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Bevezetés 

Ahogy a valóságot a különböző színek, úgy teszik változatosabbá és érdekesebbé 

nyelvünket a színnevek. Utóbbiak elsődleges funkciója tárgyak és dolgok színtulaj-

donságának kifejezése, de ezen kívül, főleg személyekre vonatkozóan identitásjelölő 

szerepük is érvényesül. Jelen tanulmány a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából 

2016-ban rendezett A genderkutatás aktuális kérdései című konferencián elhangzott 

előadás írásos változata, amely a témakörhöz a színterminológia tárgykörében vég-

zett kutatások közül a női és a férfi identitást jelölő színek bemutatásával kapcsoló-

dik. A tanulmányban arra a kérdésre keressük a választ, hogy a történelem folyamán 

és napjainkban miként valósult és valósul meg a rózsaszín és a kék színnevek nemi 

identitást kifejező funkciója. Kiindulópontként a színkommunikáció és a színszim-

bólumok fogalma szolgál. Ezt követi a két vizsgált színnév általános jellemzőinek 

ismertetése, majd az identitásjelölő funkció, ezen belül a nemi identitás kifejezésé-

nek bemutatása.  

 

Színszimbólumok, színkommunikáció  

A kommunikációelméletben immár közhelynek számít, hogy környezetünkben min-

den kommunikál: nemcsak a kimondott szavak, hanem a puszta tárgyak és dolgok, 

továbbá azok anyag- és színtulajdonsága is jelentést hordoz, a megfigyelő számára 

üzenetet közvetít. Ennek során fontos szerephez jutnak a színszimbólumok, melyek 

kultúrába ágyazottan tülkrözik az ember gondolkodását. „A színszimbólum hosszú 

idő alatt kialakult, kulturális konvención alapuló kapcsolat valamely fogalom és egy 

szín között.”1 Jelentése lassan, vallási és nemzeti hagyományok alapján alakult ki a 

közösség hagyományai és hiedelemvilága alapján. A színszimbólum identitásképző, 

használata erősíti a csoporthoz való tartozást, és elkülönít más szimbólumokat hasz-

náló csoportoktól. Azaz a cselekvő ember szavak nélkül is kommunikál, szimbólu-

mokat és jelképeket használ. Még mielőtt megszólalna, számos esetben, akarva vagy 

akaratlanul, már puszta megjelenésével, pl. öltözködésével, ruházatának minőségé-

vel és színével is információt közvetít, színüzenetet küld saját magáról. Ezt a jelen-

séget kiválóan szemléleteti a munkahelyeken viselt öltözék, amelynek jelzésértéke 

                                                           
1  www.szinkommunikacio.hu/233_02.htm 
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van, és amelyet az angol nyelvben az ún. „galléros” kifejezések fejeznek ki. Hosszú 

évtizedek során az angolszász világban alakultak ki a white/blue-collar worker kife-

jezéseket követően a „színnév + galléros” szóösszetételek, amelyek a munkaruha 

vagy gallérjának színe alapján, szimbolikusan utalnak a munkahely jellegére és a 

betöltendő munkakörre. Nem nevezik meg pontosan a beosztást, viszont a szín szim-

bolikus jelentése jelzi egy adott munka jellegét, az állás anyagi elismerését, táradalmi 

presztízsét és a munkavállaló társadalmi státuszát. Az 1930-as években Upton 

Sinclair amerikai író használta először a fehérgalléros munkavállaló angolban szó-

összetételnek, magyarban jelzős szerketnek számító kifejezést irodában dolgozó, 

szellemi munkát végző, vezetői feladatokat ellátó személyekre vonatkozóan, akik 

fizetésüket havonta kapják2. Ezt később az angolban további „galléros” melléknevet 

tartalmazó kifejezések követték, amelyek napjainkban is használatosak nemcsak az 

angolban, hanem pl. a magyarban is. A kékgallérosok a fizikai munkavállalók, az 

aranygallérosok a kiemelkedően magas fizetéssel rendelkezők, pl. plasztikai sebé-

szek, sztárügyvédek, mérlegképes könyvelők. A szürkegallérosok a technikusok és 

az informatikusok, a zöldgallérosok valamilyen környezetvédelemmel kapcsolatos 

foglalkozást űznek, a sárgagallérosok a kreatív területen dolgozók, pl. filmesek és 

fotósok, a narancssárga gallérosok a börtönökben látnak el feladatokat, a feketegal-

lérosok a bányászok, a vörösgallérosok a közigazgatásban, a skarlátgallérosok pedig 

a szexiparban tevékenykedők. A bemutatott szóösszetételek utalhatnak a munkaruha 

színére (kékgalléros munkavállalók), a munka körülményeire (feketegallérosok) 

vagy az anyagi megbecsülés alacsony vagy rendkívül magas fokára (arany- vagy 

rózsaszín gallérosok). Jelen tanulmányban különös figyelmet szentelünk a rózsa-

színgalléros kifejezésnek, hiszen elsősorban nőkre vonatkoztatják. Olyan munkakö-

rökre, amelyeket zömmel nők töltenek be, pl. óvónók, védőnők, ápolónők, irodai 

dolgozók vagy általában fizikai rutinmunkát vállalók szupermarketekben vagy 

McDonald’s-ban, olyan nők, akik nem döntéshozók, és munkakörük legtöbbször 

nem jár felelősségvállalással, így előléptetéssel sem. Ezáltal a nők munkaerőpiaci 

helyzete súlyos társadalmi problémákat is jelent. Erről szól Louise Kapp Howe ame-

rikai írónő 1977-ben megjelent Pink Collar Workers című könyve, amelyben először 

jelenik meg a rózsaszíngalléros kifejezés, és először kerülnek bemutatásra az alulfi-

zetett, rózsaszíngallárosnak nevezett állások. Az írónő kifejti, hogy a nők – mivel 

számukra nincsenek ígéretes munkahelyi perspektívák – be vannak zárva a „rózsa-

színgalléros” munkakörökbe3. 

Magyarországon is terjedőben van a rózsaszíngalléros jelző, és ismertek a rózsa-

színgalléros munkák, azok az alulfizetett állások, amelyeket korábban szinte csak 

nők töltöttek be, napjainkban viszont férfiak is elvállalnak ilyen állásokat, és dolgoz-

nak ápolóként, bolti alkalmazottként, recepciósként vagy call centerekben. Ezt a fo-

lyamatot nevezik nálunk az alulfizetett munkakörök rózsaszínné válásának4.  

                                                           
2  en.wikipedia.org/wiki/White-collar_worker 
3  www.hrportal.hu/hr/kezdetet-vette-a-rozsaszingalleros-munka-elferfiasodasa-20120813.html 
4  www.bien.hu/karrier-es-penzugyek/munkahelyi-elet/szines-gallerok-a-munkaeropiacon-

te-tudod-melyik-mit-takar/124183 

https://en.wikipedia.org/wiki/White-collar_worker
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A korábban felsorolt, az angol mintára kialakult „galléros” jelzőt is tartalmazó 

kifejezések közül a magyarban leginkább a fehér- és a kékgalléros szóösszetételek 

ismertek. Olyan szókapcsolatokban fordulnak elő, mint a fehérgalléros vagy kékgal-

léros bűnözés, és ennek során a „gallér” színe az elkövető munkahelyi státuszára és 

beosztására utal. A fehérgalléros állás helyett a magyarban inkább az öltönyös állás 

szókapcsolat terjedt el.  Bár az ÉKSz. (2003) tartalmazza a kékgalléros szóösszeté-

telt, ehelyett is inkább a fizikai munkás jelzős szerkezetet használjuk. 

 

A rózsaszín jellemzői és szerepe a történelem folymán  

Az ÉKSz. (2003) szerint a rózsaszín ’A vadrózsa virágának színére emlékeztető (hal-

ványpiros) szín(ű)’. A derű, az optimizmus jelképe. Jean-Gabriel Causse francia szín-

dizájner A színek hatalma című könyvében a boldogság és a remény színének nevezi, 

amely tompítja a stresszt, és jókedvre deríti a gyermekeket. Ugyanakkor arra is figyel-

meztet, hogy a rózsaszín, a vöröshöz hasonlóan, növeli az aktivitást, nehezíti az elal-

vást, hiperaktivitást eredményez, ezért nem tanácsos a gyerekszoba falát rózsaszínre 

festeni. Kiemeli még, hogy sokan a színt túl lányosnak érzékelik5. Egy másik megha-

tározás szerint a rózsaszín a piros vagy a vörös fehérrel tompított változata. A leggyen-

gédebb, legfinomabb szín. Ilyen az arc és az emberi test színe, amely a fiatalság és az 

egészség jelképe. Ha valakinek sápadt az arca, a költő szerint (Shakespeare) rózsái 

elhervadnak. „Az Ótestamentumban, a Közel-Kelet kultúrájának megfelelően a rózsa-

szín jelentést a héber adom szó hordozza. Az Adam (>Ádám) ilyen piros ábrázatú em-

bert jelent. Ez adja meg a rózsa (rose) sajátos báját.”6 

A rózsaszín színnév a magyarban a rózsa színére utal. Az elnevezés alapja a vad-

rózsa színe lehetett, de keletkezését olyan idegen minták is befolyásolhatták, mint az 

olasz color rosa ’rózsaszínű’. Ezzel párhuzamosan keletkezhetett rózsaszín (rózsa + 

szín) melléknevünk7. Megszilárdulását feltételezhetően a német rosenferbig/roesn- 

ferben melléknevek is elősegíthették. A vizsgált szín jelentésére és kultúrába ágya-

zottságára vonatkozóan az interneten is gazdag ismeretanyag áll rendelkezésre. Ér-

dekes, hogy míg a rózsaszín melléknév, ahogy neve is jelzi, a magyarban, a német-

ben és az oroszban is a rózsa színére vezethető vissza, az angolban a szimbolikus 

gondolkodás a pink (szegfű) főnévvel hozza kapcsolatba. A rosy vagy a pink latin 

megfelelője már az ókori irodalomban is fellelhető volt, a költők a hajnalt jellemez-

ték ezekkel a melléknevekkel. A rózsaszínt leggyakrabban a szerelemmel, a szép-

séggel, a bájjal, az udvariassággal, az érzékenységgel, a gondoskodással, a gyermek-

korral és az ártatlansággal, a nőiességgel és a romantikával hozzák kapcsolatba8. 

Bár a középkorban a nemesek inkább a vörös különböző, élénkebb változatait 

részesítették előnyben, a rózsaszín megjelent női divatszínként és a vallási témájú 

művészeti alkotásokon is. A XIII. és a XIV. században a gyermek Krisztust pl. a 

                                                           
5  CAUSSE 2016. 
6  THASS-THIENEMANN 2016, 262. 
7  ZAICZ 2013, 709. 
8  www.color-meanings.com/pink-color-meaning-the-color-pink 
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művészek nem egyszer ábrázolták rózsaszín öltözékben. Egy reneszánsz korabeli 

Raffaello festményen (Madonna of the Pinks) a gyermek Jézus rózsaszín virágot ad 

Szűz Máriának. A virág színe ebben az esetben nem színtulajdonságot jelöl, hanem 

szimbolikus értelme van, az anya és a gyermek közötti egységet, spirituális kapcso-

latot jelképezi. A reneszánsz korban a festményeken a rózsaszín az arc és a kéz szí-

neként jelent meg. A rózsaszín aranykorát a XVIII. században, a rokokó korában élte 

(1720–1777), amikor az európai udvarokban a pasztellszínek jöttek divatba. Külö-

nösen kedvelte a rózsaszínt Madame de Pompadour, XIV. Lajos király kedvese, aki 

a rózsaszínből és a kékből divatszínt teremtett a versailles-i kastélyban, később a 

halvány rózsaszínt kékkel, majd feketével és sárgával kombinálta. A rózsaszín nép-

szerű szín maradt akkor is, amikor a romantikus érzésekkel és a csábítással hozták 

kapcsolatba. A XIX. században a kisfiúk öltözékét gyakran díszítették rózsaszín sza-

lagokkal. A fiúkat a férfiak kicsinyített másának tekintették, és mivel a férfiak vörös 

egyenruhát viseltek, a kisfiúkat a vörös egy halványabb változatába, azaz rózsa-

színbe öltöztették. Valójában a XIX. században, mielőtt a ruhafestéket feltalálták, a 

gyermekek ruházata zömmel fehér volt, mert így könnyebben tudták mosni és rend-

ben tartani. Ezt kiegészítendő, fiúk és lányok egyaránt viseltek rózsaszínt is, de a 

rózsaszín alapvetően mégis férfias, míg a kék nőies szín volt. Egy 1850-ben vagy 

1851-ben készült festményen Viktória királynő hetedik gyermeke, egyben harmadik 

fia látható rózsaszín szoknyában végződő öltözékben, amelyet fehér gallér díszít. 

Kisfiúk esetében a rózsaszín a fiatalságot és az ártatlanságot jelképezte. Az 1920-as 

években a rózsaszínt még férfias színnek tartották, majd a ruhafestékeknek köszön-

hetően a magentát fehérrel keverték, és így a rózsaszínnek merészebb és élénkebb 

változatát hozták létre. Ez kedvezett a divattervezőknek és a nagyáruházaknak is, 

ahol a vevők egyre inkább rózsaszín ruhát kerestek lánygyermekeiknek. A rózsaszín 

így fokozatosan a nemeket megkülönböztető funkcióval is rendelkező lányos és nő-

ies szín, egyben divatszín is lett. A rózsaszín ruhákat szívesen viselték színésznők, 

továbbá politikusok és államfők feleségei is. Megjegyzendő még, hogy 1930 és 1940 

között a németországi koncentrációs táborokban a homoszexuális foglyokat arra 

kényszerítették, hogy rózsaszín háromszöget viseljenek. Ennek következtében lett a 

rózsaszín háromszög később a melegek polgárjogi mozgalmának a jelképe is.  

Ha napjainkban a rózsaszínt lányok fehérrel együtt viselik (pl. rózsaszín szoknya, 

fehér blúz, fehér cipő), öltözékük a fiatalságot, a gyengédséget és az ártatlanságot 

jelképezi. Európában és az Egyesült Államokban a rószaszín leggyakrabban a bájt, 

az udvariasságot, érzékenységet, a gyermekkort, a nőiességet és a romantikát szim-

bolizálja. Amennyiben a nők a rózsaszín öltözéket lilával vagy feketével kombinál-

ják, ezeknek a színeknek a szimbolikus jelentésköre az erotika és a csábítás jelenté-

sekkel bővül. A rózsaszín lehet feltűnést keltő szín, amennyiben olyan tárgyat feste-

nek ilyenre, amelyik általában nem rózsaszín. Pl. egy extravagáns rózsaszín autó, és 

nem utolsósorban annak tulajdonosa is pillanatok alatt a figyelem középpontjába ke-

rül. Ebben az esetben a birtokolt tárgy színtulajdonsága nem nemi identitást, hanem 

a tulajdonos különc személyiségét tükrözi9. 

                                                           
9  en.wikipedia.org/wiki/Pink 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pink
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A kék szín jellemzői és szerepe a történelem folyamán  

Az ÉKSz. (Magyar Értelmező Kéziszótár, 2003) szerint a kék azt jelenti: ’A derült 

ég színéhez hasonló színű’, de utalhat arra is, hogy valami ’véraláfutástól kékesen 

sötét’. Ha a kék melléknevet jelentéstani szempontból vizsgáljuk, egyik fontos tájé-

kozódási pontként szolgál bőrünk színe, vagyis az, amikor a bőr ütésre bekékül.  

A másik orientációs pont lehet a szemünk kékje, amely kékesszürke és zöldesszürke 

is lehet. Égszínkéknek nevezzük az eget, amely a tengerek, óceánok vizében tükrö-

ződik vissza, mélységére pedig a sötétkék színnév utal10.  

Bár az emberek környezetében kékes színű tárgyak ősidők óta léteztek, maga a 

kék szín és annak neve is csak a vöröset, a feketét, a barnát és az okkersárgát köve-

tően került be a köztudatba. A kéket anyagok színezésére is később használták, mint 

az említett színeket. Ritka növényekből (Európában woad, jelentése festőfű, Ázsiá-

ban és Afrikában pedig indigo) és értékes ásványokból (lapis lazuli, azurite) állítot-

ták elő. Mezopotámiában és Egyiptomban már i. e. 2500-ban gyártottak kék üveget. 

Egyiptomban az éggel és az istenséggel hozták kapcsolatba a kék színt. Jótékony 

színnek tartották, amely a túlvilágon megvédi a holtakat a gonosztól. Ezért csoma-

golták pl. kék lepelbe a múmiákat. A Földközi-tenger vidékén napjainkban is szíve-

sen viselnek az emberek kék amulettet, amely védelmet nyújt, biztonságot jelent szá-

mukra. A római villákat díszítő freskókon csodálatos kék egek pompáztak. A kék 

egyben a gyász színe is volt. A rómaiaknál a munkások kék ruhát, míg a gazdagok 

fehéret, feketét, vöröset és ibolyaszínűt viseltek. A szakmunkások Európa különböző 

országaiban napjainkban is kék munkaruhát hordanak. A görögöknél és a Bizánci 

Birodalomban a templomok festésekor a kék háttérszínként szolgált, az égboltot jel-

képezte. A gyermek Krisztus és a Madonna öltözékében is megjelent a sötétkék szín. 

Az iszlám világban a zöld után a kék másodlagos fontosságú volt. Európában a korai 

középkorban a kék nem jutott fontos szerephez. A nemesség a vörös és a lila színt 

kedvelte, csak a szegények viseltek kék ruhát, amelynek festésére gyenge minőségű 

növényi eredetű festéket használtak. Csak az 1100-as években nőtt a szín presztízse, 

amikor a templomokra elegáns festett üvegből készült ablakok kerültek. 1130 és 

1140 között Párizsban felépült a Saint Denis Bazilika, amelynek kobalttal színezett, 

festett ablaka volt, és amelyre vörös üvegről érkezett a fény. Ez egy sajátos, ibolya-

színű kékes fényt eredményezett. Ennek tudható be, hogy a templomot a keresztény 

világ csodájának tartották, és ez jelentős mértékben járult hozzá a kék szín presztí-

zsének növekedéséhez. A kék a szentség, az alázat és az erény színe lett, miután a 

katolikus egyház elrendelte, hogy a festők Szűz Mária öltözékét a legdrágább kék 

színnel jelenítsék meg a festményeken. Említésre méltó még, hogy IX. Lajos francia 

király (1214–1270) elsőként viselt kék színű öltözéket, ezzel a kék a királyok színe 

lett, amelyet a gazdagok, a jómódúak is szívesen viseltek. A kék szín a katonaság 

körében is elterjedt. Németországban a XVII. században zömmel sötétkék lett a ka-

tonai egyenruha színe, amely viselet egészen az I. világháborúig tartotta magát. Az 

1780-as években kék színű lett a brit tengerésztisztek egyenruhája is. A XVIII. 

                                                           
10  THASS-THIENEMANN 2016, 263. 
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században a kék egyenruha a szabadság és a forradalom szimbólumává vált, a kor-

mánytisztviselők és a rendőrök, később az üzletemberek is ezt választották öltözékük 

színéül. 1774-ben George Washington önkéntes rendőri alakulatot szervezett, egyen-

ruhájuk kék és barnássárga volt. Ezek az akkori angol ellenzéki párt színei voltak, 

akik tevékenységét George Washington támogatta. Később barna lett a katonai 

egyenruha, amely nem örvendett nagy népszerűségnek.  

Mint láttuk, az öltözékek színe mint vizuális információ számot adott viselője tár-

sadalmi és gazdasági helyzetéről, a politikában betöltött szerepéről és foglalkozásáról. 

Később azonban a kék színnek nemcsak látható, hanem szimbolikus jelentése is meg-

jelent: a béke színe lett, továbbá az USA politikájában a liberalizmus, az Egyesült Ki-

rályság, Kanada és egyes európai országok politikájában a konzervativizmus színe, 

Európában pedig az Európai Unió zászlajának színe, ezáltal az Unió jelképe is11. 

A kék színhez a mindennapi életben a XXI. század embere is különböző asszoci-

ációkat társít, természetesen kultúrája függvényében. Ezek alapján a kék jelentésé-

hez az alábbi tárgyak, fogalmak, tulajdonságok kapcsolódnak: bolygónk, a Föld, ég-

bolt, tenger, jég, tél, hidegség, mélység, férfi, erő, hűség, igazságosság, béke, har-

mónia, nyugodtság, becsület, megbízhatóság stb. Az interneten 2016 színei között 

szerepel a babarózsaszín mellett a babakék is, a kék színnek az a változata, amelyik-

ből a kisfiúk számára a bébiruhák készülnek12. 

 

A kék és a rózsaszín szerepe az identitás kifejezésében a XX. században 

A felsorakoztatott történeti tények bizonyítják, hogy a két vizsgált színnel rendel-

kező tárgyak birtoklása és rózsaszín, illetve kék ruhák viselése mindig is az emberek 

foglalkozását, politikai nézeteit és végül, de nem utolsósorban társadalmi státuszát 

tükrözte. Napjainkban már születésük után a kislányokat rózsaszín, a kisfiúkat kék 

ruhácskákba öltöztetik, mivel a két vizsgált szín új szerepet kapott. Annak következ-

tében, hogy a szülők fontosnak tartják, hogy már a születést követően közöljék a 

csecsemő nemét a külvilággal, a rózsaszín és a kék a nemi identitás kifejezője lett.  

Az interneten mindenki számára hozzáférhető az Amerikai Egyesült Államok 32. 

elnökének, Franklin Delano Rooseveltnek (1882–1945) a gyermekkori fényképe, 

amelyen frufrus frizurát, vállig érő hajat, fehér fodros felsőt és fehér szoknyát, fekete 

lakkcipőt és fehér zoknit visel13. Ez az összeállítás a XIX. század végének divatos 

öltözéke volt, amikor a fiúkat ugyanolyan színű és fazonú ruhába öltöztették, mint a 

lányokat. A gyermekeket csak a II. világháborút követően kezdték nemi identitásuk-

nak megfelelően öltöztetni: a lányokat általában kék, a fiúkat pedig rózsaszín ru-

hákba, de gyakori volt a fehér babaruha is. Ezen utóbbi szín kényelmi szempontokat 

szolgált egészen a gyermekek 6-7 éves koráig, hiszen a fehér ruhadarabokat köny-

nyebb volt rendben tartani, mint a színeseket. 

                                                           
11  en.wikipedia.org/wiki/Blue 
12  divany.hu/offline/2015/12/04/2016-nak_rogton_ket_pantone_szine_lesz 
13  www.themerysue.com/gender-specific-clothing-for-children/ 
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Napjainkban a gyermekek nem-specifikus öltöztetésének kérdéskörével Jo B. Pa-

oletti (2012) amerikai kutató és egyetemi oktató foglalkozik a Rózsaszín és kék: ho-

gyan különböztessük meg az amerikai kislányokat a kisfiúktól (Pink and Blue: Tel-

ling the Girls from the Boys in America) című könyvében.  Álláspontja szerint a 

gyermekek nem-specifikus öltöztetése nyilvánvalóan azért alakult ki, mert a szülők 

szerették volna, ha gyermekük nemét az öltözködésük is kifejezi. Ezt a gondolatot a 

divattervezők is támogatták, mivel jó üzleti lehetőséget láttak benne. Azonban ko-

rábban a fiúkat öltöztették rózsaszínbe és a lányokat kékbe. Ez az 1920-as éveket 

megelőzően általános szabály volt, amit azzal magyaráztak, hogy a kettő közül a 

rózsaszín a vörös tompított változata, amely határozottabb és erőteljesebb szín, mint 

a kék, ezáltal sztereotipikusan férfias. A kék pedig, amelyet finomabb és kecsesebb 

színnek tartottak, inkább lányoknak való, azaz nőies. Természetesen előfordult az is, 

hogy a szülők a ruhát nem a gyermek neme, hanem a haja és a szeme színe alapján 

választották ki.  

 

Színasszociációk a XX. század első felében 

A XX. század első felében megváltoztak a nemekkel kapcsolatos színasszociációk, és 

ennek következtében a nemek rózsaszín és kék kódolása hirtelen ellentétes fordulatot 

vett. A korábban erőteljes és férfias színnek számító rózsaszín képzettársítások ered-

ményeképpen az 1950-es évekre a lányok és a nőiesség kifejezője, míg a kékből mint 

korábban nőies színből férfias szín lett. Paoletti dokumentumokkal bizonyította, hogy 

a ’20-as években kezdődött el ez a folyamat és annak a hagyománynak a kialakítása, 

hogy Észak-Amerikában a fiú csecsemőket kékbe, a kislányokat pedig rózsaszínbe öl-

töztették. Vagyis az a jelenlegi sztereotipikus gondolkodás, mely szerint rózsaszín való 

a lányoknak és kék a fiúknak, egy évszázaddal ezelőtt végbement fordulatnak köszön-

hető. Legalábbis Paoletti szerint. Vannak kritikusok, akik nem tartják sem elegendő-

nek, sem tudományosan kellően megalapozottnak Paoletti állításait, mivel a kutató 

adatait nem tudományos, hanem népszerű folyóiratokból gyűjtötte. Bár Marco Del 

Giudice korpusznyelvészeti elemzéssel megkísérelte bebizonyítani, hogy Paoletti ada-

tai nem elegendőek és állításai sem teljesen pontosak14, ez a lényegen nem sokat vál-

toztatott, mert a rózsaszín továbbra is lányos, a kék pedig elsősorban fiús szín maradt, 

és már kisgyermekkorban a nemi identitás kifejezője lett.  

 

Az 1960-as és ’70-es évek 

A divat és a zene szempontjából is hírhedt 1960-as és ’70-es években provokatív 

divatirányzatok születtek, amelyek a gender-politika és a szexuális forradalom elő-

retörését tükrözték. Megkérdőjelezték a nemi sztereotípiákat. Amikor a feministák 

és a homoszexuálisok jogaiért fellépő mozgalmak új lendületet kaptak, erre a divat-

ipar azonnal reagált. A divattervezők Párizstól Hollywoodig az azonosságban és az 

egyenlőségben látták a divat jövőjét. Az unisex nemcsak a felnőttek, hanem az isko-

lások és csecsemők körében is hódított. 1965 és 1975 között kezdtek el a lányok 

                                                           
14  GIUDICE 2012. 



186 Simigné Fenyő Sarolta 
 

 

ingruhát és nadrágot, a fiúk pedig merész színeket viselni az iskolákban. Majd a ’80-

as évek közepe táján az unisex kiment a divatból15. Ha csak a kék farmer nem számít 

unisexnek, amelyet eredetileg cowboyok és bányászok számára terveztek az 1870-

es években, és amely majdnem egy évszázaddal később, az 1950-es években lett 

rendkívül népszerű viselet Amerikában. Az 1960-as, ’70-es és ’80-as években divat-

cikknek számított16. Bár több színben és fazonban gyártják, az amerikai kultúrával a 

kék farmert szokás kapcsolatba hozni, amelyet férfiak és nők, dolgozók és sportolók 

egyaránt szívesen viselnek.  

Az első feminista mozgalmak elutasították a férfias és a nőies öltözködési stílust. 

A nők egyaránt viseltek női és férfi identitást kifejező öltözékeket, amelyek célja az 

volt, hogy megszüntessék a férfiakat és a nőket vizuális alapon megkülönböztető di-

vatot. És ez a gyermekek öltözködésére is vonatkozott. Az 1970-es években volt olyan 

amerikai divatcég, amely két éven át egyáltalán nem forgalmazott rózsaszín bébi ru-

hákat. A feministák sem támogatták azt a gondolatot, hogy a lányok lányos ruhákat 

viseljenek, mert az öltözködésen keresztül egyfajta „hasznosítható” szerepre is felké-

szülhettek. Ha inkább fiús és nem fodros ruhákat viselnek, az életben többféle lehető-

ség nyílik meg számukra, és bátrabban vállalnak különböző feladatokat, írja könyvé-

ben Paoletti. S bár az öltözködés a ’80-as években nem-specifikus irányban haladt, 

erőteljesen vissza is fordult. Divatba jöttek a kék overálok, és a fiúk körében a sporto-

lás imázsa is népszerű lett. A lányka ruhákat árusító osztályokon pedig megjelentek az 

élénk rózsaszín, csillogókkal is díszített ruhák. Ekkor született meg az a gondolat, hogy 

ha a szülő azt szeretné, hogy gyermeke sebész orvos legyen, semmi baj nem származik 

abból, ha „nőies” sebész lesz.  Ennek viszont ellentmond az a jelenség, hogy a legtöbb 

szülő nem akarja előre megtudni gyermeke nemét. Ezért az áruházakban megjelennek 

a nem-semleges bébiruhák, amelyeket egyes szülők azért is választanak, mert nem 

akarják gyermekükre mások elképzeléseit rákényszeríteni17. 

 

Hercegnő fiam 

Ugyanez a gondolat vezérli egy amerikai, alsó tagozatos félvér fiúgyermek, Dyson 

Kilodavis szüleit is. A gyermekről az édesanyja a Hercegnő fiam (My Princess Boy) 

című könyvet írta. A szülő, Cheryl Kilodavis nem véletlenül adta ezt a címet köny-

vének. Fiú mivolta ellenére gyermeke hercegnői ruhákba öltözik, tüllszoknyát, lá-

nyoknak való felsőt visel, kedvenc színe a rózsaszín és a piros. Egyesek szerint meg-

szegi a fiús öltözködés szabályait, de azt mondja, így érzi magát kellemesen, így 

boldog. Egyszerűen olyan ruhát vesz fel, amilyen tetszik neki. Az édesanya a köny-

vében egy olyan világ felépítésén dolgozik, amelyben kulcsszó az elfogadás és a 

tolerancia. A szülők megtanulták, hogyan kell elfogadni gyermeküket olyannak, 

amilyen, és megengedik, hogy lányoknak való öltözéket viseljen. Ugyanakkor az 

                                                           
15  retro-vintage.hu/60-as-evek-divatja 
16  www.wildwest.hu/hu/erdekessegek-a-vadnyugatrol/vadnyugati-tortenelem/ Kis farmer 

tor tenelem 
17  PAOLETTI 2012. 

http://www.wildwest.hu/hu/erdekessegek-a-vadnyugatrol/vadnyugati-tortenelem/


 Gender Coding: Nemek és színek… 187 
 

 

édesanya tele van aggodalommal, hiszen nem tudja kiszámítani, mi fog történni, ha 

gyermeke új környezetbe, pl. egy másik osztályba kerül, vagy csak új barátokkal 

akar találkozni. Egyrészt meg kell küzdenie a mássággal azért, mert félvér, másrészt 

pedig azért, mert nemi identitásából adódóan is más, mint a többi fiúgyerek.  Hogyan 

viszonyulnak majd hozzá a többiek? Segítik-e majd, támogatják-e? Ilyen gondolatok 

vezérelik az édesanyát, aki sokat utazik, bejárja a világot, hogy a másság elfogadá-

sában rejlő erőről beszéljen azokkal, akiknek hasonló problémájuk van. Ez az erő 

segíti majd abban, hogy gyermeke mások számára természetellenesnek tűnő meg-

nyilvánulásait a szülők és a környezet is el tudja fogadni, és ezáltal képes legyen 

komfortérzetét biztosítani18. Mindig is voltak viták a fiús lányokról és a lányos fiúk-

ról, és az emberek általában azon a véleményen vannak, hogy egy lány nyugodtan 

felvehet fiús ruhát, de amikor fiú öltözik lányruhába, az már deviáns viselkedésnek 

számít. Álláspontunk szerint szükség van arra, hogy családon belül megtanítsuk 

gyermekeinket a nemeknek megfelelő szerepekre, ezeken belül a nemeknek megfe-

lelő színű és fazonú öltözékek viselésére. Amennyiben a gyermek nem képes az ál-

talánosan elfogadott normákat követni, Dyson Kilodavis családjához hasonlóan ta-

nácsos eljárni és a gyermek érdekeinek megfelelő bánásmódot kialakítani, megértést 

és toleranciát tanúsítani iránta. Ez emberfeletti feladatnak tűnik, de az elfogadás erőt 

ad ahhoz, hogy a lányos színeket és a lányruhákat viselő fiúgyermeknek környezete 

komfortérzetet tudjon biztosítani.  

 

Összegzés 

Életünkben, környezetünkben rendkívül fontos szerepet töltenek be a színek. Nem-

csak életet varázsolnak a szürke hétköznapokba, hanem meghatározzák hangulatun-

kat, befolyásolják gondolatainkat és döntéseinket, ezen kívül szimbolikus üzenetet 

küldenek identitásunkról is. A tanulmányban a rózsaszín és a kék színeket, azoknak 

a történelem folyamán gyakran változó szimbolikus jelentését és presztízsét is be-

mutattuk. Kiemeltük, hogy ezek azért is különleges színek, mert nemcsak egy adott 

tárgy színtulajdonságát jelölik, hanem női és férfi identitást kifejező funkciójuk is 

van. Ennek kapcsán információt szolgáltatnak az egyénnek egy közös kultúrához, 

ezen belül csoporthoz való tartozásáról vagy egyes személyek gender-tudatosságá-

ról. A XX. század második felében és a XXI. század elején ez a két szín a lányok és 

a fiúk, illetve a nők és a férfiak színe lett. Egy rózsaszín vagy kék ruhadarab viselő-

jéről elmondhatjuk, hogy öltözékében szavak nélkül is kódolva van a gender-identi-

tás. Az, hogy melyik nem színe az egyik és melyiké a másik, a történelem során a 

gondolkodás és a kultúra függvényében változott. Ezt a folyamatot azért fontos fi-

gyelemmel kísérni, mert a rózsaszín és a kék szín éppen aktuális jelentésének isme-

retében tudunk a nemekkel kapcsolatos társadalmi normákhoz igazodni, másokkal 

szemben elfogadó magatartást tanúsítani, és ezen ismeretek birtokában tudjuk a fél-

reértéseket is elkerülni.  

 

                                                           
18  myprincessboy.com 
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