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BEVEZETŐ TAnuLMÁny

nyitrai Erika
KRE személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék

A menarchétól menopauzáig a legtöbb nő élete egy jelentős részét menstruálás-
sal tölti, több mint 400 ciklussal, átlagosan 5 nappal számolva, kb. 67 hónapot. 
Így a menstruáció semmiképp sem ritka vagy különös esemény. A ciklusok zöme 
szabályos, panaszmentes, nem traumatikus. De nem ezek vonták magukra a fi-
gyelmet sem most, sem korábban. Jelentőségéhez képest alig tudunk valamit az 
egészséges nők egészséges menstruációs élményeiről, nagyon keveset tudunk 
mondani arról, hogy milyen érzés menstruálni, milyen érzés a menstruáció. 
sokkal többet tudunk az orvosi vonatkozásokról, illetve a menstruáció, a menst-
ruáló nő kultúrtörténeti vonatkozásairól. A pszichológusok viszonylag későn 
csatlakoztak ezekhez a kutatásokhoz. sokáig nem volt kutatási téma, hogy a tár-
sadalom hogyan értelmezi magát a menstruációt, milyen szinten befolyásolja a 
nőkhöz való hozzáállást a menstruációs státusz meglétére utaló jelek észlelése. 
Illetve ezek hogyan hatnak vissza a nők élményeire.

A 70-es évek végétől a 90-es évek elejéig a fejlődéslélektani kutatók kezdték 
a menstruáció bio-pszicho-szociális megközelítését alkalmazni. A megindult 
kutatások összetettebb képet adtak a lányok első menstruációs és menstruációs 
élményeiről. Kiderült, hogy mind a nők, mind a férfiak negatív attitűddel viszo-
nyulnak a menstruációhoz, és negatív tünetekkel, hangulattal és gyengébb tel-
jesítménnyel kapcsolják össze azt (golub, 1976; Koeske & Koeske, 1975; Ruble, 
Brooks-gunn & Clarke, 1979; sommer, 1972); hogy a lányok hajlanak arra, hogy 
másoknak komolyabb tüneteket tulajdonítsanak, mint maguknak (Clarke & 
Ruble, 1978); hogy a menarché előtt álló vagy azon épp mostanság átesett lá-
nyok és a fiúk szintén negatív attitűdökkel, elvárásokkal vannak a menstruáció 
felé. Miközben, ha adott a lehetőség, a nők képesek azonosulni a menstruáció 
pozitív aspektusaival is. Azt találták, hogy a nők úgy tekintenek a menstruáci-
ójukra, mint a nőiségük és nőiességük bizonyítékára, valamint termékenységük 
és jó egészségük jelzőjére (Chrisler, Johnston, Champagne & Preston, 1994; 
Johnston-Robledo, Ball, Lauta & Zekoll, 2003). sőt. Különbséget tudnak tenni 
a saját élményük és a negatív sztereotípiák között (Lovering, 1995; Kissling, 
1996; Koutroulis, 2001). Mindez fölvetette a kulturális tényezők szerepét. En-
nek megfelelően ezek feltárására új kutatási módszereket fejlesztettek ki: pl. 
Brooks-gunn és Ruble a Menstrual Attitude Questionnaire-t (MAQ, 1980), Moos 
a Menstrual Distress Questionnaire-t (MDQ, 1968).
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A feminista iskola tagjai újabb lökést adtak a menstuációs kutatásoknak. 
Felhívták a figyelmet arra, hogy miként játszik szerepet a menstruáció többek 
közt a nők identitásának alakulásában (Flaake, 2005), szexualitásában (scooler, 
Ward, Merriweather & Caruthers, 2005), testképében (Roberts, 2004), repro-
duktív életében (Johnston-Robledo, sheffield, Voight & Wilcox-Constantine, 
2007), szociális státuszában (young & Bacdayan, 1965), az egészséggel össze-
függő döntéseiben (Andrist, 2008; Johnston-Rodeblo, Ball, Lauta & Zekoll, 
2003). Egyre több kutatás született, melyek bizonyították, hogy a nők menstru-
ációval kapcsolatos ismeretei, attitűdjei, tapasztalatai mind összefüggnek azzal 
a társadalommal, amelyben élnek (Chrisler, 2008; Marvan, Islas, Vera, Chrisler 
& Warren, 2008).

Mindeközben nálunk nem, vagy alig születtek a menstruációs attitűddel kap-
csolatos kutatások (kivétel: Kovácsné Török és szeverényi, 2006; szűcs és mtsai, 
2016), illetve szakdolgozatok keretében maradtak. A Károli gáspár Református 
Egyetem személyiség- és Egészségpszichológiai tanszékén (akkor még szemé-
lyiség- és Klinikai Pszichológiai Tanszékén) 2010-óta szinte minden évben ké-
szült egy-egy záródolgozat (2010-ben széles Dorottya BA-s, 2012-ben MA-s dol-
gozata), műhelymunka (2011-ben Fedoszov Anna) vagy házidolgozat (Zimányi 
Zsófia) nyitrai Erika vezetésével a menstruáció szociálpszichológiája témakö-
rében. 2014-től Reinhardt Melindával és a körénk szerveződő hallgatókkal ku-
tatócsoporttá alakultunk. (Kutatásetikai engedély száma: 156/2014/P). Ennek 
keretében született Antoni Luca (BA-s záródolgozata, Reinhardt Melindánál), 
Horváth Rita és Molnár Enikő (MA-s szakdolgozata nyitrai Erikánál). Ezekkel 
a munkákkal az MPT XXIV. éves kongresszusán is bemutatkoztunk négy elő-
adással (Horváth, 2015; Molnár, 2015; nyitrai, 2015; Reinhardt, 2015) A követ-
kező évben újabb BA-s és MA-s záródolgozatok születtek Benkő Zsófia, Buti Ve-
ronika, Tasi Henrietta, Horváth nelli, Kósa Bernadett, Lakatos Júlia, Orosz 
noémi, 2016-ban Bencsik Bea tollából, Reinhardt Melinda vezetésével. 2016-
ban bővült a kutatói kérdésünk is, így újabb engedély mentén folytattuk a kuta-
tásunkat („A menstruáció pszichés vonatkozásai”, kutatási engedély száma: 
333/2016/P és 333/2016/2/P). Ennek keretében született 2016-ban sütheő sára, 
Hoffmann sára, Botházy Beatrix, garami Tamara és szőke Piri záródolgozata, 
és Dengyel Kinga perinatális szaktanácsadó képzése záródolgozata, 2017-ben, 
gazdagi Rebeka, Fábián Zsuzsa, Herczeg Luca, Horváth sára, Kolozsvári Fan-
ni, Lakatos Dóra, Lapis Flóra, nagy Lilla, Oláh Katalin és Olasz Eperke, 2018-
ban Balla Melinda, Fülöp Katalin, Kerekes Tímea, Kolláth Klára, Mészáros Márk, 
Pünkösti noémi záródolgozata. Mindeközben összegyűlt a személyes tesztfel-
vételek során annyi adat, ami elegendő a kutatási eredmények cikkekben törté-
nő megjelentetésére.

A PHC különszámában „A menstruáció pszichés vonatkozásai” (kutatási engedély 
száma: 333/2016/P és 333/2016/2/P) című, 2016 őszétől szisztematikusan zajló 
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kutatómunkának az eredményeit kezdjük bemutatni öt tanulmány keretében. 
Igyekeztünk egy ívet adni az munkának, de valamennyi külön-külön is olvasható 
(emiatt néhány helyen ismétléssel találkozhat, aki valamennyit olvassa).

Az első tanulmányban - Felnőttek menstruációs attitűdjének vizsgálatában 
használt kérdőíves eljárások - elméleti áttekintő tanulmány (nyitrai, 2019) - rö-
viden bemutatunk nyolc, a felnőttek menstruációs attitűdjének vizsgálatánál 
használt kérdőívet.

A második tanulmány keretében - A Menstruációs Attitűd Kérdőív (Menstrual 
Attitude Questionnaire, MAQ, Brooks-gunn és Ruble, 1980) magyar változatá-
nak bemutatása (nyitrai és Takács, 2019a) - a felnőttek menstruációs attitűd-
jének vizsgálatánál használt, a fent említett kutatás fő kérdését vizsgáló, Brooks-
gunn és Ruble (1980) által kidolgozott Menstrual Attitude Questionnaire (MAQ, 
Menstruációs Attitűd Kérdőív) magyar nyelvű változatát - MAQ-H - és a belőle 
alkotott skálák vizsgálatának eredményeit mutatjuk be.

A harmadik és negyedik tanulmány - Felnőtt nők és férfiak menstruációs 
attitűdjének összehasonlító vizsgálata (nyitrai és Takács, 2019b); Anyák és fel-
nőtt lányaik menstruációs attitűdjének összehasonlító vizsgálata (nyitrai és 
Takács, 2019c) – a menstruációs attitűd magyar mintán nyert tapasztalataiba 
vezet be bennünket. 

Az ötödik tanulmány - A Tárgyiasított Test Tudat skála (Objectified Body 
Consciousness scale, OBCs, McKinley & Hyde, 1996) magyar változatának be-
mutatása (nyitrai, Takács, Makrai és Takács, 2019) – a kutatás egy másik fon-
tos aspektusát, a tárgyiasított test tudatot, az azt vizsgáló mérőeszközt (OBCs) 
mutatja be, illetve beszámol magyar mintán nyert tapasztalatokról.

Mindehhez jó olvasást kívánunk!

Ezúton szeretnénk megköszönni a KRE Pszichológiai szakos 2016/17, és 2017/18-
as tanév őszi féléves személyiséglélektan műhelymunka csoportok csoporttag-
jainak a tesztfelvételekben végzett munkáját.

Köszönjük mindazoknak a nőknek és férfiaknak az együttműködését, akik 
részt vettek a vizsgálatokban.
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