotott elképzeléseiknek megformálásában mekkora szerepe van az
egyes tényezőknek a környezetükben. A válaszok alapján látni lehet, hogy a kitöltők a
legmeghatározóbb dolognak a barátaikat tartják, akik befolyásolhatják az
elképzeléseiket a női szépségideálban, és a legkevésbé meghatározónak a blogokat,
majd az óriásplakátokat tartják a legkevésbé meghatározónak.
Arról is kaptunk eredményt, hogy mik a fontos belső tulajdonságok egy nőben. A
legtöbb válaszadó a kisugárzást, jelölte, meg mint egy fontos tulajdonságot egy szép
nőben. A legkevésbé fontosnak tartott belső tulajdonság az esetünkben a humor volt,
ami azt jelenti a válaszadók többsége szerint a szép nő szép igazán jó humor nélkül is.
A külső tulajdonságok szempontjait figyelembe véve az átlag az ápolt hajat választotta
a legfontosabb külső tulajdonságnak, és a legkevésbé fontos külső tulajdonság a dús
keblek voltak.
A következő ábra azt szemlélteti, hogy melyek voltak azok a tulajdonságok, ahol
szignifikánsan eltértek a válaszok az 1999 előtt születettek és az 1999 után születettek
között a szépséget meghatározó tényezők szempontjából.
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*Equal variances assumed
**Equal variances not assumed
1. Táblázat: T próba a szépségről alkotott vélemény (metrikus) és az életkor (nominális) kérdések között,
N=219
Forrás: saját kutatás

Kutatásunk alanyai közül 79 fő született 1999 előtt, míg a többiek 141-en, 1999 után.
Elmondható, hogy a két csoport között a legnagyobb eltérés annál a kérdésnél vetődött
fel, hogy a barátok véleménye-e a legfontosabb a női szépségideálról alkotott
elképzelések megformálásában, ugyanis az idősebb korosztály kevésbé ad barátai
véleményére, mint a fiatalabbak. A két osztályt összehasonlítva azonban egyetértést
figyelhetünk meg abból a szempontból, hogy melyek azok a tipikus tényezők, melyek
egy nő szép mivoltához hozzájárulnak. Ennél a kérdéskörnél a kisugárzás győzőtt, ami
a legfontosabb belső tulajdonsága a szép nőnek.
A következő táblázat azt ábrázolja, hogy a férfiak és a nők nézőpontjában melyek
voltak azok a tulajdonságok, ahol szignifikánsan eltértek a válaszok a két nem között.
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2. Táblázat: T próba a szépséget meghatározó tényezők fontosságáról (metrikus) a nemek közötti
viszonylatban
Forrás: saját kutatás

A nők és férfiak közötti eltérés vizsgálatának eredményeképpen elmondható, a
legnagyobb különbség a két nem átlagai között annál a kérdésnél vetődött fel, hogy a
közösségi médiának mekkora szerepe van a női szépségideál megformálásában. Míg a
nők, összesen 137 fő, nagyon nagy szerepet tulajdonít a közösségi médiának, úgy a
férfiak, összesen 80 fő, kevésbé gondolja ezt mérvadónak. Emellett a nemek között a
szépségben szerepet játszó tényezők megítélését tekintve a legnagyobb eltérést a dús
keblek fontosságának megítélésében tapasztaltunk, ugyanis a férfiaknak ez jóval
lényegesebb.
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4. Összefoglalás, következtetés
A dolgozatunk fókuszában a női szépségideál megítélésének vizsgálata állt. A
dolgozatban áttekintettük a szépség ideálját koronként, kiemelve azt, hogy még a XX.
században is számos szépségideál létezett. Célunk volt megvizsgálni a szépség, mint
ideál tartalmát, az ahhoz kapcsolódó tulajdonságok, jelzők körét. Fókuszáltan
elemeztük a szépség XXI. századi megjelenési formáit, valamint a szépséget, mint
terméket. Kvantitatív primer kutatás keretében sztenderdizált kérdőív segítségével
tártuk fel a generációk (X, Y és Z) szépségről alkotott véleményét, a női ideállal
kapcsolatos véleményét. Kutatásunkban azokat a külső és belső tulajdonságokat
vizsgáltuk, melyek egy nőt széppé tesznek. Hipotézisünk, hogy a szépségkirálynő
választások, valamint a modell ügynökségek által közvetített kép nem egyezik meg a
vizsgálatba vont célcsoport - jelen esetben az X, Y és Z generációs emberek–
szépségről alkotott véleményével. A kutatás eredményei alapján érdek s különbségek
mutatkoztak az idősebb és fiatalabb válaszadók véleménye, valamint a férfi és női
válaszadók szépségről alkotott véleménye között. A különbségek – a minta
nagyságából és összetételéből fakadóan - nem tekinthetőek a teljes sokaságra nézve
relevánsnak, de a statisztikai elemzések által feltárt erősen szignifikáns összefüggések
további kutatási irányokat jelöltek ki számunkra. A kutatás jelenleg még igen
korlátozott mintán zajlott. Célunk, hogy a jövőben, célzott mintavétel segítségével a
fővárosi és vidéki (kisebb településen élő) fiatalok véleményét is feltérjuk, és
megvizsgáljuk az esetleges különbségeket.
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