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BEVEZETŐ ÖSSZEFOGLALÁS
A pornográfia a nemiség olyan képi megjelenítése, amely eltorzítja az egyén házastársi
kapcsolatokról alkotott képét. Ez viszont megváltoztatja mind szexuális viszonyokat, mind a
szexuális viselkedést. Nagy fenyegetést jelent a házasságra, a családra, a gyermekekre és az egyéni
boldogságra nézve. A házasság aláaknázásával ez a társadalmi stabilitás aláaknázásának egyik
tényezője.
Társadalomtudósok, klinikai pszichológusok és biológusok elkezdték tisztázni a pornográfia
néhány társadalmi és pszichológiai hatását, a neurológusok pedig elkezdik körvonalazni azokat a
mechanizmusokat, melyeken keresztül a pornográfia kifejti erőteljes negatív hatásait.
KULCSFONTOSSÁGÚ FELFEDEZÉSEK A PORNOGRÁFIA HATÁSAIRÓL
A CSALÁD ÉS A PORNOGRÁFIA
 A pornográfiával foglalkozó házas férfiak kevésbé elégedettek házastársi kapcsolatukkal és
érzelmileg kevésbé kötődnek a feleségükhöz. A feleségek észreveszik a különbséget és ez
kiborítja őket.
 Hűtlenséghez és váláshoz vezet a pornográfiával élés, és igen gyakran fő tényezője az ilyen
családok tragédiájának.
 Azon házaspárok közül, amelyekben az egyik fél pornográfia függő, kétharmad tapasztalja a
szexuális egyesülés iránti érdeklődés elvesztését.
 Mindkét fél úgy érzékeli, hogy a pornográfia nézés egyenértékű a hűtlenséggel.
 A pornográfia nézés a jó családi kapcsolatok iránti érdeklődés elvesztéséhez vezet.
AZ EGYÉN ÉS A PORNOGRÁFIA
 A pornográfia függőséget okoz, és az idegkutatók kezdik feltérképezni e függőség biológiai
alapját.
 A szenvedéllyel élők érzéketlenné válnak a pornográfia általuk használt típusára, megunják azt,
és ezután még perverzebb formáit keresik a pornográfiának.
 Azoknak a férfiaknak, akik rendszeresen néznek pornográfiát, megemelkedik a toleranciaszintjük
a rendellenes szexualitás iránt, beleértve a nemi erőszakot, szexuális agressziót és szexuális
promiszkuitást.
 A férfiak hosszabb ideig tartó pornográfia-fogyasztása fokozza bennük a nőkről alkotott azon
képet, miszerint a nők fogyasztási cikkek vagy „szexuális tárgyak”.
 A pornográfia nagyobb szexuális engedékenységet idéz elő, ami viszont a gyermekek házasságon
kívüli születésének és a nemi úton terjedő betegségek nagyobb kockázatához vezet. Ez pedig
még nagyobb gyengeségekhez és képességcsökkenésekhez vezet.
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 Gyermekek szexuális megrontói sokkal gyakrabban néznek pornográfiát rendszeresen, vagy
vesznek részt ezek terjesztésében.
A PORNOGRÁFIA EGYÉB HATÁSAI
 Sok felnőtt, aki pornográfiát néz, eleinte szégyent érez, az önbizalom csökkenését, és szexuális
bizonytalanságot, de ezek az érzések hamar természetes gyönyör-érzethez vezetnek a rendszeres
nézéssel.
 A szexualitásra irányuló vállalkozások jelenléte jelentősen árt a környező közösségekre, ami a
bűncselekmények növekedéséhez és az ingatlanok értékének csökkenéséhez vezet.
 A legfontosabb védelem a pornográfia ellen a szoros családi élet, a jó házasság és a jó viszony a
szülők és gyermekek között, az internethasználat következetes ellenőrzésével együtt.
Hagyományosan a kormányzat rövid pórázon tartotta a szexuális kereskedelmet és
vállalkozásokat, de a pornográfia esetében ez szinte teljesen megszűnt, kivéve a gyermek
pornográfiát. Látva a pornográfia masszív, ártalmas egyéni, házastársi és társadalmi hatásait,
eljött az ideje, hogy az állampolgárok, a közösségek és a kormány újragondolja ezt a laissezfaire1 megközelítést.
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Ez a neve annak a felfogásnak, hogy a kormányzatnak csak a lehető legkisebb mértékben szabad befolyásolnia a
gazdasági tevékenységeket, a döntéseket a piacra kell hagynia.
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A PORNOGRÁFIA HATÁSAI AZ EGYÉNRE, A HÁZASSÁGRA, A
CSALÁDRA ÉS A KÖZÖSSÉGRE
Patrick F. Fagan, Ph.D.2
A pornográfia, mint a szexualitás képi (torz) megjelenítése eltorzítja az egyénnek a szexuális
relációkról alkotott fogalmát azáltal, hogy tárgyiasítja e viszonyokat, ami visszahatásképpen
megváltoztatja mind a szexuális hozzáállást, mind a szexuális viselkedést. Ez nagy fenyegetést
jelent a házasságra, a családra és az egyéni boldogságra nézve.
Társadalomtudósok, klinikai pszichológusok és biológusok elkezdték tisztázni a pornográfia
néhány társadalmi és pszichológiai hatását, a neurológusok pedig elkezdik körvonalazni azokat a
mechanizmusokat, melyeken keresztül a pornográfia kifejti erőteljes negatív hatásait.
A pornográfia hatalma az egyéni és társadalmi működés aláaknázására erőteljes és mély.
 A gondolkodásra gyakorolt hatás: A pornográfia jelentősen elferdíti a szexuális egyesülés
természetével kapcsolatos hozzáállást és felfogást. Azon férfiak, akik szokásszerűen néznek
pornográfiát magasabb ingerküszöbbel tekintenek az abnormális szexuális viselkedésformákra,
a szexuális agresszióra, a gyakori nemi partnerváltásra (promiszkuitásra) sőt még a nemi
erőszakra is. Ezen felül ezen férfiak egyre inkább úgy tekintenek a nőkre sőt gyerekekre is, mint
„szexuális tárgyakra”, saját élvezetük fogyasztási cikkére vagy eszközére, nem mint
személyekre, a maguk természet adta méltóságukkal.
 A testre gyakorolt hatás: A pornográfia erős függőséget okoz. A pornográfia függőséget okozó
aspektusának biológiai alapja van. Egy bizonyos dopamin nevű hormont szabadít fel, mely
egyike azon mechanizmusoknak, melyek az agy élvezetközpontjaihoz kialakítják az átviteli
útvonalat. Továbbá a pornográfia által előidézett megnövekedett szexuális engedékenység,
növeli a nemi úton terjedő betegségek általi megfertőződés veszélyét, valamint egy
szándékolatlan házasságom kívüli terhesség bekövetkeztét.
 A szívre gyakorolt hatás: A pornográfia befolyásolja az emberek érzelmi világát. Azok a nős
férfiak, akik pornográfiával foglalkoznak, kevesebb örömöt lelnek házastársi szexuális
viszonyukban és kevésbé kötődnek érzelmileg feleségükhöz. A pornográfia-függő férfiak
feleségei a becsapottság, a bizalmatlanság és a harag érzéseiről számolnak be. A pornográfia
használat hűtlenséghez és akár váláshoz is vezethet. Azon serdülők, akik ilyen tartalmakat
néznek, szégyent, lecsökkent önbizalmat és szexuális bizonytalanságot éreznek.

BEVEZETÉS
A házastársi aktus – a szexuális közösülés aktusa – hozza létre emberiség alapját és indítja el a
társadalom következő nemzedékeit. A szexuális közösülés, mint az atomenergia, nagy erejű
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Patrick F. Fagan, PhD. Rangidős tagja és igazgatója a Center of Marriage and Religion Research Council,
Washington, D.C. Intézetnek. A szerző kifejezi köszönetét Dr. Jill Manning-nek, Dr. Stephanie Sargeant-Weavernek és James B. Weaver III-nak, akiknek segítsége nélkül – a vonatkozó irodalom, a Szenátusi Beszámolók
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Pornography on Marriage and the Family: A Review of the Research,” Sexual Addition & Compulsivity 13 (2006):
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megtalálható itt http://www.heritage.org/Research/Family/upload/85273_1.pdf (Letöltve 2009. január 19.).

3

végrehajtója, ha helyesen irányítják, a jónak, ha nem, akkor a rossznak. Az egészséges társadalmak
úgy tartják fenn stabilitásukat, hogy a felnőtt fiatalok szexuális energiáit a házasság felé irányítják,
mely intézmény törvényesíti a szexuális együttlétet, védelmet nyújt azoknak a gyermekeknek, akik
az együttlét gyümölcsei, és oly módon irányítja a szexuális öröm adását és elfogadását, mely által
az inkább felépíti, mintsem lebontja a társadalmat. A nemi tabuk jelentik a szexuális törekvés
társadalmi irányítása normális működéseinek egyik eszközét. Hasonlók ezek egy atomreaktor
szabályozó rúdjaihoz: meggátolják a szexualitás letérését a helyes útról a romboló ösvényekre.
Minden társadalom felnőtt tagjainak egyik legfontosabb feladata az, hogy uraivá váljanak
bimbózó szexualitásuknak. Mindig voltak olyanok, akik próbára tették a szexuális megnyilvánulás
határait, akkor is, amikor erős társadalmi szabályozás létezett. A jól működő társadalmakban az
efféle próbálgatás azonnali társadalmi szankciókat von maga után a szülők, a nevelők és a közösség
részéről.
A mai, médiával átszőtt társadalomban ezek a szankciók egyre kevesebb területen működnek.
Ennek a változásnak lényeges tényezője a digitális média és az internet elterjedése. Ez a „digitális
forradalom” nagy előrelépéshez vezetett a termelékenységben, a kommunikációban és egyéb
kívánatos célok irányába, de a pornográfiát szolgáltatók a saját hasznukra fordították ennek erejét.
Ennek ára az lett, hogy a nemzet polgárai és családjai meggyengültek, mely olyan folyamat, amely
mindenki számára súlyos gond kell legyen. Ennek veszélye egyre fokozódik, mely mindannyiunk
számára nagy jelentőséggel bír. A társadalomtudományok igazolják ezen aggodalom
helyénvalóságát.
Két friss riport – az egyik a Amerikai Pszichológiai Társaságtól (American Psychological
Association) származik a „hiperszexualizált lányokról”, a másikat pedig a Nemzeti Mozgalom a
Tizenévesek Terhességének Megelőzéséért (National Campaign to Prevent Teen Pregnancy)
készítette a tizenévesek közötti mobil szöveges üzenetek (SMS) pornográf tartalmáról –
megvilágítja, hogy a digitális forradalmat egyre fiatalabb gyerekek arra használják, hogy lebontsák
azokat a határokat, melyek a szexualitást a családi élet felé irányítják.3
A pornográfia árt a felnőtteknek, a gyermekeknek, a pároknak, a családoknak és a
társadalomnak. A serdülők között a pornográfia megakadályozza az egészséges szexualitás
kifejlődését, a felnőttek körében eltorzítja a szexuális beállítottságot és a társadalmi valóságot. A
családokban a pornográfia használata házastársi elégedetlenséghez, hűtlenséghez, eltávolodáshoz és
váláshoz vezet. A tágabb értelemben vett társadalom nem immúnis a pornográfia hatásaival
szemben. A gyermekeket szexuálisan zaklatók például gyakran nemcsak a nézik pornográf
anyagokat, hanem terjesztik is azokat.
A pornográfia elég erős ahhoz, hogy legyőzze az egyéneket, a párokat és családokat, annak
ellenére, hogy ezek korábban érzelmileg gazdag kapcsolatok voltak – akár az apa és az anya, akár a
szülők és a gyermekek között. A szeretetteljes családi légkör azonban segíteni tud számos olyan
tényező elnémításában, melyek bátorítják a pornográfia használatát jóval azelőtt, hogy ennek
függőséget okozó ereje gyökeret vert volna a használó szívében.
Először a rendszeres pornográfia nézésnek a házasságra és a családra gyakorolt hatásával
foglalkozunk, mert itt meglátható az ártatlan felet sújtó legnagyobb kár. Azután ennek a kárnak a
3

Report of the APA Task Force on the Sexualization of Girls, American Psychological Association, Washington DC,
2008 at http://www.apa.org/pi/wpo/sexualizationrep.pdf; and: National Campaign to Prevent Teen an Unplanned
Pregnancy: „SEX And TECH, Results from a survey of teens and young adults.” Washington DC, 2008.
http://www.thenationalcampaign.org/SEXTECH/PDF/SecTech_Summary.pdf

4

forrását vizsgáljuk meg: az egyéni felhasználóra, a pszichéjére és a viselkedésére gyakorolt hatását.
Azután a serdülőkori használatot, a mintákat, és a hatásokat körvonalazzuk, mert ezen időszakban a
pornográfia nézés szokása gyakran fokozatokban alakul ki. Végül megvizsgáljuk a szexualitásrairányult-vállalkozások hatását a helyi környezetükre.

A PORNOGRÁFIA NÉZÉS KÖVETKEZMÉNYEI
KÖVETKEZMÉNYEK A CSALÁDRA
A pornográfia jelentős hatást gyakorol a családi élet minden szakaszára. Azon gyermeknek, aki
pornográfiának van kitéve a családi környezeten belül, a pornográfia szorongást okoz és növeli
annak esélyét, hogy negatív hozzáállást alakítsanak ki magukban az emberi szexualitás
természetéről és céljáról. Azon serdülőknek, akik pornográfiát néznek, megváltozik
beállítódottságuk és magatartásuk saját és mások nemisége felé szemben megváltozik, és ennek
megfelelően formálódnak szexuális elvárásaik és viselkedésük. A felnőttek számára a
pornográfiának káros, sőt romboló hatásai vannak a házasságra.
A gyermekekre gyakorolt hatása
A szülő pornográfia használatának hatása fiatal gyermekeire sokféle és felkavaró. A pornográfia
megsemmisíti a szeretetteljes családi élet melegségét, amely természetes társadalmi tápanyag a
növekvő gyerek számára. Más pornográfia használathoz kötődő veszteségek és traumák, mikor a
gyermek még fiatal:
 szembesülés a szülő által szerzett pornográf anyaggal;
 szembesülés a maszturbáló szülővel;
 a szülő „telefonszex” beszélgetésének meghallása;
 olyan stresszhelyzet tanújává válás és annak átélése otthon, amelyet internet online szexuális
tevékenység okoz;
 fokozott veszély a gyermekek számára, hogy ők maguk is pornográfia fogyasztókká válnak;
 szülői vita tanújává válás és ebbe való belekeveredés;
 kitettség az emberi lény, különösen a nők „szexuális tárgyakká”, árucikké lefokozásának;
 azon kockázat megnövekedése, hogy a szülő elveszíti munkahelyét és anyagilag megszorul;
 azon kockázat megnövekedése, hogy a szülők eltávolodnak és elválnak;
 a szülői odafigyelés és az együtt töltött idő csökkenése – mind a pornográfia függőségben
szenvedő szülő, mind a függő házastárssal elfoglalt szülő részéről.4
Szándékosan vagy akarattalanul a szülők felfedhetik gyermekeiknek pornográfia-függőségüket,
torzítva ezáltal gyermekeik szexuális fejlődését.5
A serdülőkre gyakorolt hatása
A tizenévesek körében történő pornográfia nézés félrevezeti őket abban a fejlődési szakaszban,
amikor meg kell tanulniuk hogyan kezeljék nemiségüket, és amikor a szexuális hiedelmek és a
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Jennifer J. Schneider, „Effects of Cybersex Addiction on the Family: Results of a Survey,” Sexual Addiction &
Compulsivity 7 (2000): 31-58.
M. Deborah Corley and Jennifer P. Schneider, „Sex Addiction Disclosure to Children: The Parents’ Perspective,”
Sexual Addiction & Compulsivity 10 (2003): 291-324.
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morális értékekkel kapcsolatos bizonytalanság által a leginkább sebezhetőek.6 Egy 2343 serdülővel
készített tanulmány azt találta, hogy a nyíltan szexuális internet-anyag jelentősen megnövelte a
nemiséggel kapcsolatos bizonytalanságukat.7 Emellett azt is kimutatta a tanulmány, hogy az ilyen
nyíltan szexuális internet-anyagoknak való fokozott kitettség növelte a házasságon kívüli szexuális
felfedező utak irányában tanúsított beleegyező beállítottságot, és csökkentette a házastársi
elkötelezettséget a házastárs felé.8 Egy másik, Todd G. Morrison, a University of Saskatchewan
pszichológus professzor által készült tanulmány azt találta, hogy a pornográfiának magas fokon
kitett serdülők alacsonyabb szintű szexuális önbecsüléssel rendelkeztek.9
Jelentős kapcsolat van a gyakori pornográfia használat és a magányosság érzése között, beleértve
a nagyfokú depressziót is.10 11
Végül a pornográfia nézése szégyenérzetet idézhet elő: egy középiskolások körében végzett
felmérés szerint a pornográfiát nézők nagy része egy bizonyos fokú szégyent érzett amiatt, hogy
ilyet nézett. Azonban a fiúk 36%-a és a lányok 26%-a azt mondta, hogy soha nem szégyellte magát
a pornográfia nézés miatt,12 amiből némi képet alkothatunk arról, hogy a társadalomban milyen
szintet ért már el az elérzéketlenítés.
A serdülők nagyfokú pornográfia nézése hatással van a viselkedésükre is. A férfiak pornográfia
használata együtt jár jelentősen megnövekedett számú szexuális közösüléssel romantika-mentes
kapcsolatokban barátnőkkel,13 és ez valószínűleg összefüggésben van az ún. „felszed”, „összejön”
kultúrával.
A pornográf szexuális tartalmaknak való kitettség jelentős tényezője lehet a tizenéves
terhességeknek. Egy tizenévesekről készült három évig tartó folytatólagos felméréssorozat azt
találta, hogy a televízión közvetített szexuális tartalmaknak való kitettség kapcsolatban volt
tizenéves terhességek lényegesen nagyobb valószínűségével a rákövetkező három évben. Ugyanez a
tanulmány azt is kimutatta, hogy a tizenéves terhességek valószínűsége kétszer akkora volt, amikor
a szexuális tartalomnak való kitettség mennyisége, a vizsgált időszakon belül, inkább magas volt
mint alacsony.14
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A házasságra gyakorolt hatása
Házastársi elégedetlenség
A pornográfia használata aláaknázza a házastársi kapcsolatokat és szorongást okoz a
feleségeknek.15 A férjek, elmondásuk szerint, kevésbé szeretik feleségüket azután, hogy hosszú
periódusokban pornográfiában ábrázolt nőket néztek (és kívántak).16
Sok esetben a pornográfia használók feleségeiben is mély pszichológiai sebek keletkeznek,
általában azt mondják el, hogy megcsaltságot, elveszettséget, bizalmatlanságot, leromboltságot és
haragot éreznek arra reagálva, hogy partnerük pornográf online szexuális tevékenységét felfedezik,
vagy ő feltárja azt előttük.17
A feleségek először elkezdhetik úgy érezni, hogy nem vonzóak vagy szexuálisan nem
megfelelőek, és súlyosan depressziósakká válhatnak, amikor rájönnek, hogy férjük pornográfiát
néz.18 A szorongás mértéke olyan magas is lehet, hogy a trauma klinikai kezelést igényel, vagyis
nem csupán kényelmetlenséget éreznek.19
A pornográfia nézők nagyobb jelentőséget tulajdonítanak az olyan szexuális viszonyoknak,
amelyek érzelmi elmélyedés nélküliek,20 ebből következően pedig a feleségek csökkent intimitást
éreznek férjeik részéről.21
Az az érzelmi távolság, melyet a pornográfia és a „cyberszex” (kölcsönös számítógépes
kapcsolat pornográf szexuális témákról egy másik személlyel) táplál, gyakran ugyanolyan pusztító
lehet a kapcsolat számára, mint a való-életben történt hűtlenség,22 és mind a férfiak mind a nők az
online szexuális tevékenységet ugyanabba a kategóriába sorolják mint a szerelmi viszonyt.23 A
pornográfia okozta házastársak közötti elidegenedésnek kézzel fogható következményei is lehetnek:
amikor a pornográfia nézés a függőség szintjére lép, a „szex függők” 40 %-a elveszíti házastársát,
58 %-uk jelentős anyagi veszteséget szenved, és körülbelül egyharmaduk elveszti az állását.24
15 Ana J. Bridges, Raymond M. Bergner, and Matthew Hesson-McInnis, “Romantic Partners' Use of Pornography: Its
Significance for Women,” Journal of Sex & Marital Therapy 29 (2003): 1-14.
16 Dolf Zillmann and Jennings Bryant, “Pornography's Impact on Sexual Satisfaction,” Journal of Applied Social
Psychology 18 (1988): 438-53 (439-440), quoting S.E. Guiterres, D.T. Kenrick, and L. Goldberg (1983, August),
Adverse effect of popular erotica on judgments of one's mate, Paper presented at the annual meeting of the
American Psychological Association, Anaheim, CA
17 Schneider, „Effects of Cybersex Addiction on the Family,” 31-58.
18 Schneider, „Effects of Cybersex Addiction on the Family,” 38.
19 Barbara A. Steffens and Robyn L. Rennie, “The Traumatic Nature of Disclosure for Wives of Sexual Addicts,”
Sexual Addiction & Compulsivity 13 (2006): 247-67.
20 Zillmann and Bryant, „Pornography's Impact on Sexual Satisfaction,” 448.
21 Raymond M. Bergner and Ana J. Bridges, “The Significance of Heavy Pornography Involvement for Romanitc
Partners: Research and Clinical Implications,” Journal of Sex & Marital Therapy 28 (2002): 193-206 (197).
22 J.P. Schneider, „Effects of Cybersex Problems on the Spouse and Family,” Sex and the Internet: A guidebook for
Clinicians, ed. A. Cooper (New York: Brunner-Routledge, 2002): 169-86 (180).
23 Monica Therese Whitty, “Pushing the Wrong Buttons: Men's and Women's Attitudes toward Online and Offline
Infidelity ,” CyberPsychology & Behavior 6 (2003): 569-79.
24 Mary Anne Layden, Ph.D. (Center for Cognitive Therapy, Department of Psychiatry, University of Pennsylvania),
Testimony for U.S. Senate Committee on Commerce, Science and Transportation, November 18, 2004, 2.

7

Egy, a „cyberszex” – mely két ember közötti szexuálisan kifejezett interakció az interneten –
hatásairól készült tanulmányban a kutatók kimutatták, hogy a cyberszexbe bocsátkozott emberek
fele érdekvesztetté vált a nemi együttlét iránt, míg partnereik harmada szintén érdektelenné vált, és
míg a párok ötödénél mind férjnek, mind a feleségnek, vagy mindkét partnernek jelentősen
csökkent az érdeklődése a szexuális közösülés iránt. Másképpen mondva, azt mutatta ki a
tanulmány, hogy mindössze a párok egyharmada őrizte meg érdeklődését az egymással való
szexuális közösülés iránt, amikor egyikük „cyberszexbe” bonyolódott.25
A pornográfiának való hosszan tartó kitettség elégedetlenséget, sőt ellenszenvet is táplálhat a
másik fél érzelmei iránt.26 Elkezd felbukkanni egy cinikus beállítódottság a szerelemmel
kapcsolatban, és „úgy gondolják, hogy a legfőbb szexuális élvezetet úgy lehet elérni, hogy a
partnerek felé nincs érzelem.”27 Ezen következmények érvényesek mind a férfiakra mind a nőkre,
akik pornográfiának hosszan ki voltak téve, együtt a szexuális boldogság hanyatlásával, mely
hanyatlás a házastárs normális szexuális viselkedésével való növekvő elégedetlenségnek
köszönhető.28
Végezetül, a pornográfia használók szexuálisan egyre inkább elszigetelőnek látják a házasság
intézményét,29 a házastársi hűség fontosságába vetett hitük megfogyatkozik,30 és növekvő kétségeik
vannak a házasság, mint lényeges társadalmi intézmény, és további kétségeik vannak ennek
életképességéről a jövőre nézve.31 Mindez természetszerűleg lecsökkenti számukra a jó családi
kapcsolat fontosságát a saját családjaikban.32
Fokozott hűtlenség
A University of Alabama-n oktató Dolf Zillman egy serdülőkről készített tanulmányában
kimutatta, hogy a pornográfia rendszeres használata gyakorta vezet a barátnőikhez való hűség
elhagyásához.33 Steven Stack és kollégái, a Wayne State University-n egy kutatás eredményeként
kimutatták, hogy a pornográfia használat a házastársi hűtlenség arányát több mint 300 %-kal
növelte.34 Egy másik tanulmányban szoros összefüggést fedeztek fel az internetes pornográfia nézés
és a szexuálisan engedékeny viselkedés között.35 A Stack tanulmánya azt találta, hogy az internetes

25 Schneider, „Effects of Cybersex Addiction on the Family,” 39-40.
26 James B. Weaver III, „The Effects of Pornography Addiction on Families and Communities” (Testimony presented
before the Subcommittee on Science, Technology, and Space of the Senate Committee on Commerce, Science and
Transportation, Washington, DC, November 18, 2004), 4.
27 Dolf Zillmann, “Influence of Unrestrained Acces to Erotica on Adolescents’ and Young Adults’ Dispositions
toward Sexuality,” Journal of Adolescents Health 27S (2000): 41-44 (42).
28 Zillmann and Bryant, “Pornography’s Impact on Sexual Satisfaction,” 448.
29 Zillmann, „Influence of Unrestrained Access to Erotica,” 42.
30
Zillmann and Bryant, “Pornography’s Impact on Sexual Satisfaction,” 448.
31
Weaver, “The Effects of Pornography Addiction on Families and Communities,” 4.
32 Zillmann and Bryant, “Pornography's Impact on Sexual Satisfaction,” 448.
33 Zillmann, „Influence of Unrestrained Access to Erotica,” 42.
34 Steven Stack, Ira Wasserman, and Roger Kern, “Adult Social Bands and Use of Internet Pornography,” Social
Science Quarterly 85 (2004): 75-88.
35 Ven-hwei Lo and Ran Wei, “Exposure to Internet Pornography and Taiwanese Adolescents’ Sexual Attitudes and
Behavior,” Journal of Broadcasting & Electronic Media 49 (2005): 221-37 (229).
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pornográfia használat 3.7-szer magasabb azon személyek körében, akik szexuális kapcsolatokat
létesítenek prostituálttal, mint azok között, akik nem.36
A „cyberszex” pornográfia a nők esetében sokkal magasabb szintű hűtlenséghez is vezet. Azon
nőknek, akik „cyberszexbe” bonyolódtak, nagyjából 40 %-kal több valós szexuális partnerük volt,
mint azon nőknek, akik nem bonyolódtak „cyberszexbe”.37
Elszakadás és válás (separation and divorce)
Az előbb vizsgált tanulmány fényében nem meglepő, hogy a pornográfia függőség hozzájárul az
elszakadáshoz és a váláshoz. Egy a mai napig legjobb tanulmányban (válóperes ügyvédek
jelentéseiből összeállított nagyon elemi alkalmi tanulmány, mely azon legkiugróbb tényezőkről
szól, melyek az általuk kezelt válóperekben megjelentek) a válóperek 68 %-ának esetében az egyik
fél szeretőt talált magának az interneten, 56 %-ukban „az egyik félnek megszállott érdeklődése volt
pornográf weboldalak iránt, 47 %-ukban szó volt „túlzott mennyiségű idő eltöltéséről a számítógép
mellett”, és 33 %-ukban szó volt kiugróan sok idő eltöltéséről chat szobákban (amelyek rendszerint
szexuális témájú fórumok).38 A cyberszex, ami általában chat szobákban történik, főbb tényező volt
az elszakadásban és a válásban: a vizsgált párok több mint 22 %-ának esetében a házastárs már nem
élt együtt a „cyberszex” függővel, és a többi eset közül sokban a házastárs komolyan fontolgatta a
házasságból vagy kapcsolatból való kilépést.39

A FÉRFIAK ÉS NŐK KÖZÖTTI KÜLÖNBSÉGEK
A pornográfia mind a férfit, mind a nőt érinti. Azonban jelentős különbségek vannak férfiak és
nők között a pornográfia használat valószínűségét tekintve, a használt pornográfia típusában, és a
pornográfiával kapcsolatos érzéseikben.
KÜLÖNBÖZŐ ARÁNYÚ ÉS ELTÉRŐ TÍPUSÚ HASZNÁLAT
A férfiak és nők egymástól különbözően használják a pornográfiát. Férfiaknál hatszor
valószínűbb a pornográfia nézés, mint a nőknél,40 és még valószínűbb, hogy több időt töltenek
ennek nézésével.
Egy önmagukat „cyberszex” függőnek azonosító nőkről készült tanulmányban a nők arról
számoltak be, hogy a „cyberszexbe” bonyolódást egy viszony keretében (email-en vagy chat szobán
keresztül) előnyben részesítették ahhoz képest, hogy pornográf képeket szereztek volna. Ez az
előnyben részesítés hozzájárulhat ahhoz a jelentős különbséghez, melyet egy tanulmány talált
összehasonlítva azon nőket és férfiakat, akik a valós életben is szexuális kapcsolatot létesítettek
online partnereikkel. Azt találta, hogy 80 %-a azon nőknek, akik ezekben az online szexuális
36 Steven Stack, Ira Wasserman, and Roger Kern, “Adult Social Bands and Use of Internet Pornography,” Social
Science Quarterly 85 (2004): 75-88.
37 Kristian Daneback, Al Cooper, and Sven-Axel Mansson, “An Internet Study of Cybersex Participants,” Archives of
Sexual Behavior 34 (2005): 321-28 (324-25).
38 Jill Manning, Senate Testimony, November 10, 2005, referencing: J. Dedmon, “Is the Internet bad for your
marriage? Online affairs, pornographic sites playing greater role in divorces,” 2002, press release from American
Academy of Matrimonial Lawyers, 14.
39 Schneider, “Effects of Cybersex Addiction on the Family,” 56.
40 Steven Stack, Ira Wasserman, and Roger Kern, “Adult Social Bands and Use of Internet Pornography,” Social
Science Quarterly 85 (2004): 75-88.
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tevékenységekben részt vettek, a valós életben is folytattak nemi kapcsolatot online partnereikkel,
összehasonlítva a férfiak 33 %-os sokkal alacsonyabb arányával.41 És amint már fentebb
megjegyeztük, az ilyen nők esetében sokkal nagyobb annak valószínűsége, hogy nagyon
nagyszámú ilyen szexuális kapcsolatuk és partnerük volt.42 Ezzel szemben egy másik kutatás
szerint, mely ez esetben az interneten chat szobákban flörtölő férfiakról készült, 78 %-uk arról
számolt be, hogy legalább egyszer találkoztak szemtől szembe olyasvalakivel, akit egy chat szobán
keresztül ismertek meg az elmúlt egy évben.43 Így úgy tűnik, hogy azon férfiak és nők, akik
„ciberszexben” vesznek részt, igen nagy arányban mehetnek tovább a fizikai szexuális találkozás
felé online partnereikkel.
Egy szex-függő férfiakról készült tanulmány azt is kimutatta, hogy 43 %-uk online szexuális
tevékenységét arra használta, hogy olyan nemi tevékenységben vegyen részt, amit másként soha
nem tett volna.44 Hasonlóan, bizonyos alanyok saját bevallása arra derített fényt, hogy az új
viselkedésformák felfedezésére való hajlam a nem-internetes kapcsolatokban növekedett a
megnövekedett online szexuális tevékenységgel.45
KÜLÖNBÖZŐ REAKCIÓK AZ ELTÉRŐ HŰTLENSÉGEKRE
A hűtlenséget a férfiak és a nők nagyon eltérően ítélik meg. Egy tanulmány, melyet egy nagy,
észak-írországi egyetem hallgatóival végeztek, azt vizsgálta, hogy a férfiak és nők hogy fogják fel
az online és az offline (nem interneten keresztül történő) szexuális és érzelmi hűtlenséget. Amikor
rá lettek szorítva, hogy döntsenek, a férfiakat a szexuális hűtlenség, míg a nőket az érzelmi
hűtlenség bántotta jobban. Mindössze a 23 %-a gondolta úgy a nőknek, hogy jobban zavarná őket
társuk szexuális hűtlensége, míg 77 %-ukat az érzelmi hűtlenség bosszantotta volna jobban. A
férfiak éppen ellenkezőleg éreztek: 84 % gondolta úgy, hogy jobban zavarná társa nemi hűtlensége,
amíg csak 16 % mondta azt, hogy jobban zavarná az érzelmi hűtlenség.46
Egy tanulmányban, mely a megalázó pornográfia különböző típusait vizsgálta olyan témákban,
mint „tárgyiasítás” és „uralkodás”, mind a nők, mind pedig a férfiak ugyanazt a három témát
jelölték meg a leglealacsonyítóbbnak mind közül, de eltérő intenzitással: a nők még inkább
megalázónak tartották ezeket, mint a férfiak.47

EGYÉNI KÖVETKEZMÉNYEK

41 Jennifer P. Schneider, “A Qualitative Study of Cybersex Participants: Gender Differences, Recovery Issues, and
Implications for Therapists,” Sexual Addiction & Compulsivity 7 (2000): 249-78 (277).
42 Kristian Daneback, Al Cooper, and Sven-Axel Mansson, “An Internet Study of Cybersex Participants,” Archives of
Sexual Behavior 34 (2005): 321-28 (324-25).
43 Brian Dew, Michael Brubaker, and Danica Hays, “From the Altar to the Internet: Married Men and Their Online
Sexual Behavior,” Sexual Addiction & Compulsivity 13(2006): 195-207 (199).
44 Al Cooper , Nathan Galbreath, and Michael A. Becker, “Sex on the Internet: Furthering our Understanding of Men
with Online Sexual Problems,” Psychology of Addictive Behavior 18 (2004): 223-30 (250).
45 Al Cooper , Nathan Galbreath, and Michael A. Becker, “Sex on the Internet: Furthering our Understanding of Men
with Online Sexual Problems,” 226.
46 Monica T. Whitty and Laura-Lee Quigley, “Emotional and Sexual Infidelity Offline and in Cyberspace,” Journal of
Marital and Family Therapy 34 (2008): 461-468 (465).
47 Gloria Cowan and Kerri F. Dunn, “What Themes in Pornography Lead to Perceptions of the Degradation of
Women?” The Journal of Sex Research 31 (1994): 11-21 (16-17).
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A pornográfia megváltoztatja az agy szokásait, a belső személyes én-t. Ennek használata
könnyen megszokottá válhat, ami viszont elérzéketlenedéshez, unottsághoz, a valóság torzult
érzékeléséhez és a nő eltárgyiasításához vezet. Nagyobb mennyiségű szexuális inger lesz szükséges
ahhoz, hogy felizgassa a megrögzött használókat, arra ösztökélve őket, hogy a pornográfia még
deviánsabb formáit keressék szexuális vágyaik kielégítésére.

ELÉRZÉKETLENEDÉS, RÁSZOKÁS (HABITUÁCIÓ) ÉS UNALOM
A pornográfia hosszadalmas használata rászokáshoz,48 unalomhoz és nemi elégedetlenséghez
vezet a női és férfi nézők között,49 és hozzátársul a házasságon kívüli szexuális kapcsolattal és a
szexualitásra irányuló szabadidős beállítódottsággal kapcsolatos engedékenyebb nézetekhez. 50 Egy
2000-es, elsős középiskolásokkal készített tanulmány azt találta, hogy a szokásszerű pornográfia
használat a szexuális nyílt tartalmakkal szembeni nagyobb toleranciához vezetett, így még
szokatlanabb és bizarrabb anyagra volt igénye, hogy elérje az izgatottság és érdeklődés ugyanazon
szintjét.51 Például, a rászokás elvezethet olyan tartalmak nézéséhez, mint „csoportos szex
ábrázolása, szadomazochizmus gyakorlata, és szexuális kapcsolat állatokkal”,52 anális együttlétben
való részvétel,53 és „gyermekek változatos, nem erőszakos szexuális zaklatásának” trivializálása. 54
A pornográfia ipar alkalmazkodott ehhez a még furcsább és szokatlanabb képek iránti igényhez.
A Playboy, Penthouse és a Hustler magazinok tartalmának elemzése 1953 és 1984 között 6.004
gyermeket ábrázoló, és további 14.854 bűncselekményt és erőszakot ábrázoló képre mutatott rá.
Továbbá, a gyerek képeknek közel kétharmada volt szexuális vagy erőszakos, melyek között a
legtöbb 3 és 11 év közötti lányokat mutatott. Mindegyik magazin úgy ábrázolta a jeleneteket a
gyermekekkel, mintha a gyermekek sértetlenek maradtak volna a szexuális jelenetektől, vagy még
hasznát is látták volna.55
A pornográfiának való súlyos kitettség oda juttatja a férfiakat, hogy társukat kevésbe ítéljék
szexuálisan vonzónak,56 ennek eredményeként kevésbé elégedettek társuk érzelmeivel, külső
megjelenésével és szexuális viselkedésével.57 A még hevesebb szexuális izgatás szükségessége,
melyet a pornográfia okoz, a hétköznapi kapcsolatokban való unalomhoz vezethet és annak
nagyobb valószínűségéhez, hogy a házasságon kívül keresnek szexuális élvezetet. Ismételt kitettség
a pornográfiának arra vezeti a nézőt, hogy a „szabadidős szexuális találkozást” egyre fontosabbnak

48 Dolf Zillman, Indiana University, Paper for the Surgeon General's Workshop on Pornography and Public Health,
Arlington VA, 1986 http://profiles.nlm.nih.gov/NN/B/C/K/V/_/nnbckv.pdf
49 Weaver, „The Effects of Pornography Addiction on Families and Communities,” 2, 4.
50 Ven-hwei Lo and Ran Wei, “Exposure to Internet Pornography and Taiwanese Adolescents’ Sexual Attitudes and
Behavior,” Journal of Broadcasting & Electronic Media 49 (2005), 221-37 (230).; Jochen Peter and Patti M.
Valkenburg, „Exposure to Sexually Explicit Online Material and Recreational Attitudes toward Sex,” Journal of
Communication, 56 (2006): 639-660 (654).
51 Zillmann, „Influence of Unrestrained Access to Erotica,” 41.
52 Weaver, „The Effects of Pornography Addiction on Families and Communities,” 3.
53 Häggstörm-Nordin, Hanson, “Associations between Pornography Consumption and Sexual Practices among
Adolescents in Sweden,” 104-5.
54 Weaver, „The Effects of Pornography Addiction on Families and Communities,” 3.
55 Judith A. Reisman, „The Psychopharmacology of Pictorial Pornography Restructuring Brain,Mind & Memory &
Subverting Freedom of Speech” (2007), 26. communication whit the author.
56 Zillman and Bryant, „Pornography’s Impact on Sexual Satisfaction,” 439.
57 Zillman and Bryant, „Pornography’s Impact on Sexual Satisfaction,” 448.
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tekintse,58 és megváltoztatja a nézőt abban az irányban, hogy felettébb elfogadóvá legyen a
szexuális engedékenységgel kapcsolatban.59

A VALÓSÁG ELTORZULT ÉSZLELÉSE
A pornográfia úgy jeleníti meg a szexuális hozzáférést, mint „egy olyan játékos eseményt, ami
felér egy jó szórakozással”, jelentéktelen hatással az érzelmekre, az érzékekre és az egészségre. 60 Ez
azonban koránt sem igaz. A pornográfia a társadalmi valóság eltorzult észleléséhez vezet: a köznép
körében a szexuális aktivitás szintjét felnagyobbítva érzékeli,61 eltúlozva becsüli a „házasság előtti
és a házasságon kívüli szexuális aktivitás gyakoriságát, valamint megnövekszik becsülése a férfiak
és nők közötti promiszkuitás iránt”, „majdnem minden felnőtt körében történő nemi aktivitást
túlbecsül”,62 és túlbecsüli az olyan fajtalanságok általános elterjedtségét, mint a csoportos szex, az
állatokkal való fajtalankodás és a szadomazochista tevékenység. 63 Tehát a pornográfiát néző
elméjében megjelenő elképzelések messze eltávolodtak a valóságtól. Azt lehet állítani, hogy a
pornográfia ismételt nézése a szexualitással kapcsolatban elmebetegséget idézhet elő.
Ezekből a torz beállításokból három tévhit elfogadása származik: (1) a szexuális kapcsolatok
természetükben szórakoztató jellegűek, (2) a férfiak általánosságban véve szexuális indíttatásúak, és
(3) a nők szexuális tárgyak vagy fogyasztási cikkek.64 Ezek az ún. „engedély-adó tévhitek”, mert
azt a feltételezést eredményezik, hogy az ilyen személy viselkedése normális, elfogadható és
mindennapos, és így senki más számára nem ártalmas.65 Ezek a tévhitek elmélyülnek és
megerősítést nyernek az önkielégítés által pornográfia nézés közben,66 ami egy bevett gyakorlat
azon emberek körében, akik a stressz levezetésére használják a pornográfiát.67
Amikor a férfi és női pornográfia nézők nem hiszik, hogy kitettségük bármilyen hatással is lenne
a személyes nézeteikre vagy életükre,68 akkor készségesebben internalizálnak rendellenes nemi

58 Zillman and Bryant, „Pornography’s Impact on Sexual Satisfaction,” 450.
59 Ven-hwei Lo and Ran Wei, „Exposure to Internet Pornography and Taiwanese Adolescents’ Sexual Attitudes and
Behavior,” Journal of Broadcasting & Electronic Media 49 (2005), 221-37 (233).
60 Zillmann, „Influence of Unrestrained Access to Erotica,” 43.
61 Zillmann, „Influence of Unrestrained Access to Erotica,” 41.
62 James B. Weaver III, „The Effects of Pornography Addiction on Families and Communities,” 3.
63 Zillmann, „Influence of Unrestrained Access to Erotica,” 41-2.
64 L. Monique Ward, „Does Television Exposure Affect Emerging Adults’ Attitudes and Assumptions about Sexual
Relationships? Correlational and Experimental Confirmation,” Journal of Youth and Adolescence 31 (2002): 1-15
(12).
65 Mary Anne Layden, Center for Cognitive Therapy, Department of Psychiatry, University of Pennsylvania
(Testimony for U.S. Senate Committee on Commerce, Science and Transportation, November 18, 2004).
66 Sylvain C. Boies, „University Students’ Uses of and Reactions to Online Sexual Information and Entertaintment:
Link to Online and Offline Sexual Behavior,” The Canadian Journal of Human Sexuality 11 (200): 77-89 (86).
67 Cooper, Galbreath, and Becker, “Sex on the Internet: Furthering our Understanding of Men with Online Sexual
Problems,” 226.
68 Nicole Daluga, „A Content Analysis of Sexual Risk and Protective Behaviors and Messages in Sexually Explicit
Web Pages Viewed by a National Probablity Sample of U.S. Adolescents” (Atlanta, Georgina: Rollings School of
Public Health of Emory University, 2002), 255-279, 19; K.A. Cameron, L.F. Salazar, J.M. Bernhardt, N. BurgessWhitman, G.M. Wingood, and R.J. Diclemente, “Adolescents’ Experience with Sex on the Web: Results from
Online Focus Groups,” Journal of Adolescence 28 (2005): 535-40 (537).
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magatartásokat, és növelik annak esélyét, hogy ők maguk is belebocsátkoznak elfajzott szexuális
viselkedésformákba.69
Mindezen eltorzítások a szexualitással és a kapcsolatokkal szemben komoly félreértést
eredményeznek, és veszélyes eltorzításai a társadalmi élet természetének.70 Azok, akik úgy fogják
fel a pornográf szexuális jeleneteket, mint a valóság ábrázolását, nagyobb valószínűséggel
elfogadóbbak a szexuális engedékenységgel szemben, mint mások.71 Hosszan tartó kitettség a
pornográfiának elősegíti azt a hitet, miszerint a nemi inaktivitás kockázattal jár az egészségre
nézve.72
A NŐK TÁRGYIASÍTÁSA ÉS LEALACSONYÍTÁSA
A pornográfia elősegíti azt az elképzelést, miszerint a nők lealacsonyítása elfogadható. Mivel a
férfiak sokkal gyakrabban használják a pornográfiát mint a nők,73 a szexuális és részben szexuális
anyagoknak való kitettségük is az interneten, a magazinokon és a televízión keresztül azt a képzetet
erősíti bennük, hogy a nők szexuális tárgyak vagy szexuális árucikkek. 74 A férfiak ilyen módon
kitéve a pornográfiának nagyobb valószínűséggel írják le a nőket szexuális kifejezésekkel, sokkal
inkább, mint más személyes tulajdonságaik alapján.75
Egy széles körben terjesztett, 16 éven felülieknek szóló filmekről készült tanulmányban, melyet
Gloria Cowan és munkatársai, a San Berdino-i California State University pszichológus
professzorai készítettek, megállapították, hogy a California-i családi videó kölcsönzőkben
fellelhető, véletlenszerűen kiválasztott filmekben milyen az elterjedtsége és terjedelme a
dominanciának és a szexuális egyenlőtlenségnek a nők ábrázolásában. A filmek 73 %-ában találtak
testi bántalmazást, és 51 %-ában volt jelen megerőszakolásos jelenet, minden esetben a nő lévén az
áldozat. A filmek nemi szerep egyenlőtlenségeket is ábrázoltak, a férfiak jellemzően mint
dolgozókat, míg a nőket mint iskolás lányokat, titkárnőket vagy háziasszonyokat ábrázolták.76 A
szexuális jelenetek közben a férfiak általában legalább részben ruhát viseltek, míg ellenben a nők
általában meztelenek voltak.77
A pornográf filmek a „nemi erőszakba való beleegyezés mítosza” jelenetekkel is lealacsonyítják
a nőket, melyek a megerőszakolt nőket úgy ábrázolják, mintha végül mégis csak élveznék a
jelenetet. Ezek a képek elősegítik annak a hiedelemnek az elterjedését, mintha a nők valóban
„szeretnék”, ha megerőszakolnák őket. Jeanette Norris, a Washingtoni egyetemen egy csoport diák
közreműködésével végzett egy felmérést, melyben egy nő megerőszakolásáról írt történetet kellett
69 Layden, Testimony for U.S. Senate Committee on Comerce, Science and Transportation.
70 Layden, Testimony for U.S. Senate Committee on Comerce, Science and Transportation.
71 Laramie D. Taylor, „Effects of Visual and Verbal Sexual Television Content and Perceived Realism on Attitudes
and Beliefs,” The Journal of Sex Research 42 (2005): 130-37 (135).
72 Zillmann, „Influence of Unrestrained Access to Erotica,” 42.
73 Haggström-Nordin, Hanson, and Tydén, „Associations between Pornography Consumption and Sexual Practices
among Adolescents in Sweden” (103).
74 Peter Jochen and Patti M. Valkenburg, „Adolescents’ Exposure to a Sexualized Media Enviroment and Their
Notions of Women as Sex Objects,” Sex Roles 56 (2007): 381-395 (390).
75 Deborah E.S. Frable, Anne E Johnson, and Hildy Kellman, “Seeing Masculine Men, Sexy Women, and Gender
Differences: Exposure to Pornography and Cognitive Constructions of Gender,” Journal of Personality 65 (1997):
311-355 (333).
76 Gloria Cowan, Carole Lee, Daniella Levy, and Debra Snyder, „Dominance and Inequality in X-Rated
Videocassettes,” Psychology of Women Quarterly 12 (1988), 299-311 (306-307).
77 Cowan, Lee, Levy, and Snyder, „Dominance and Inequality in X-Rated Videocassettes,” 308.
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elolvasniuk a diákoknak. Azonban a történetnek két különböző befejezése volt: az egyikben a nő
mély depresszióba zuhant, míg a másik történetben a nő láthatóan élvezte a helyzetet. Annak
ellenére, hogy a két történet minden szempontból azonos volt a nő reakcióját leszámítva a végén, a
diákok pozitívabban álltak a szituációhoz, amikor a nő élvezte megerőszakolását. Úgy érzékelték,
hogy a megerőszakolt nőnek erősebb vágya volt a szexualitásra, és így elfogadóbb volt az őt
megerőszakoló férfival szemben.78
Hasonló eredményre jutott Sarah Murnen, az Ohio-i Kenyon College-ban, aki középiskolásokat
vizsgálva megfigyelte, hogy a diákszövetség tagjai, akik sokkal több nőket ábrázoló pornográf
képet tettek szobáik falára, mint a nem-diákszövetségi diákok, pozitívabban álltak hozzá a nemi
erőszakhoz.79
A nők saját nemüket lealacsonyítóbbnak tartják a pornográfiát, mint a férfiak. Amikor diákok
egy mintacsoportját arról kérdeztek, hogy milyen érzelmeik vannak a pornográfiával kapcsolatban,
a lányok 72 %-a, de a fiúknak csak 23 %-a állította, hogy negatívak az érzelmei. Sőt, amikor arról
kérdezték őket, hogy a pornográfia lealacsonyító-e, a lányok majdnem 90 %-a, de a fiúknak csak 65
%-a gondolta a pornográfiát megalázónak.80
A pornográfiának való hosszas kitettség után a különösen férfiak, de néhány nő is, a nemi
erőszakot egyszerű bűncselekményként minősítik.81
Attól függetlenül, hogy megalázónak tekintik a pornográfiát, vagy sem, azok a nők, akik
rendszeresen néznek pornográfiát, rendszerint akaratlanul belekerülnek önmagukat az
önlealacsonyítás valamilyen formájába: negatív képet alakítanak ki testükről, mert nem felelnek
meg a pornográf anyagban ábrázolt mértékeknek.82

KLINIKAI KÖVETKEZMÉNYEK
A pornográfia fogyasztásnak nem csak pszichológiai és családi következményei vannak. Számos
klinikai következménye is van a pornográfia használatának, beleértve jelentős fizikai és elme
problémák megnövekedett kockázatát, és szexuális alapú bűncselekmény elkövetésének nagyobb
valószínűségét.
NEMI ÚTON TERJEDŐ BETEGSÉGEK ÉS HÁZASSÁGON KÍVÜLI TERHESSÉGEK
Minthogy a pornográfia bátorítja a szexuálisan engedékeny beállítódottságot és viselkedést,
használói nagyobb valószínűséggel kapnak el nemi úton terjedő betegségeket, vagy nemzenek
házasságon kívüli gyermeket. A pornográfiában gyakran ábrázolják a közösülést gumi óvszer nélkül
(az esetek 87 %-ában), ami mintegy meghívás a szexuálisan kicsapongóknak, hogy egy nemi úton

78 Jeanette Norris, “Social Influence Effects on Responses to Sexually Explicit Material Containing Violence,” The
Journal of Sex Research 28 (1991): 67-76 (70-73).
79 Timothy E. Bleecker and Sarah K. Murnen, “Fraternity Membership, the Display of Degrading Sexual Images of
Women, and Rape Myth Acceptance,” Sex Roles 53 (2005): 487-493 (490).
80 Thomas Johansson and Nils Hammaren, “Hegemonic Masculinity and Pornography: Young People’s Attitudes
Toward and Relations to Pornography,” The Journal of Men’s Studies 15 (2007): 57-70 (62).
81 Weaver, “The Effects of Pornography Addiction on Families and Communities,” 3.
82 Sheilah Siegel, “Applying Social Comparison Theory to Women’s Body Image and Self-esteem: The Effects of
Pornography” (Doctoral dissertation, Pacific Graduate School of Psychology, Palo Alto, CA, 1997).
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terjedő betegséget szerezzenek,83 hogy házasságon kívüli gyermekük szülessen, és hogy több szex
partnerük legyen.84 A pornográfia ugyanakkor előmozdítja szexuális kényszeredettséget, ami
megkettőzi egy nemi úton terjedő betegség általi megfertőződés esélyét. 85
SZEXUÁLIS FÜGGŐSÉG
A pornográfia és a „cyberszex” nagy függőséget okoz és szexuálisan kényszeredett
magatartásokhoz vezet (ami lecsökkenti az egyén teljesítményét arra, hogy az élet többi nagyobb
feladatait elvégezze). Egy tanulmány keretében kikérdezett terapeuták 90 %-a úgy gondolta, hogy
az ember függővé tud válni „cyberszextől”.86 Egy amerikai közvélemény-kutatás szerint a gyakori
pornográfia használók 57 %-a arra használta az online szexuális tevékenységet, hogy feldolgozza a
stresszt.87 Egy 2006-es svéd, rendszeres internetes pornográfia használókról készített tanulmány azt
találta, hogy nagyjából 6 % kényszeres használó volt, és hogy ezek a kényszeresek sokkal több nem
internetes pornográfiát is használtak.88
A függőséget okozó pornográfia használat alacsonyabb önbecsüléshez és a jelentéssel bíró
társadalmi és dolgozó élet kivitelezéséhez való képesség meggyengüléséhez vezet. Egy pornográfia
függőkkel készített felmérés szerint nem szeretik azt az „irányításon kívüli” (out of control) érzést
és időpocsékolást, amelyet a pornográfia használatuk gerjesztett. Az összes nemi kényszerességben
szenvedő arról számolt be, hogy szorongást éreztek és károsodva érezte magát az élet egy lényeges
területén függőségük eredményeként. A szexuálisan kényszeresek majdnem fele arról is beszámolt,
hogy viselkedésük jelentős negatív hatással volt társadalmi életükre, és negyedük azt mondta, hogy
negatív hatásai voltak a munkájukra.89 Egy másik közvélemény kutatásban a szexuálisan
kényszeresek és a szexuálisan függők a nem-függőkhöz képest 23-szor nagyobb valószínűséggel
állították, hogy az online szexuális tartalmak felfedezése életük legrosszabb eseménye volt. 90 Nem
csoda tehát, hogy súlyos klinikai depresszió kétszer nagyobb valószínűséggel fordult elő a gyakori
internetes pornográfia használók között, mint azok között, akik nem szenvednek ilyen
függőségben.91
83 Nicole Daluga, “A Content Analysis of Sexual Risk and Protective Behaviors and Messages in Sexually Explicit
Web Pages Viewed by a National Probability Sample of U.S. Adolescents” (Atlanta, Georgia: Rollins School of
Public Health of Emory University, 2002), 255-279.
84 Gina M. Wingood, Ralph J. DiClemente, Kathy Harrington, Suzy Davies, Edward W. Hook, and M.Kim Oh,
“Exposure to X-rated Movies and Adolescents’ Sexual and Contraceptive-related Attitudes and Behaviors,”
Pediatrics 107 (2001): 1116-19.
85 Kristian Daneback, Michael W. Ross, and Sven-Axel Månsson, „Characteristics and Behaviors of Sexual
Compulsives Who Use the Internet for Sexual Purposes,” Sexual Addiction & Compulsivity 13 (2006): 53-67 (5960).
86 Peter D. Goldberg, Brennan D. Peterson, Karen H. Rosen, and Mary Linda Sara, “Cybersex: The Impact of a
Contemporary Problem on the Practices of Marriage and Family Therapists,” Journal of Marital and Family
Therapy 34 (2008): 469-80 (475).
87 A. Cooper, N. Galbreath, and M.A. Becker, “Sex on the Internet: Furthering Our Understanding of Men with
Online Sexual Problems,” Psychology of Addictive Behavior 18 (2004): 223-30 (225).
88 Kristian Daneback, Michael W. Ross, and Sven-Axel Månsson, „Characteristics and Behaviors of Sexual
Compulsives Who Use the Internet for Sexual Purposes,” Sexual Addiction & Compulsivity 13 (2006): 53-67 (59,
61).
89 Donald W. Black, Laura L.D. Kehrberg, Denise L. Flumerfelt, and Steven S. Schlosser, “Characteristics of 36
Subjects Reporting Compulsive Sexual Behavior,” American Journal of Psychiatry 154 (1997): 243-49 (247).
90 Al Cooper, Eric Griffin-Shelley, David L. Delmonico, and Robin M. Mathy, “Online Sexual Problems: Assessment
and Predictive Variables,” Sexual Addiction & Compulsivity 8 (2001): 267-85 (281).
91 Michele L. Ybarra and Kimberly J. Mitchell, “Exposure to Internet Pornography among Children and Adolescents:
A National Survey,” CyberPsychology & Behavior 8 (2005): 473-86 (479).
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AGRESSZIÓ ÉS BÁNTALMAZÁS
A pornográfia intenzív használata szorosan összefügg a szexuális agresszióval,92 és a rendszeres
pornográfia nézők körében markáns növekedés figyelhető meg a szexuális érzéketlenségben,
beleértve a fentebb már említett „nemi erőszakba való beleegyezés mítoszát”.93
A pornográfia jelentős hányada tartalmában erőszakos. Egy különböző pornográf médiumokkal
kapcsolatos tanulmány a magazin jelenetek majdnem negyedében talált erőszakot, a videó jelenetek
több mint negyedében, és az online pornográfia majdnem felében (42 %-ában). Egy másik
tanulmány azt találta, hogy az erőszakos internetes jelenetek majdnem fele tartalmazott nem
mindkét fél által beleegyezett szexet.94
Az adatok azt sugallják, hogy „mérsékelt kapcsolat van a pornográfiának való kitettség és az azt
követő viselkedési agresszió között”,95 jóllehet, amikor a férfiak erőszakos pornográfiát néznek
(vagyis nemi erőszakot vagy kínzást ábrázolót), nagyobb eséllyel követnek el nemi aggressziót.96
Nagy veszélyt jelent az is, hogy a pornográfia erős befolyást gyakorol az elmezavaros férfiakra,
akik nagyobb eshetőséggel élik ki ösztöneiket.97
A nem-erőszakos pornográfia fogyasztás is megnöveli a férfiak önmaguk által is beismert
készségét, hogy ráerőltessék a pillanatnyi szexuális vágyaikkal való együttműködést vonakodó
partnerükre.98 És annak ellenére, hogy az adatok ellentmondásosak az erőszakos és nem erőszakos
pornográfia relatív hatásairól,99 kevés kétség van afelől, hogy a pornográfia fogyasztás a „nemi
erőszakba való beleegyezés mítoszának elfogadását” jelentősen felerősíti,100 aminek velejárója a
nemi erőszak áldozataival érzett szimpátia csökkenése, és a nemi erőszak egyszerű
bűncselekményként való trivializálása,101 csökkentett aggodalom a gyermekeken elkövetett
szexuális bántalmazással szemben, kivéve a gyermekek megerőszakolását,102 és a fokozott
készenlét a nemi erőszakhoz való folyamodáshoz.103 Egy nemi erőszak áldozataival foglalkozó
válságközpontban készített tanulmány során 100 nemi erőszakot elszenvedett nőt kérdeztek, hogy
véleményük szerint a pornográfia szerepet játszhatott-e valamely korábbi szexuális erőszakkal
kapcsolatos eseményben. Amíg 58 %-uk nem tudott erről nyilatkozni, addig 28 %-uk állította, hogy
92 Vanessa Vega and Neil M. Malamuth, “Predicting Sexual Aggression: The Role of Pornography in the Context of
General and Specific Risk Factors,” Aggressive Behavior 33 (2007): 104-17 (109).
93 Zillmann, “Influence of Unrestrained Access to Erotica,” 42.
94 Martin Barron and Michael Kimmel, “Sexual Violence in Three Pornographic Media: Toward a Sociological
Explanation,” The Journal of Sex Research 37 (2000): 161-68 (163-65).
95 Jill C. Manning, “The Impact of Internet Pornography on Marriage and the Family: A Review of the Research,”
Sexual Addiction & Compulsivity 13 (2006): 131-65 (136).
96 N.M. Malamuth, T. Addison, and M. Koss, “Pornography and Sexual Aggression: Are There Reliable Effects and
Can We Understand Them?” Annual Review of Sex Research 11 (2000): 26-94.
97 Weaver, “The Effects of Pornography Addiction on Families and Communities,” 4.
98 Zillmann and Bryant, “Pornography’s Impact on Sexual Satisfaction,” 439.
99 M. Allen, R. Emmers, L. Gebhardt, and M.A. Giery, “Exposure to Pornography and Acceptance of Rape Myths,”
Journal of Communication 45 (1995): 5–26 (19-20).
100 “A Meta-analysis of the Published Research on the Effects of Pornography,” in The Changing Family and Child
Development, ed. E. Oddone-Paolucci, M. Genium, and C. Violato (Surrey, United Kingdom: Ashgate Publishing,
2000), 48-59 (51).
101 Zillmann and Bryant, “Pornography’s Impact on Sexual Satisfaction,” 439.
102 Dolf Zillmann, “Influence of Unrestrained Access to Erotica,” 42.
103 Zillmann and Bryant, “Pornography’s Impact on Sexual Satisfaction,” 439.
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bántalmazójuk valóban nézett pornográfiát. Ebből a 28 %-ból (azon nők, akik tudatában voltak
bántalmazójuk pornográfia használatának) 40 százalék (vagy a teljes csoport 11 %-a) arról számolt
be, hogy a pornográfia valóban szerepet játszott az általuk megtapasztalt bántó incidensben. Egyes
esetekben a bántalmazó közvetlenül az erőszakos cselekmény bekövetkezte előtt nézett
pornográfiát, és egy esetben a megbecstelenítés közben nézett a bántalmazó pornográfiát, és volt
még néhány eset, amikor a bántalmazó pornográf filmben való részvételre kényszerítette
áldozatát.104
A SZEXUÁLIS BŰNTETTET ELKÖVETŐ SZEMÉLYEK ÉS A PORNOGRÁFIA
A pornográfia nézés és a nemi bántalmazás szétválaszthatatlanul összefüggnek.
Egy vizsgálat szerint, melyet elítélt, internetes szexuális bántalmazókról készítettek, az elítéltek
több mint 11 órát töltöttek hetente gyermekeket ábrázoló pornográf képek nézegetésével az
interneten.105 Egy másik tanulmány a bántalmazók két csoportját hasonlította össze: az egyik
csoportba azok tartoztak, akik az Interneten gyűjtöttek és forgalmaztak gyermek pornográfiát
ábrázoló képeket, a másik csoport tagjai a valós életben követtek el nemi erőszakot gyerekeken. Az
eredmények azt mutatták, hogy azok többsége, akiket csak internet-alapú bántalmazás miatt ítéltek
el, a valós életben is bántalmaztak gyermekeket szexuálisan. Sőt, azt is kimutatták, hogy a valós
életben bántalmazók átlagosan több mint 13 különböző gyermekek ellen elkövetett nemi erőszakos
cselekményt hajtottak végre, függetlenül attól, hogy korábban voltak-e elítélve bármilyen, valós
életben elkövetett incidens miatt.106
Egy szexuális bántalmazásban bűnösök és nem-bűnösök körében készített tanulmány jelentős
különbségekre világított rá serdülőkori és jelenlegi pornográfia használatuk között. A nemi
erőszakot elkövetők és zaklatók különböző típusainak jelentős része kemény pornográfiát (nem
mind a két fél által beleegyezett aktust) használt serdülőkora folyamán: a heteroszexuális
gyermekeket zaklatók 33 %-a, a homoszexuális gyermekeket zaklatók 39 %-a, és gyermekeket
megerőszakolók 33 %-a. Ezen csoportokban a jelenlegi kemény pornográfia használat még
magasabb volt: a heteroszexuális gyermekzaklatók 67 %-a, a homoszexuális gyermekzaklatók 67
%-a, és a nemi erőszakot elkövetők 83 %-a, szemben a nem-bűnöző pornográfia nézők 29 %-ával.
A szexuális bűnözők nagyjából egyharmada arról számolt be, hogy a pornográfiát szándékos
izgatásként használták szexuális bűncselekményük elkövetéséhez.107
Egy másik tanulmány három csoport elgondolásait vizsgálta: a valós életben „csak
kapcsolattartással” gyerekek elleni szexuális bűnözők, a csak-interneten gyerekek elleni szexuális
bűnözők, és a kevert bűnözők (kapcsolattartással és interneten). Míg mind a három csoport tagjai
valószínűleg bűnük súlyosságának minimalizálására törekedtek, a csak internetes csoport a csak
kapcsolattartó csoportnál nagyobb valószínűséggel gondolta azt, hogy a gyerekek képesek saját

104 Raquel Kennedy Bergen and Kathleen A. Bogle, “Exploring the Connection between Pornography and Sexual
Violence,” Violence and Victims 15 (2000): 227-34 (230-1).
105 Sarah Laulik, Jane Allam, and Lorraine Sheridan, “An Investigation into Maladaptive Personality Functioning in
Internet Sex Offenders,” Psychology, Crime & Law 13 (2007): 523-35 (527).
106 Michael L. Bourke and Andres E. Hernandez, “The ‘Butner Study’ Redux: A Report of Incidence of Hands-on
Child Victimization by Child Pornography Offenders,” Journal of Family Violence 24 (2009): 183-91 (187).
107 W.L. Marshall, “The Use of Sexually Explicit Stimuli by Rapists, Child Molesters, and Nonoffenders,” The
Journal of Sex Research 25 (1988): 267-288 (279).
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döntést hozni egy szexuális kapcsolatot illetően, és valószínűbbnek gondolták azt, hogy bizonyos
gyerek akartak, sőt vágyakozva akartak nemi kapcsolatot egy felnőttel.108

A PORNOGRÁFIA ÉS A NEUROLÓGIA ÚJ FELFEDEZÉSEI
A pornográfia neurológiai vizsgálata még gyerekcipőben jár, azonban a neurofiziológia
rátekintést ad nekünk a pornográfia hatalmára, mellyel a használó megismerő és érzelmi szokásait
alakítja. Ahogy az sok különböző ideggyógyászati tanulmányból egyre világosabban kiderül, egy
tett sokszori ismétlése új idegi folyamatokat hoz létre, így elősegítve az ilyen magatartásokra való
visszaemlékezést.109
Más kutatások a dopamin hormon (mely a gyönyör érzését okozza) és a pornográf képek által
keltett hatások közötti kapcsolatot tárták fel. PET szkennerekkel (a nukleáris orvostudomány
háromdimenziós képalkotó módszere) vizsgálták pornográfia nézés közben mind pornográfia függő,
mind nem-függő felnőttek agyi reakcióit, és a képek azt mutatták, hogy mindkét csoportnál
hasonlóak voltak az agyi reakciók ahhoz, amikor kokain függők éppen kokaint használó emberekről
készült képeket néznek.110 Az ehhez hasonló felfedezések arra a feltevésre vezetik a tudósokat,
hogy az „érzelmileg felajzó képek belenyomódnak az agyba és megváltoztatják azt, előidézve egy
azonnali, akaratlan, de hosszan tartó biokémiai nyomot az emlékezetben”.111 A benyomódás ilyen
típusának kisebb tapasztalati jelét láthattuk egy tanulmány során, melyben a résztvevők egy táblára
írva szavakat láttak, melyek vagy szexuálisak vagy semlegesek voltak. Az összes résztvevő több
szexuális szót jegyzett meg, mint semlegest, de a pornográfia fogyasztók még több nemiséggel
kapcsolatos szót jegyeztek meg.112
Szexuálisan bűnözőket és pornográfia függőket kezelő programok, melyek a pornográfia
nézésből adódó örömszerzési szokásokat voltak hivatottak megváltoztatni, egy „védelmezés” nevű
eljárást alkalmaztak. A „védelmezők” olyan negatív gondolatok, melyeket a szexuális fantáziálás
megszakítására használnak. Amikor a betegeknek nemi fantáziáik vannak, arra tanítják őket, hogy a
„védelmezőkre” gondoljanak; például egy olyan agyi képet alakítanak ki, melyen bogarak másznak
rajtuk, egy kihangosító berendezés közvetíti a gondolataikat, vagy egy rendőr figyeli a szexuális
viselkedésüket. Ezzel a módszerrel a résztvevőknek sikerül képzelgésüket félbeszakítani,113 és
minden bizonnyal sikerül fokozatosan a régi neurológiai folyamatokat kicserélni egy különböző és
biztonságosabb fajtára.

108 Dennis Howitt and Kerry Sheldon, “The Role of Cognitive Distortions in Paedophilic Offending: Internet and
Contact Offenders Compared,” Psychology, Crime & Law 13 (2007): 469-86 (478).
109 For instance, see John J. Ratey and Eric Hagerman, Spark: The Revolutionary New Science of Exercise and the
Brain (New York: Little Brown and Company, 2008).
110 Mary Anne Layden, Center for Cognitive Therapy, Department of Psychiatry, University of Pennsylvania
(Testimony for U.S. Senate Committee on Commerce, Science and Transportation, November 18, 2004).
111 Judith A. Reisman, President, The Institute for Media Education, Testimony before the United States Senate,
Subcommittee on Science, Technology, and Space of the Committee on Commerce, Science, and Transportation on
“The Brain Science Behind Pornography Addiction and the Effects of Addiction on Families and Communities,”
November 18, 2004, 1.
112 Marie-Elaine M. Corbeil and Stuart J. McKelvie, “Pornography Use and Recall of Sexual and Neutral Words,”
North American Journal of Psychology 10 (2008): 363-84 (380).
113 Scott Aylwin, John R. Reddon, and Andrew R. Burke, “Sexual Fantasies of Adolescent Male Sex Offenders in
Residential Treatment: A Descriptive Study,” Archives of Sexual Behavior 34 (2005): 231-39 (233-35).
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A SERDÜLŐK PORNOGRÁFIÁNAK KITETTSÉGE A MÉDIÁBAN
A tömegmédia elképesztő növekedése a 20. század kései időszakában, és különösképpen az
Internet létrejötte, roppant módon megkönnyítette a pornográfiához és egyéb szexualitással
kapcsolatos tartalomhoz való hozzáférést. Ez nagy akadályt hoz létre a nemiség egészséges
kialakulásának útján, különösen a fiatalság körében.
A SERDÜLŐK ÉS A PORNOGRÁFIA
Annak ellenére, hogy az Egyesült Államokban a legtöbb szülő (78 %) aggódik kamasz gyermeke
internetes pornográfia hozzáférése miatt, nem minden tizenéves fogadja eleinte szívesen ezt a
szexualizált kultúrát. A legtöbben kezdetben zavarba esnek a pornográfia bármilyen megjelenési
formájától: jellemzően zaklatottak lesznek vagy feszélyezve érzik magukat, 114 olyan reakciók
megjelenésével, mint félelem, szégyen, harag vagy csodálat.115 Egy kutatás során a serdülők
negyede „nagyon” zaklatottá vált a pornográf tartalmaknak való kitettségre, 116 de arra hajlanak,
hogy nem beszélnek róla.117
A kamaszok gyakran véletlenül találkoznak a pornográfiával az interneten. Egy tanulmány
szerint a 15 és 17 év közötti fiatalok 70 %-a véletlenül akadt pornográfiára az interneten.118 Egy
1.501 tíz és tizenhét év közötti fiatallal készített tanulmány alaposabban megvizsgálta az akaratlan
találkozásokat (a pornográfiával): az esetek 26 %-ában a válaszadók arról számoltak be, hogy
amikor megpróbáltak egy nemkívánatos oldalt elhagyni, akkor voltaképpen egy kiegészítő szexoldalra lettek irányítva.119 Ugyanez a tanulmány arról is beszámolt, hogy az összes nemkívánatoskitettség incidensből 44 %-ban a fiatal nem mondta el senkinek a vele történteket.120
Ezek a kezdeti undorodó reakciók azonban hamar szertefoszlanak, így az idősebb serdülők
hajlamosak gyakrabban használni a nyíltan szexuális internetes anyagokat mint fiatalabb társaik, 121
és kétszer nagyobb eséllyel számolnak be akaratlagos pornográfia használatról, mint a fiatalabb
kamaszok.122 A pornográfiának való ismételt kitettség végül minden szégyenérzetet és undort
eltöröl, és helyébe a természetes élvezet lép.123

114 C. Von Feilitzen and U. Carlsson, Children in the New Media Landscape: Games, Pornography, Perceptions
(Goteburg: UNESCO/Nordicom, 2000).
115 J. Cantor, M.L. Mares, and J.S. Hyde, “Autobiographical memories of exposure to sexual media content,” Media
Psychology 5 (2003): 1-31. The most common emotional responses to sexually explicit material (not necessarily
online) were disgust (24.5 percent), shock or surprise (23.6 percent), embarrassment (21.4 percent), interest or
curiosity (20.9 percent), anger (18.4 percent), amusement (15.3 percent), fear (11.2 percent), and sadness (9.2
percent).
116 Kimberly J. Mitchell, David Finkelhor, and Janis Wolak, “Victimization of Youths on the Internet,” Journal of
Aggression, Maltreatment, & Trauma 8 (2003): 1-39 (9).
117 K. Wigley and B. Clarke, National Opinion Poll’s Kids.net (2000), http://www.nop.co.uk (accessed January 2003),
in S. Livingstone, “Children’s Use of the Internet: Reflections on the Emerging Research Agenda,” New Media &
Society 5 (2003): 147-66 (156).
118 Henry
J.
Kaiser
Family
Foundation
Report,
2002,
http://www.kff.org/entmedia/loader.cfm?url=/commonspot/security/getfile.cfm&
PageID=14095
(accessed
October 19, 2009).
119 Mitchell, Finkelhor, and Wolak, “Victimization of Youths on the Internet,” 18.
120 Mitchell, Finkelhor, and Wolak, “Victimization of Youths on the Internet,” 19.
121 Peter and Valkenburg, “Adolescents’ Exposure to Sexually Explicit Internet Material,” 591.
122 Ybarra and Mitchell, “Exposure to Internet Pornography among Children and Adolescents,” 483.
123 Weaver, “The Effects of Pornography Addiction on Families and Communities,” 2.
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Egy 2005-ös közvélemény-kutatás rávilágított, hogy azon válaszadók, akik akaratlanul
szembetalálkoztak a pornográfiával, később 2,5-ször nagyobb valószínűséggel számoltak be
akaratlagos kitettségről, mint azok, akik akaratlanul sem találkoztak pornográfiával.124 Úgy tűnik,
hogy az akaratlan kitettségnek az a hatása, hogy később visszahozza az akaratlant további
élvezetért, ami természetesen a szülők egyik nagy félelme.
Számos tényezőből megmondható egy serdülő pornográfia használata. A pornográfiát néző
tizenévesek gyakrabban hajlamosak az élv-hajhászásra, kevésbé elégedettek életükkel, gyors az
internetük, és fiatalabb barátaik vannak.125 A számítógépet gyakrabban használó kamaszok nagyobb
kockázatnak vannak kitéve, hogy szándékosan keresnek szexuális tartalmakat az interneten. Minél
több idő töltenek a számítógép mellett, annál valószínűbb, hogy ezek a fiatalok nyíltan szexuális
anyagot fognak keresni.126 Így, az eddig elhangzottak alapján nem meglepő, hogy szívesebben nézik
ezeket a nyíltan szexuális anyagokat, akik önkielégítést végeznek, mint akik nem.127
Különbség van a fiúk és a lányok érveiben a pornográf oldalak felkeresésére nézve, mely
különbségek egybevágnak a felnőtt nők és férfiak eltérő pornográfia használatának mintájával. A
fiúk kezdetben hajlamosak kíváncsiságuk csökkentése végett vagy nemi kielégülésük miatt keresni
ezeket a tartalmakat, míg a lányok jellemzően először egy nem pornográf, de szex központú oldalra
mennek nemi egészség vagy párkapcsolatokkal foglalkozó információ után kutatva. 128 Egyúttal a
hatások is mások a fiúk és a lányok esetében: a férfiak a szexuális nyílt tartalmakra pozitívabban
emlékeznek vissza, mint a nők,129 és „egyre pozitívabb hozzáállással nyilatkoznak a szabad
szexuális kalandozásról”, ahogy a pornográfia használatuk növekszik.130 Egy tanulmány szerint,
azon kamaszok, akik legmagasabb szintű szexuális tartalmat néztek televízióban, kétszer akkora
valószínűséggel kezdeményeztek volna nemi közösülést.131

A SZÜLŐI FELÜGYELET VÉDELMEZŐ SZEREPE
Annak ellenére, hogy az amerikai (USA) kamaszok leginkább előnybenrészesített szexuális
információforrása saját szüleik, mégis több mint a felük arról számolt be, hogy ismereteiket a

124 Michele L. Ybarra and Kimberly J. Mitchell, “Exposure to Internet Pornography among Children and Adolescents:
A National Survey,” CyberPsychology & Behavior 8 (2005): 473-86 (479).
125 Jochen Peter and Patt M. Valkenburg, “Adolescents’ Exposure to Sexually Explicit Material on the Internet,”
Communication Research 33 (2006): 178-204 (196, 200).
126 Amanda Nosko, Eileen Wood, and Serge Desmarais, “Unsolicited Online Sexual Material: What Affects Our
Attitudes and Likelihood to Search for More?” The Canadian Journal of Human Sexuality 16 (2007): 1-10 (6-7).
127 Boies, “University Students’ Uses of and Reactions to Online Sexual Information and Entertainment,” 86.
128 Kenzie A. Cameron, Laura F. Salazar, Jay M. Bernhardt, Nan Burgess-Whitman, Gina M. Wingood, and Ralph J.
DiClemente, “Adolescents’ Experience with Sex on the Web: Results from Online Focus Groups,” Journal of
Adolescence 28 (2005): 535-40.
129 Patricia M. Greenfield, “Inadvertent Exposure to Pornography on the Internet: Implications for Peer-to-Peer File
Sharing Networks for Child Development and Families,” Applied Developmental Psychology 25 (2004): 741-50
(744-5).
130 Jochen Peter and Patti M. Valkenburg, “Adolescents’ Exposure to Sexually Explicit Internet Material, Sexual
Uncertainty, and Attitudes toward Uncommitted Sexual Exploration: Is There a Link?” Communication Research
35 (2008): 579-601 (595).
131 Rebecca L. Collins, Marc N. Elliott, Sandra H. Berry, David E. Kanouse, Dale Kunkel, Sarah B. Hunter, and
Angela Miu, “Watching Sex on Television Predicts Adolescent Initiation of Sexual Behavior,” electronic version,
Pediatrics 114 (2004): e280-9 (e284-5).
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közösüléssel, a terhességgel és a születés-szabályozással kapcsolatban a televízióból szerezték, és a
tizenéves lányok fele, elmondásuk szerint, először magazinokból hallott a közösülésről.132
Egy 1.300 nyolc és tizenhárom év közötti lánnyal készült tanulmány azt találta, hogy a
„cyberszexet” használó lányok szülei 95 %-ban egyáltalán nem voltak tudatában gyermekük
elfoglaltságának.133 Azon serdülőkhöz viszonyítva, akik nem keresnek pornográfiát az interneten,
azoknak, akik keresnek, háromszor nagyobb valószínűséggel olyan szüleik vannak, akik egyáltalán
nem (vagy csak alig) ellenőrzik gyermekük magatartását. Azokhoz képest, akik nem keresnek
pornográfiát, azok, akik ezt teszik, háromszor valószínűbb, hogy alacsony osztályzatot adnak
szüleikhez fűződő kapcsolatuk jellemzésekor.134
Nyilvánvalóan a szülők kezében sok eszköz van, de ez jó családi életen, a serdülővel való sok
beszélgetésen, és olyan kapcsolaton múlik, mely lehetővé teszi a beszélgetést egy ilyen aggodalmat
kiváltó témáról.
Most a családon messze kívül eső dolgokra térünk rá.

A SZEXUÁLIS IRÁNYULTSÁGÚ VÁLLALKOZÁSOK HATÁSA KÖRNYEZETÜKRE
A Szexuális Irányultságú Vállalkozások (SzIV-k, angolul: SOBs) – szexboltok és sztriptíz bárok
– káros hatással vannak környezetükre. Például a kaliforniai Garden Grove főútján található SzIV-k
a helyi összes bűnözés 36 %-ához járultak hozzá.135 Hasonló eredményre jutottak Washington állam
Centralia nevű településén, ahol miután egy SzIV nyílt, a környéken jelentősen megnövekedett a
komoly bűncselekmények száma.136 Az ehhez hasonló tanulmányokat rendszerint a városok
készíttetik, hogy felmérjék az Egységes Bűncselekmény Jelentés (Uniform Crime Reports) nyolc
komoly bűncselekményének elterjedtségét: gyilkosság, nemi erőszak, testi sértés, rablás, betörés,
lopás, autólopás és gyújtogatás.137
Az SzIV-k bizonyíthatóan több bűncselekményért tehetők felelőssé, mint a nem szexuális
irányultságú éjszakai szórakozóhelyek és bárok. Egy jelentés a floridai Daytona Beach-ből azt
találta, hogy az SzIV-k környékén 270 %-kal nagyobb az összes bűnesetek száma, mint ahol
nincsenek ilyen vállalkozások, és 180 %-kal több, mint azokon a helyeken, ahol kocsma

132 Nicole Daluga, “A Content Analysis of Sexual Risk and Protective Behaviors and Messages in Sexually Explicit
Web Pages Viewed by a National Probability Sample of U.S. Adolescents” (Atlanta, Georgia: Rollins School of
Public Health of Emory University, 2002), 255-279; Tina Hoff, Liberty Green, and Julia Davis: National survey of
adolescents and young adults: Sexual health knowledge, attitudes and experiences, (Kaiser Family Foundation,
2003), http://www.kff.org/youthhivstds/3218-index.cfm (accessed October 22, 2009) (37).
133 Joan D. Atwood, “Mommy’s Little Angel, Daddy’s Little Girl: Do You Know What Your Pre-Teens Are Doing?”
The American Journal of Family Therapy 34 (2006): 447-67 (461).
134 Michele L. Ybarra and Kimberly J. Mitchell, “Exposure to Internet Pornography among Children and Adolescents:
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135 “Protecting Communities from Sexually Oriented Businesses,” 2nd ed. (Scottsdale, AZ: Alliance Defense Fund,
November 2002), http://www.communitydefense.org/cdcdocs/pcsob/pcsob2ed.pdf (accessed October 21, 2009),
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Attorney’s
Office”
(Revised
Report,
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137 McCleary, “Crime Risk in the Vicinity of a Sexually Oriented Business: A Report to the Centralia City Attorney’s
Office,” 2-3.
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(kisvendéglő) működik, de SzIV nem.138 A Colorado-i Adams Countyban készített tanulmány arra
világított rá, hogy két SzIV környékén a bűncselekmények 83 %-a ehhez a két vállalkozáshoz volt
köthető.139
Az SzIV-k ugyanakkor a bűncselekmények központjaként is működhetnek. A Texas-i
Houstonban több, mint 517 letartóztatás történt SzIV-okban 12 hónap alatt, egy SzIV-ban egyedül
pedig 50.140
Egy az Arizona-i Phoenix-ben készült tanulmány azt találta, hogy egy olyan környéken, ahol egy
SzIV működött, a nemi bántalmazások száma 506 %-kal volt magasabb.141 A szexuálisan
deviánsokat vonzzák ezek a városrészek, és készek fizetni a szexuális örömökért. Tiltott partnereik,
akikre vágynak, többek között a gyerekek, a fogyatékosok és az idősek.142
A nemi betegségek mindennapos terjedésének gyakori helyei az SzIV-k. Pennsylvania-ban az
Igazságügyi Miniszter jó néhány SzIV-t záratott be, mert a kuncsaftok komoly népegészségügyi
veszélyt jelentettek a gyakori, védekezés nélküli nemi aktivitásukkal a videó bódékban (olyan SzIVokban található magánszobák az USA-ban, ahol filmeket lehet nézni), elősegítve a HIV, hepatitis B
és egyéb nemi úton terjedő betegségek elterjedését. 143 Az előfordulási adatok talán még
magasabbak is annál, mint amit a rendőrségen bejelentenek (és így ezekben a tanulmányokban
felhasználnak), hiszen sok áldozat vonakodik bejelenteni az ellenük SzIV-okban elkövetett
bűncselekményeket. Ez a magatartás könnyű prédává teszi a kuncsaftokat a bűnözők számára.
Az SzIV-ok az ingatlanok értékét is befolyásolják. Minél közelebb van az ingatlan egy SzIV-hoz,
annál jobban csökken az értéke. Egy, a Texas-i Dallasban készített, kereskedelmi ingatlantulajdonosokat kérdező tanulmányból kiderült, egybehangzóan azon a véleményen voltak, hogy a
SzIV-ok drasztikusan csökkentik az ingatlanok értékét. Az ingatlaneladások jelentősen alulmaradtak
1,5-7 dolláros négyzetméterárral az SzIV közeli helyeken, szemben a 10-12 dolláros szinttel egy
mérföldre az SzIV-októl.144 A SzIV-ok közelsége a pornográf anyagoknak való nagyobb kitettséget
jelent a gyerekek számára.145 A Colorado-i Denverben az SzIV-ok másodlagos káros hatásairól
végzett nyomozás sok olyan szemetet talált ezeken a környékeken, melyeken pornográf jelenetek
voltak, valamint használt óvszerek, és használt fecskendők voltak eldobálva.146

138 Valerie Jenness, Richard McCleary, and James W. Meeker, “Crime-Related Secondary Effects of SexuallyOriented Businesses Report to the County Attorney Palm Beach County, Florida” (Executive Summary, August 15,
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Nem kerülte el a törvényszék figyelmét a SzIV-ok emberekben és az ingatlanokban okozott
leértékelődési folyamata, melyre a kormányszervezeteknek következetesen lényeges hangsúlyt
kellett fektetniük keresve a másodlagos káros hatások szabályozásának lehetőségét. Az USA
legfelsőbb bírósága kijelentette, hogy nem kell saját tanulmányt végezniük, hanem
támaszkodhatnak a vonatkozó értekezésekre és bizonyítékokra, melyeket más igazságszolgáltatási
szervek készítettek.147 A U.S. Legfelsőbb Bírósága egyúttal azt is felismerte, hogy az általános
tapasztalat és a bírói elvi döntéseken alapuló jog lényeges tényező lehet az SzIV-ok
szabályozásánál.148

KÖVETKEZTETÉS: A PORNOGRÁFIA

A MODERNITÁS TÁRSADALMI ÉS SZEXUÁLIS
PROBLÉMÁINAK ÖSSZEFÜGGÉSÉBEN

A jelenkori társadalom riasztóan szexualizált, és a jól működő társadalom hagyományos nemi
tabui szerte foszlottak. Az USA-beli végzős középiskolás diákok majdnem kétharmadának már volt
része szexuális közösülésben.149 Ezen szexuálisan aktív középiskolás lányok 70 %-a, és a fiúk 55
%-a arról számolt be, hogy sajnálja, hogy nem várt inkább még a szexuális aktivitással.150 Ezek a
számok jelentős hatásokat feltételeznek a jövő amerikai családja számára, mert azoknak a nőknek,
akiknek a férjükön kívül volt már három korábbi szexuális partnere, csak 39 %-a lesz biztos
házasságban harmincas évei közepére.151 2007-ben az amerikai (USA-beli) végzős lányok 20 %ának már négy vagy több szexuális partnere volt.152 Gyermekeik nagyobb része apa nélkül fog
felnőni.
Ahogy a tapasztalati adatok tisztán mutatják, a pornográfia tovább torzítja ezt a már rosszul
működő szexualitást, és a pornográfia fogyasztás is romboló függőséggé válhat. Ez a szexuális
félrenevelés nem csak a pornográfia használót befolyásolja, de a mellette állókat is meggyengíti. A
pornográfia szokásszerű fogyasztása tönkreteheti az emberi élet és interakciók viszonyokra épülő
hordozóalapjait – a családot, a barátságokat és a társadalmat.
Mint olyan, a legbiztosabb védelem ez efféle szexuális hajlamok ellen, a társadalmi kapcsoltok
megerősítése.
Minél közelebb voltak a felnövekvő férfiak apjukhoz, annál kevesebb nem házastársi nemi
kapcsolatot létesítenek és annál boldogabb és elégedettebb házastársi és családi életet élhetnek. 153
Azon serdülők aránya, akik apjukkal való kapcsolatukat nagyon közelinek élik meg a szűzen
147 City of Renton v. Playtime Theatres, Inc., 475 U.S. 41, 51-52 (1986) (“The First Amendment does not require a
city, before enacting such an ordinance, to conduct new studies or produce evidence independent of that already
generated by other cities, so long as whatever evidence the city relies upon is reasonably believed to be relevant to
the problem that the city addresses.”).
148 See, e.g., City of Erie v. Pap’s A.M., 529 U.S. 277 (2000); City of Los Angeles v. Alameda Books, Inc., 535 U.S.
425 (2002).
149 Youth Risk Behavior Surveillance – United States, 2007 June 6, 2008 / 57(SS04); 1-131 Table 61
http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/ss5704a1.htm#tab63 (accessed Nov. 2, 2009)
150 Joe S. McIlhaney Jr., M.D. and Freda McKissic Bush, M.D., Hooked: New Science on How Casual Sex is Affecting
Our Children (Chicago: Northfield Publishing, 2008), 106.
151 National Survey of Family Growth, Analysis by Kirk Johnson of the Heritage Foundation (1995).
152 Youth Risk Behavior Surveillance – United States, 2007 June 6, 2008 / 57(SS04);1-131 Table 63
http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/ss5704a1.htm#tab63 (accessed Nov. 2, 2009)
153 R. Hosley, K. Canfield, S.L. O'Donnell, and G. Roid, “Father Closeness: Its Effect on Married Men’s Sexual
Behaviors, Marital, and Family Satisfaction,” Sexual Addiction & Compulsivity 15 (2008): 59-76 (69-70).
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házasodott párok családjaiban a legmagasabb (40 %), és a gyermeküket egyedül nevelő szülők
családjaiban a legalacsonyabb (3 %).154
A társadalomnak az egészséges szexualitás elősegítése válik legnagyobb hasznára. Az emberi
lény akkor a legegészségesebb és legboldogabb, amikor monogám (csak egy szexuális partner az
életben), és ez a boldogság közvetlen kapcsolatban áll a monogámia hosszú távú stabilitásával és
kizárólagosságával.155
Az egészséges kapcsolatok egyéb pozitív nemi következménnyel is járnak. Néhány kutatás
szerint a házas pároknak van a leggyakoribb, és a Konzervatív Protestáns feleségeknek vannak a
legélvezetesebb szexuális kapcsolataik (az USA-ban közel 2000, többé-kevésbé eltérő protestáns
felekezet van).156 A legfőbb és egyben a legtragikusabb irónia az, hogy míg nagy valószínűséggel a
legmagasabb fokú szexuális beteljesülés vágya az a motívum, amiért sok kamasz belepillant a
pornográfiába, addig ennek az egyetemes vágynak beteljesülése legnagyobb eséllyel a monogámián
és az istentisztelen való rendszeres részvételen keresztül érhető el.
Ezek a meglátások nem sokkal ezelőttig mindennapos társadalmi feltételezések és
intézményesített viselkedésformák voltak. A szexuális forradalom hajnaláig, és későbbi digitális
korszakig ezek tükröződtek a pornográfia nyilvános szidalmazásában. Egy 1994-es tanulmány
szerint az akkori társadalom a nemileg erőszakos filmeket 71 %-ban teljesen kitiltotta volna, és 77
%-uk teljes betiltotta volna a szexuálisan erőszakos magazinokat. Mindössze 8 % gondolta úgy,
hogy nem szabadna korlátozni a előbbit, és csak 3 % gondolta, hogy semmiképpen sem szabad
korlátozni az utóbbit. A csupán szexuálisan nyílt magazinok esetében pedig kevesebb, mint 10 %
gondolta azt, hogy a tartalmukat egyáltalán nem szabadna korlátozni.157
A zűrzavaros szexualitás kulturális cenzúrája, mely a családi életet erősíti, az internetes
pornográfia elterjesztésével halványult el. Ennek következményeként a hiper-szexualizáció hatásai
átjárják a társadalmat.158 A mai fiatalok hamarabb érik el a pubertás kort, korábban bocsájtkoznak
szexuális közösülésbe, míg a „Felnövő Felnőttek” inkább együtt élnek, házasságon kívüli
gyermekeket nemzenek és jóval később kötnek házasságot, ha egyáltalán kötnek.
Az ehhez hasonló viselkedési formákkal való küzdelem és a pornográfia hatásaival szembeni
védelem kulcsfontosságú feladata, hogy elősegítsük a szerető és ragaszkodó kapcsolatokat a
családban. Az első és legfontosabb az apa és az anya kapcsolata. A második a gyermekeiket szerető
elkötelezett szülők. A ma technológiai társadalmában ez a gyerekek internet használatának
korlátozását, felügyeletét és igazgatását jelenti. Ez cserébe felbecsülhetetlen védelmet nyújt az
internetes pornográfiával szemben, és teret ad az egészséges szexualitás kibontakozásának egy
természetes és társadalmilag támogató formában. Szexuálisan túlfűtött társadalmunkban, melyben
megnőtt a házasság előtti időszak, a gyerekeknek szükség a megtartóztatás képességére, ha
154 Patrick Fagan (author): original unpublished research. Available on request.
155 McIlhaney Jr. and Bush, Hooked: New Science on How Casual Sex is Affecting Our Children, 136-37; L.J. Waite
and M. Gallagher, The Case for Marriage: Why Married People Are Happier, Healthier, and Better Off Financially
(New York: Doubleday, 2000), 47-123. Chapters 4-8 detail the various emotional, physical, financial, and health
benefits of marriage.
156 Robert T. Michael, John H. Gagnon, Edward O. Laumann, and Gina Kolata, Sex in America: A Definitive Survey
(New York: Little, Brown & Company, 1994), 118, 127, 129.
157 Randy D. Fisher, Ida J. Cook, and Edwin C. Shirkey, “Correlates of Support for Censorship of Sexual, Sexually
Violent, and Violent Media,” The Journal of Sex Research 31 (1994): 229-40 (234).
158 R.E. Longo, S.M. Brown, and D. Price Orcutt, “Effects of Internet Sexuality on Children and Adolescents,” in Sex
and the Internet: A Guidebook for Clinicians, ed. A. Cooper (New York: Brunner-Routledge, 2002), 87-105 (91).
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szexualitásukat egy biztos házasság, a gyermeknemzés, és gyermekeik számára egészséges családi
élet felé szeretnék terelni. Az erős családi háttér marad továbbra is a legjobb védelem a pornográfia
negatív hatásaival szemben, különösen, ha rendszeres istentisztelet segíti, annak minden velejáró
jótékony hatásával.159
Végül a kormány (és a törvényszék) alapvető feladata állampolgárait megvédeni, különösképpen
a gyermekeket és a serdülőket, és megóvni a család, az egyház, az iskola, a piac és a kormány
alapvető intézményeinek egészséges működését. Ezek mind kölcsönösen összefüggenek. A
pornográfia, jól láthatóan, aláaknázza a házasságot és a családot, és rengeteg rossz hatása van. Itt az
ideje, hogy a kormány felhagyjon a pornográfia terjesztése iránt gyakorolt laissez-faire
(nemtörődöm) beállítódottságával, legfőképp az interneten.
A ma és a jövő családjának védelemre van szüksége a szerelem, a szeretet, a család és a
társadalmi stabilitás ezen alattomos ellenségével szemben.

159 Nicholas Zill, “Quality of Parent-Child Relationship, Religious Attendance, and Family Structure,” Mapping
America 48 (2009). See also Mapping America charts of U.S. patterns of viewing x-rated movies (Maps # 37 to
39) and adultery (Maps # 73 to 75), http://www.mappingamericaproject.org/publications
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