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ELŐSZÓ

Az alábbiakban bemutatásra kerülő pszichológiai kutatást gyerekek 

körében folytattuk, ennek megfelelően kezdetben elsősorban gyermek

lélektani és/vagy fejlődéspszichológiai eredményekre számítottunk.

Ám a munka során számos olyan alapvetően fontos kérdés is 

felmerült, melyek szükségessé tették, hogy a disszertációban biológiai, 

evolúciós, evolúciós pszichológiai és kommunikációs szempontból is 

átgondoljuk a fejünkből kinövő keratinszálak jelentőségét.
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"A LÁNYNAK VAN HOSSZÚ HAJA, A FÉRFINAK 

MEG NINCS" -  NEMEK KÖZÖTTI 

MEGKÜLÖNBÖZTETÉS

BEVEZETÉS

A pszichológia valamennyi irányzata egyetért abban, hogy legtöbb 

kultúra hajlamos kiszínezni a férfiak és nők közötti biológiai különb

ségeket. Eltérő állásponton vannak azonban abban a tekintetben, vajon az 

adott kultúrába belenövő gyerek mit és milyen hangsúlyokkal sajátít el a 

nemek közötti megkülönböztetéssel kapcsolatban.

A klasszikus pszichoanalízis gondolatrendszere szerint a genitáliákra 

való rácsodálkozás felől indul a nemek elkülönülése, itt válik el egymástól 

a fiúk és lányok fejlődése, s az ellenkező nemű szülőhöz való vonzódá

sukban, majd az azonos nemű szülővel való azonosulásukban már más-más 

dinamika érvényesül (Freud, 1915, 1925, 1982, 1995; Bálint, 1990a, 1990b; 

Fraiberg, 1990).

A szociális tanuláselmélet képviselői a nemnek megfelelő viselkedés 

elsajátítását vizsgálják, a jutalmak és büntetések, valamint az utánzás 

szerepét hangsúlyozzák a nemi szocializáció folyamatában (Mischel, 1966; 

Maccoby et al, 1974; Bandura, 1977). Az anatómia "sorsszerűségével" 

szemben itt tehát nagyobb hangsúly kerül a környezeti tényezőkre, a szülők 

és más jelentős személyek visszajelzéseire (Rheingold et al, 1975).

A kognitív fejlődéselmélet amellett voksol, hogy a nemi identitás 

fejlődése a kognitív műveletek fejlődésével együtt halad, a nemkonstancia 

feladat megoldása a standard konzervációs feladatokkal analóg módon 

alakul. Ennek megfelelően 2-7 éves kor között a nemek észlelése is 

elsősorban a vizuális benyomások köré szerveződik (Kohlberg, 1966; Piaget 

1970, 1993). Olyan kulturálisan meghatározott nemi jelzések befolyásolják, 

mint az öltözködés, a használati eszközök vagy éppen a játékok, s nemi
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szervek mint a "fiúság" vagy "lányság" leglényegesebb meghatározói, csak 

később, a konkrét műveleti szakaszban kapnak elsőbbséget.

A nemiséma-elmélet szerint a nemek közötti megkülönböztetésben a 

gyerekek éppen úgy járnak el, ahogy azt kultúrájuk teszi. Mivel a kultúrák 

felnagyítják a nemek közötti  különbségeket, a gyerekek is a nemek 

szemüvegén át nézik a világot és saját "fiúságuk" vagy "lányságuk" köré 

szervezik énképüket. Megtanulják, melyek a nemhez illeszkedő viselkedés 

kulturális szabályai, normái, ennek megfelelően alakítják saját lényüket és 

eszerint reagálnak -  gyakran kifejezetten szexistaként -  kortársaikra is 

(Paley, 1984). Bem úgy véli akkor van esély a kultúra bűverejének ellen

állni tudó gyerekeket nevelni, ha a lehető legkorábban megismertetjük 

velük a genitáliákat, mint a nemiség legfontosabb hordozóit (Bem, 1989, 

1993).

A következő vizsgálat arra a kérdésre keresi a választ, vajon milyen 

kategóriák mentén szervezik különböző nemű és korú gyerekek a nemek 

közötti különbségekről való tudásukat.

MÓDSZER

V i z s g á l t  s z e m é l y e k

A vizsgálatban 45 négy és tíz év közötti gyermek vett részt: 19 lány 

és 26 fiú. A gyerekek közül a vizsgálat időpontjában 23 óvodába, 22 

általános iskola alsó tagozatába járt.

Élj ár ás

Négyszemközti helyzetben rajzoltatással kombinált klinikai interjú 

készült a gyerekekkel, melynek során előbb saját maguk ábrázolása, majd 

egy ellenkező nemű gyerek lerajzolása volt a feladat. A rajzok elkészülte 

után következtek a nemek közötti  különbségekre illetve a nemi 

reverzibilitás problémakörére vonatkozó kérdések.
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Az interjú félig strukturált volt: a tartalmilag előre meghatározott 

kérdések sorrendje és pontos megfogalmazása a gyermek válaszaitól -  
függött.

Minden gyermek válaszolt az alábbi tartalmú kérdésekre:

-  Melyik a fiú és melyik a lány? Ezt honnan lehet tudni?

-  A valóságban milyen nemi jellegzetességeket ismer?

-  A felsorolt jellegzetességek cseréjével együtt járna-e a nem 
megváltozása?

A beszélgetéseket hangfelvételen rögzítettük, jegyzőkönyvek a 

hanganyag alapján készültek.

EREDMÉNYEK

A gyerekek válaszai alapján a következő kategóriákat képeztük:

Név

Ebbe a kategóriába kerültek azok a válaszok, melyek során a gyermek 

nemek közötti megkülönböztetés jegyeként a keresztnevet jelöl te meg. 

Például: "Hogy lányos neve van."

"A nevéről."

"Megkérdezem, hogy hívják." stb.

Ruha

Ebbe a kategóriába kerültek azok a válaszok, melyek során a gyermek 

nemek közötti különbségként az eltérő öltözködést jelölte  meg.

Például: "Hát úgy lehet tudni, hogy a férfinak van kalapja, a

nőnek meg nincs.",

"Hogy lányruhákat hord." és "A fiúnak nincs fülbe

valója.",

"A lányoknak szép ruhájuk van, a fiúknak meg ilyen 

nadrág." stb.
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Haj

Ebbe a kategóriába kerültek azok a válaszok, melyek során a gyermek 

nemek közötti különbségként az eltérő hajhosszúságot vagy hajviseletet
jelölte meg.

Például: "A lánynak van hosszú haja, a férfinak meg nincs." 

"Mert copfja van."

"A hajáról. A lánynak lelógó, a fiúknak meg nem." stb.

Testalkat

Ebbe a kategóriába kerültek azok a válaszok, melyek során a gyermek 

nemek közötti különbségként eltérő testalkatot, alakot vagy fizikai jegyeket

jelölt meg.

Például: "Mert a lányoknak vékony a lábuk, a fiúknak meg

vastag."

"Abból, hogy erősebbek és nagyobb a lábuk."

"Mert a férfiknak ilyen hegyes ujjuk van." stb.

Viselkedés

Ebbe a kategóriába kerültek azok a válaszok, melyek során a gyermek 

nemek közötti különbségként az eltérő viselkedést je lölte  meg.

Például: "Hogyha leraknak a földre egy borsószemet, rálép, akkor 

elmozdul. A fiúk meg ha rálépnek, nem mozdul el, mert a 

fiúk keményebben lépnek, a lányok meg ilyen.. . 

kényesen."

"Abból, mert aranyosabb a lány, a fiúk rosszak."

"Hogyha elkezd verekedni egy fiú a lánnyal, és akkor a 

lány nem tud annyira verekedni." stb.
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Nemi szerv

Ebbe a kategóriába kerültek azok a válaszok, melyek során a gyermek 

nemek közötti különbségként az eltérő nemi szerveket jelölte  meg.

Például: "Akkor, amikor megszület a kisbaba, az anyukája

megnézi a punciját, hogy fiú vagy lány-e."

"Hogy van fütyije vagy nincs fütyije."

"Ahol pisil, ott lehet megtudni." stb.

A statisztikai elemzésben nemcsak a kategóriába tartozó válaszok 

előfordulási gyakorisága, de az említés helye is jelentős volt, ezért a 

válaszokat az alábbiaknak megfelelően pontoztuk:

-  Első említés: 6 pont

-  Második említés: 5 pont

-  Harmadik említés: 4 pont

-  Negyedik említés: 3 pont

-  Ötödik említés: 2 pont

-  Minden további említés: 1 pont

Amennyiben egy kategóriában több válasz is előfordult,  mindegyik 

kapott pontértéket.

Például egy óvodás kislány első és második helyen a fiúk és lányok 

eltérő testalkatát említette (6+5 pont), majd a lányok hosszú haját (4 pont) 

és lányos ruháját (3 pont),  ezután megjegyezte, hogy a nevükről is meg 

tudja különböztetni őket (2 pont), végül újabb alkati különbség jutott 

eszébe (1 pont). Ennek megfelelően a következő kategóriapontokat kapta:

-  Név: 2 pont

-  Ruha: 3 pont

-  Haj : 4 pont

-  Testalkat: 12 pont

-  Viselkedés: 0 pont

-  Nemi szerv: 0 pont
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A válaszkategóriák átlagos pontértékeit és a közöttük lévő különb

ségeket a teljes mintára nézve mutatja az 1. számú táblázat.

1. SZÁMÚ TÁBLÁZAT

A VÁLASZKA TEGÓRIÁK Á TLA GOS PONTÉR TÉKEL1

Haj Testalkat Ruha Nemi szerv Név Viselkedés
Haj 5,60

Testalkat * * 3,57

Ruha * * n.s.

Nemi szerv * * * * 1,68

Név * * * * * * n.s. 1,22
Viselkedés * * * * * * * n.s. 0,80

A táblázatból kitűnik, hogy a nemek közötti  megkülönböztetés 

kategóriái közül a vizsgált gyerekek leginkább a haj említését preferálták: 

rendkívül gyakran és kiemelt helyen adtak az eltérő férfi és női (illetve fiú 

és lány) hajviseletre vonatkozó választ.

Az adatok további, részletesebb elemzése során a válaszkategóriák 

pontszámait illetően sem életkori, sem nemi különbséget nem találtunk.

A nemi reverzibilitás kérdéskörében 4 óvodás esetén találtunk in- 

stabilitást, ez az óvodás csoport 17,39%-a. * *

i ** = 1% -os szinten szignifikáns különbség
* = 5% -os szinten szignifikáns különbség 
n.s. = nincs különbség
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DISZKUSSZIÓ

A klinikai beszélgetések tanúsága szerint már a vizsgálatban 

résztvevő legfiatalabb gyerekek is tisztában voltak a nemek közötti 

különbségekkel, és világosan meg tudták fogalmazni, miről ismerik fel a 

fiúkat és lányokat. A statisztikai analízis szerint az óvodás és kisiskolás 

korosztály kategóriahasználata nem különbözött egymástól.  A fiúk és 

lányok összehasonlítása szintén nem mutatott különbségeket. A nem 

kérdésének eldöntésében valamennyi csoport kiemelkedő helyen jelölte 

meg a haj szerepét, s gyakran említettek még olyan vizuális jegyeket, mint 

a testalkat vagy a ruha.

Ezek az eredmények -  különösen a bevezetőben hivatkozott elmé

letek tükrében -  első pillantásra meglepőnek tűnnek. Lehetséges, hogy a 

vizsgált gyerekek nem voltak tisztában azzal, hogy a nemek közötti 

különbség legfőbb hordozói a nemi szervek? Ezt a száz éve folyó pszicho

analitikus munka és kutatás eredményei alapján bizonyára senki nem hinné 

el, ráadásul a nemi szerv kategória mégiscsak a negyedik helyen szerepelt. 

Lehetséges, hogy a vizsgált gyerekek személyészlelését érintetlenül hagyta 

mindaz a környezeti hatás, mely születésük óta a nemüknek megfelelő 

viselkedésre, játékra, érzelmi reakciókra biztatja őket? Valószínűleg ezt 

nemcsak a szociális tanuláselmélet képviselői cáfolnák meg könnyedén, 

hisz láttuk, hogy a viselkedésre vonatkozó válaszok is megkövetelték a 

maguk kategóriáját. Hogyan fordulhatott elő, hogy nemcsak a nem- 

konstanciát el nem ért óvodások válaszai szerveződtek a vizuális 

benyomások köré? Lehetséges, hogy a vizsgálatban résztvevő kisiskolások 

nem jutottak még túl a művelet előtti szakaszon, és nem tudták még 

megoldani a konzervációs feladatokat? Ez -  különösen a nemi stabilitásra 

vonatkozó eredmények ismeretében -  valamennyi fejlődéspszichológus 

számára képtelenségnek tűnik. A nemiséma-elmélet mellett  elkötelezettek 

viszont hátradőlhetnek: "nem csoda, ha a gyerekek felületesen, külsőségek
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alapján ítélnek, hiszen már születésük pillanatában rájuk kerül szexista 
kultúrájuk szemüvege".

Mégsem hisszük, hogy a fenti kérdések eldöntése ilyen egyszerű 

lenne. Az interjúk tapasztalatai alapján bizonyosan állíthatjuk: a vizsgált 

gyerekek nagy része tisztában volt vele, hogy a fiúk és lányok nemi szervei 

különbözőek, ahogy azzal is, hogy melyek a fiús és melyek a lányok 

viselkedésmódok, játékok. Sőt, a szakirodalmi adatokkal összevetve a 

nemet meglepően stabil jel lemzőnek tekintették. Hogyan jutott ennek 

ellenére ilyen kiemelt szerephez a haj? Úgy véljük, a gyerekek jó vizsgálati 

személy módjára, a hétköznapi élet helyzeteinek megfelelően igyekeztek 

válaszolni a kérdésekre. S a kérdés nem az volt, "milyen nemi szerve van a 

fiúknak, s milyen a lányoknak?", hanem az "honnan lehet tudni, miből 

látják, hogy ki a fiú és ki a lány?". Aligha gyakori eset az, ami Sandra Bem 

Jeremy nevű fiával esett meg, amikor hajpánttal a fején ment óvodába, s az 

őt lánynak tartó társát nadrága letolásával próbálta meggyőzni tévedéséről 

(Bem 1989). A gyerekek többnyire felöltözve találkoznak egymással, így 

kell eldönteniük, hogy az előttük álló másik gyerek fiú-e vagy lány? A 

gyors és határozott válaszhoz -  még mielőtt egyáltalán szóba elegyednének 

-  figyelhetik a másik ruháját és a testalkatát, de a legjobb egyszerűen csak 

megnézni a haját.

Bölcs döntés ez a gyerekektől, olyannyira, hogy még felnőttként is 

sok helyzetben hűek vagyunk hozzá. Gondoljuk meg, hogyan meglep 

bennünket, ha hátulról meglátunk egy derékig érő, gesztenyebarna, 

hullámos hajzuhatagot, azután tulajdonosa fordul egyet és sűrű szakáll 

mögül vigyorog ránk.

De mi is ez a megtéveszteni tudó dolog valójában? Szerv, vagy talán 

testrész? Miért és miből van? Mikor és hogyan nőtt a fejünkre? Miért nő 

mindannyiunk fején, és miért annyira sokféle mégis? Miért törődünk vele 

olyan sokat, és miért feledkezünk meg róla olyan könnyen? Vajon mit 

mond minderről a tudomány, és mit mond a hétköznapi gondolkodás? 

Mielőtt további vizsgálatok részleteibe merülnénk, ezeknek a kérdéseknek 
eredünk nyomába.
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A HAJ BIOLÓGIÁJA

Témánk szempontjából áttekintve a szakirodalmat valamennyi kézi

könyv bevezetőjében szinte szóról szóra ugyanarra a mondatra bukkanunk: 

"A hajnak nincs vitális funkciója, ám pszichológiai szerepe felbecsül

hetetlen." (Ebiing, 1985, 1937.; lsd. még Ryder, 1973; Kobori, 1976; 
Ebiing, 1981; Török, 1987 és 1997).

A dermatológusok egyetértenek abban, hogy a teljes hajzatot 

eltávolíthatjuk a fejről bármiféle fiziológiai következmény nélkül, 

ugyanakkor a haj pszichológiai funkcióit hosszasan sorolják: a hajzatnak 

nemcsak jelentős diagnosztikai értéke, de rendkívül gazdag szociális és 

szexuális jelzőfunkciója is van, a fejet borító hajkorona a feminitás 

szimbóluma a nőknél, a maszkulinitás archaikus szimbóluma a férfiaknál, 

stb. (Ebiing 1981 és 1985; Török, 1987 és 1997).

Ennek ellenére a bőrgyógyászati szakkönyvekben egy sor homályos 

mozzanatra bukkantunk, több alapvető adatot pedig gondos kutatással sem 

sikerült fellelni. Abban a látszólag egyszerű kérdésben például, hogy 

állandó-e a follikulusok száma, még az egyik legnagyobb szaktekintély, 

Ebiing is kénytelen volt álláspontot változtatni. Sokáig tartotta magát az a 

nézet, miszerint a magzati élet 22. hetéig kifejlődik valamennyi follikulus, 

így számuk a növekedés során már nem változik. Mivel azonban a bőr 

felülete növekszik, ritkábbnak tűnik a szőrzet. Valószínűbbnek tűnik 

azonban, hogy egy kritikus távolság elérése után, azaz bizonyos denzitás 

alatt újabb follikulusok keletkeznek a korábbiak között. (Ebiing, 1981 és 
1985).

Különösen kevés támpontot nyújtanak a kézikönyvek a gyerekek 

hajának változásait illetően. A kaukázusi típusra vonatkozó általános 

megfigyelés például, hogy a gyermekek haja életkoruk növekedésével 

fokozatosan sötétedik, ennek ellenére nem találtunk erre vonatkozó 

irodalmi adatot. Nem ad magyarázatot a dermatológia arra a szülői 

megfigyelésre sem, miszerint a gyerekek haja vágás hatására erősödik, sőt
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azt sugallja, hogy ez a vélekedés téves (Sloane, 1987; Török, 2000; 

McElwee, 2000 ). -

Sok kérdést tehát kénytelenek vagyunk a meglévő adatokkal 

számolva, a dermatológia belső logikáját követve, a népi bölcsességeket is 

figyelembe véve magunk megválaszolni.  Nézzük mindenekelőtt azokat az 

alapvető tényeket, amelyek szakirodalomból rendelkezésünkre állnak.

A szőrzet -  különösen a haj -  evolúciós története zavaros és kusza. 

Feltételezik, hogy a szőrszálak kezdetben mechanorepectorként szolgáltak. 

A follikulusok ma is közvetítenek mechanikus ingereket, ám melegvérű 

emlősöknél a szőrtakaró fő funkciója a hőszigetelés. Bár az emlős 

örökségtől messze eltávolodott embernél a szőrzet nagy része eltűnt, a 

fejtetőn jelentős tömegben -  valahol 90 és 140 ezer szál között -  

megmaradt (Ebiing, 1981; Morris, 1990). Ez négyzetcentiméterenként 

körülbelül 130-200 hajszálat jelent (ami a lábszáron található szőrzet 

sűrűségének körülbelül tizenötszöröse), melyek ráadásul naponta átlagosan 

0,3-0,5 mm-t növekednek (ami a lábszáron található szőrzet növekedési 

sebességének körülbelül két és félszerese) (Sloane, 1987; Ebiing, 1985).

Csak találgatni tudunk, vajon miért növekszik ilyen sűrűségben és 

ilyen sebességgel fiziológiai funkcióval nem bíró hajunk. A déli nap elleni 

védekezésként, a többi főemlőstől való megkülönböztetésül, a rovarok 

távoltartására vagy a ragadozók és prédaállatok megtévesztésére?

Bárhogy volt is, evolúciósán fontos szerepe kellett legyen a hajnak, 

hiszen testünk egyik legellenállóbb része: száraz súlyának 90-99%-a 

kemény keratin. Ez a bonyolult szerkezetű fehérje alkotja a hajszálak fő 

tömegét képező, kutikula alatti réteget, a cortexet. Az alacsony kén

tartalmú, hosszú, szálas fehérjemolekulák többszörösen összesodrott 

kötelekként tekeregnek egymás körül; közöttük magas kéntartalmú nem 

szálas fehérjemártix, hidrogén- és diszulfid hidak; körülöttük egyetlen sejt 

vastagságú, erősen elszarusodott kutikula és faggyúmirigyek képezte 

csillogó lipidbevonat (Sloane, 1987; Ebiing, 1981; Kobori, 1976).

Ilyen hajszál nő ki a haj follikulusok alján lévő hagymából, melynek 

csúcsán a folyamatosan képződő új hajsejtek fölfelé tolják a régieket. 

Végül a hajgyökér olyan hosszú lesz, hogy a hajszál hegye a bőrfelszín fölé
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ér. Itt megkeményedve immár látható hajszálként lesz egyre hosszabb. 

Hogy az átlagosnál gyorsabban vagy lassabban, az nemtől, életkortól, 

rassztól, testi és lelki állapottól, esetleg még évszaktól függően is 

változhat, ami azonban bizonyos, hogy végül hajtípustól függetlenül olyan 

hosszúra nő, hogy egyetlen emlős sem kelhet vele versenyre (Ebiing, 1985; 

Morris, 1990; Sloane, 1987; Montgomery, 2000).

Evolúciós múltunkból maradt ránk a haj-follikulusok ciklikus aktivi

tása is, azonban a hajszálak növekedési ritmusa és maximális hossza miatt 

ez sem hasonlítható a szokásos emlős szőrzethez, sőt, annak évszakhoz 

kötött ciklikus változásához sem. A humán skalp szőrtüszői egyetlen 

emberöltő alatt várhatóan 12 hajszálat termelnek, tizenkét átlagosan 3-6 év 

hosszúságú anagén ciklusuk van. S bár az egyes hajszálak kinövesztése 

között eltelik három - három és fél hónap, a katagén fázisban a hajszál 

végén képződő kerat inbunkócska még egy ideig -  egészen a telogén fázis 

végéig -  a fejbőrben tart ja a hajszálat, így naponta csak 50-100 szálat 

hullajtunk el (Ebiing, 1981 és 1985; Kobori, 1976; Sloane, 1987; Rácz, 

1990; Török, 1987 és 1997).

A haj színe és árnyalata a kéregben és a velőállományban lévő 

melanin-pigmentek számától és fajtájától függ: a szőke hajban a medulla 

csaknem teljesen hiányzik és a pigment is kevés, szemben a sötét 

hajszínekkel, ahol a cortex és a medulla egyaránt magas pigmenttartalmú. 

A sárgásbarna melanoszómák, a feomelaninek dominanciája a barnásfekete 

pigmentszemcsék felett a haj árnyalatát vöröses irányba tolja 

(Szentágothai, 1975; Sloane, 1987).

A hajszálak növekedési sebességével és életciklusuk aktív perió

dusával számolva hamar kiderül,  hogy vágás nélkül az emberi haj akár egy 

méter hosszúságúra is képes megnőni, ami -  legyen szó akár egyenes szálú, 

derékig érő hajsátorról,  akár növekedés közben felgöndörödött gyapjas 

bozontról -  mindenképpen tekintélyes tömeget képvisel. De vajon mikor és 

pontosan hogyan nő fejünkre ez az irdatlan hajkorona?

Tudjuk, hogy a magzati élet második felében növekedésnek induló 

neonatális haj a születés után többé-kevésbé szinkron telogén fázisba kerül,
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néhány hónap alatt kihullik, s a terminális haj nagyjából a 6. hónap táján 

jelenik meg (Török, 1987 és 1997; Marton, 1988; Rácz, 1990).

Kérdéses azonban, mi a magyarázata annak, hogy a sötét fetális 

hajzattal világra jövő kaukázusi típusú újszülöttek többségének világos 

színű terminális haja nő? Mi a magyarázata továbbá annak, hogy ez a haj 

sokkal vékonyabb szálú, mint a pubertás kori?

Fontos kérdések ezek a vizsgálatok szempontjából, hiszen az öt-tíz 

éves korú gyerekek haja már elérhette ugyan maximális hosszát, ám még 

sok változáson megy keresztül. Színe sötétebbé válik, a hajszálak pedig 

megvastagodnak, népiesen szólva a haj megerősödik. Ennek biológia 

magyarázata feltehetően az, hogy a kaukázusi típusnál a neonatális haj 

kihullása után megjelenő hajzat még nem azonos a felnőtt terminális hajjal. 

A fokozatos átmenet során a hajszál kérgébe egyre több pigment kerül, a 

velőállomány pedig lassan dúsul. Ezért lehetséges, hogy a kisgyerekek haja 

selymesebb, lágyabb és világosabb színű, mint idősebb társaiké. Kérdés 

azonban, hogyan válnak a világos és vékony hajszálak sötétebbé és 

vastagabbá? Az egyik lehetőség, hogy a follikulus telogén fázisba kerül, a 

világos, vékony hajszál kihull, majd tüsző az újabb anagén fázisban már 

sötétebb és vastagabb hajszálat növeszt -  ez esetben az egyes hajszálak 

proximális és disztális része között nincs minőségi különbség. A másik 

lehetőség, hogy egyetlen hajszál életciklusa alatt is történik változás -  

ebben az esetben a haj proximális része pigmentáltabb és nagyobb 

átmérőjű, mint a disztális.

Bármelyik legyen is, a hajvégek levágásával a hajzat egészét tekintve 

nő a sötétebb és vastagabb hajszálak aránya, ami azt az összbenyomást 

kelti, hogy a haj erősödött. Ezért tarthatja magát csökönyösen az a 

hiedelem, hogy a gyakori hajvágás erősíti a hajat. Ebben az értelemben igaz 

a régi népi bölcsesség, noha a magyarázata természetesen téves, hiszen a 

"hajerősítő fodrászolló" csak a halott részekhez ér el, következésképpen 

nincs semmi hatása a növekedésre.

Mindezek a szempontok fontosak lesznek majd vizsgálati ered

ményeink értelmezésében, azonban továbbra is homályban hagyják a haj 

funkciójára vonatkozó kérdéskört.
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EVOLÚCIÓS BIOLÓGIA

A haj napjainkban betöltött szerepének mélyebb megértéséhez fontos 

volna tisztáznunk, milyen funkciója lehetett a humán evolúcióban. Vajon 

milyen körülmények között, milyen szelekciós nyomás hatására nőttek 

hosszúra az ember fején lévő keratinszálak?

Az evolúciós biológia képviselői messzemenően egyetértenek abban, 

hogy az ember egyik legfontosabb apomorphikus sajátsága csupaszságában 

rejlik (Montagna, 1972; Potts 1996; Nowak, 1991; Parker, 1990; Roede et 

alii, 1991; Morgan, 1982; Verhaegen, 1994; Langdon et al, 1997). Csupasz 

teste és tekintélyes hajzata különbözteti meg leginkább az embert az 

emberszabású majmoktól -  eddig nincs vita a haj evolúciós gyökereit 

magyarázni kívánó két fontos elképzelés, a vízimajom és a szavanna

elmélet képviselői között. Ám a bőrtakaró szőrtelenségének és a fejbőr 

hajasságának okát illetően remény sincs konszenzusra.

Tekintettel arra, hogy hosszú haj funkcionális szerepével 

kapcsolatban a két fél egyikének sincs világos állásfoglalása (Morgan 

2000a, 2000b, 2000c; Langdon 2000), kíséreljük meg az antropogenezis 

mindkét kurrens elméletének rekonstrukcióját abból a szempontból, milyen 

inherens választ adnak a hosszú haj kérdésére.

A vízimajom-elmélet kiötlője Sir Alister Hardy volt, részleteiben 

Elaine Morgan dolgozta ki (Hardy, 1960; Morgan, 1982). Lényege, hogy a 

csimpánztól való különválás után ősünk vízközeibe került és valamilyen 

okból a vízi emlősök életmódjára kényszerült. Ez apomorphiák sorozatának 

megjelenését idézte elő: két lábon járás* sós könnyek, bő sós veríték, lefelé 

néző orrlikak, az újszülöttek merülési reflexe, szabályozható lélegzetvétel, 

erős szigetelő zsírpárnák -  és természetesen a bőr csupaszsága Morgan, 

1996). Hogy miért maradt meg mégis a fej szőrzetünk, ill. miért nőtt 

hosszúra, arra Morgan eredetileg -  példákkal is alátámasztva -  azt a 

magyarázatot adta, hogy a csecsemő így úszkáló anyja hajába 

kapaszkodhatott, tehát a hosszú haj adaptáció a vízi életmódhoz, akárcsak a 

női mell sajátos formája.
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Utóbb azonban visszavonta a hajra vonatkozó nézetét, azzal az 

indoklással, hogy ilyen alapon a férfiaknak viszont kopasznak kellene 

lenniük, hiszen szexuális érettségüket szakállas-kopasz fejjel sokkal 

világosabban jelezhették volna, s mert abban is bizonytalan, vajon a negroid 

rassz haja is képes-e hosszúra nőni (Morgan, 1982, 2000a és 2000b).

Ez nyilvánvalóan nem túlságosan koherens magyarázat,  ráadásul az 
Afrika-kutató Denis Montgomery határozottan állítja, hogy vágás nélkül 

minden rassz haja -  így feketéké is -  hosszúra nő. (Montgomery, 2000a).

Egyébiránt a hosszú hajnak -  azon túl, hogy kapaszkodási felületet 

kínál -  mindkét nem számára további előnyei is lehettek a vízben: mozgó 

végtagjaival és vízinövényszerűen lebegő hajával az úszó emberi test 

vizuális mintázata teljességgel eltér bármely vízi élőlény látványától, 

legyen szó akár állatról,  akár növényről. Ezáltal megjelenésével zavarba 

ejtheti a ragadozókat és meghökkentheti a prédaállatokat. Ráadásul a 

majdnem teljes egészében keratinból álló, folyamatosan növekedő haj 

komoly mennyiségű fehérjét igényel, ami szintén arra utal, hogy 

valószínűleg olyan fehérje-gazdag környezetben fejlődött ki, melyről a 

vízimajom elmélet képviselői is írnak (Hardy, 1960; Rigó, 1991; Mindell, 

1993; Ellis, 1993; Tobias, 1998).

Érdekes szempontokat nyújthat a haj evolúciójának kérdéséhez a 

csupasz test problémaköre is. A vízimajom-elmélet csupaszságunk egyik 

fontos okát abban látja, hogy a tengeri moszatok és egyéb hordalékok miatt 

túl nagy ráfordítás lett volna gondoznunk bundánkat.

Morgan szerint elképzelhető, hogy a haj szerepét éppen ennek kapcsán, 

a többi bőrfelület csupaszodásának köszönhetően értékelődött fel. Hiszen a 

szárazföldi emlősöknél a szőrtakarónak nemcsak a termő-regulációban, de a 

fajon belüli kommunikációban is fontos szerepe van (agresszió, párválasztás 

stb.), így embernél a szőrös felület radikális csökkenése megnövelhette a 

hajas fejbőr kommunikációs értékét (Morgan, 2000b).

Az ember csupaszságát a klasszikusnak számító szavanna-elmélet 

képviselői is érvként használják, ám ők ellenérvként. Véleményük szerint 

ugyanis csak azok a vízben élő emlősök csupaszok, melyek már egyáltalán 

nem képesek elhagyni a tengert. Ellenben olyan életmód esetében, amilyet
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Morganék a vízimajomról feltételeznek, a szőrzet és a prém többnyire nagyon 
jó hőszigetelőnek bizonyul.

A biológus John Langdon emellett arra is felhívja a figyelmet, hogy 

számos olyan csupasz emlősfaj létezik, melyek környezetében hasonló szelek

ciós tényezők voltak jelen, amilyenek az emberre is hathattak (például a test 

hőfeleslegének könnyebb leadása, árnyékos, nedves élettér) (Langdon, 1997).

A hajjal kapcsolatban Langdon válaszának lényege megint csak az, 

hogy véleménye szerint nem minden emberi rassz haja nő meg hosszúra, ám 

ő sem nevez meg olyat, amely kivétel lenne (vö. Montgomery, 2000). A 

hosszú hajat elsősorban hőszabályozó szerepe miatt tartja fontosnak: véd a 

hideg, de különösen a tűző nap ellen -  végeredményben tehát azonos 

állásponton van, mint Desmond Morris (Langdon, 2000; Morris, 1989).

Valójában azonban ez a magyarázat sem teljesen koherens: zsonglőr

ként kezeli az emberi csupaszság és a hosszú haj kérdését, egyszer az elefán

tokat, másszor a hódokat hozva fel érvként, nem számol el viszont azzal az 

ellentmondással, hogy ha a hideg és a tűző nap elleni védelemre volt szüksé

günk, hosszú haj növesztése helyett miért nem maradtunk inkább szőrösek.

A két konkurens elmélet vitája abból a szempontból kétségtelenül 

előreviszi a tudományt, hogy egyre több apró részletet vesznek fontolóra az 

antropogenezist illetően, sajnos azonban alig segítenek megérteni a hosszú 

haj jelenséget. Nincs egyértelmű válasz arra a kérdésre sem, hogy a hosszú 

haj megjelenése vajon összefügg-e az ember csupasszá válásával, esetleg 

már előbb is megvolt, vagy csak jóval később fejlődött ki, amikor már két 

lábon jár tunk és megengedhettük magunknak ezt a furcsaságot. Ráadásul 

mindkét elmélet következetesen szőrzetről (hair) beszél.

Az evolúciós biológia keretében kapott válaszok arról tanúskodnak, 

hogy a hosszú haj mindkét irányzat számára inkább kulturális keretben 

értelmezhető, mint nagyon távoli és homályos evolúciós szerepével (Langdon, 

2000; Morgan, 2000a és 2000b; Montgomery, 2000a és 2000b; Csányi, 2000). 

Márpedig Csányi Vilmos szerint "a legcsekélyebb kultúra megjelenése után a 

további genetikai változást már a kulturális környezet szelekciós nyomása 

alakítja" (Csányi, 1999, 124.). A következő fejezetben ebben a

megközelítésben tekintjük át a hajjal kapcsolatos kérdéseket.
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HUMÁN ETOLÓGIA

Az etológia és a humán etológia fiatal, nemrég önállósult 

tudományágak, képviselőik még inkább a globális kérdésekkel vannak 

elfoglalva, a haj partikulárisnak tűnő kérdése csak ritkán kerül látókörükbe.

A hosszú haj jelenség etológiái szempontú értelmezése során így két 

út állhat előttünk. Az egyik, hogy konstruálunk valamilyen elméletet a haj 
-  lehetőleg kiemelkedő -  evolúciós szerepéről, majd erre addig terheljük a 

közismert tényeket, amíg össze nem roskad. A másik megoldás jobbnak 

tűnik: megnézünk egy koherens humán etológia elméletet, és igyekszünk 

benne megtalálni a haj helyét és szerepét.

Erre leginkább Csányi Vilmos csoportlény-elmélete tűnik alkalmas

nak, melynek számunkra érdekes mozzanata, hogy az evolúció bizonyos 

szakaszában az ember minden eszközt mozgósított a csoporton belüli 

agresszió csökkentésére (Csányi, 1999). Az agresszió-redukció egyik 

hatékony módja a kurkászás. Ez embernél értelemszerűen a hajra és a 

fejbőrre koncentrálódott.

Az ember csupaszsága egyébként önmagában agresszió redukáló 

tényező lehetett. Ha elfogadjuk a testszőrzet fontos szerepét a primáták 

fenyegető pózaiban (Sebeok, 1968; Goodall, 1971 és 1986), azt is 

feltehetjük, hogy hiányának egyik oka épp az agresszió csoporton belüli 

csökkentésében állhat. Ezt látszik alátámasztani az a tény is, hogy a 

csoportok közötti agresszió során az ember gyakran pótolja testszőrzetét 

festékkel, növeli meg testméretét válltöméssel és egyéb eszközökkel -  

mintha csak nem létező szőrzete állna égnek (Lorenz, 1972 és 1983; Eibl- 

Eibesfeldt,  1989; Morris, 1989 és 1990).

Nyelvünk is őriz erre vonatkozó utalásokat: stresszhelyzetben "feláll 

a hátunkon a szőr" és sokszor a hajunk is "égnek állna" (ha nem lenne 
túlságosan hosszú).

A haj tehát egyszerre kínál kurkászási felületet és rejti el az 

emóciókat. Frappáns evolúciós megoldás: a csupasz bőr csökkenti a látvány 

által keltett agresszió veszélyét és elősegíti a juvenalizációs hatást (Eibl-
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Eibesfeldt, 1989; Morgan, 1996), ugyanakkor a hosszú haj taktilis ingert, 

kapaszkodó és kurkászási felületet biztosít.

Ebben a funkciójában hajunk fontos konfliktuskezelő eszköz, és mint 

ilyenre, érvényes lehet rá akár az öngerjesztés, akár a megszaladás (Csányi, 

1999). Elképzelhető, hogy pozitív visszacsatolás jött  létre a kurkászás és a 

hajhossz, illetve az indulatelfedés és a hosszú haj között. Mivel nem voltak 

olyan tényezők, melyek a hosszú haj előnyeit komolyan visszaszorították 

volna, megszaladhatott a hossznövekedése. Az óriás ősszarvas kihalt, mert 
nem tudott kilépni az agancsnövesztési verseny által gerjesztett 

"fegyverkezési spirálból" (Wilson, 1975; Barrash, 1980).

Az ember egyszerűen válla mögé lendíti, összefogja, befonja vagy 

feltűzi a haját. Ez mindössze megfelelő testtartást tételez -  hogy a 

hátravetett haj a vállunk mögött maradjon - ,  és/vagy megfelelő technikát az 

összefogásához, befonásához, feltűzéséhez.

Ezen feltételeknek az erectinek tettek eleget, akiknél már állandósult 

a tartós hím-nőstény kapcsolat,  sőt, bolhájuk is volt (Csányi, 1999; 

Montgomery, 2000a).

Mindkét mozzanat jelentősége nagy. A tartós hím-nőstény kapcsolat 

fontossá tette az intimitást, a szexuális partner kivonását a csoport 

fennhatósága alól. Ebben jelentéshordozó szerepet tölthetett be a haj: intim 

helyzetben lebontva viselték, míg a csoportban az aktuális normáknak 

megfelelően -  jelezve, melyik csoporthoz tartozik az adott egyed, továbbá, 

hogy milyen helyet foglal el annak rendszerében (Morris, 1990).

A bolha megjelenését Csányi a letelepedéshez köti. Legalább két 

hetet kellett az embernek ugyanazon a helyen töltenie, ennyi idő szükséges 

ugyanis a bolhapeték kikeléséhez, melyeket a rovar a gazdaállat fekhelyére 

rak. Az emberszabású majmok gyakorlatilag minden éjszakára új szállást 

építenek, így rajtuk nem telepszik meg bolha (Csányi, 1999). Az erectinek 

viszont már képesek lehettek kordában tartani a bolhákat -  intenzív 

kurkászással és a testszőrzet mint rejtekhely csökkentésével. így már nem 

jelentett túlságosan nagy áldozatot a helyhezkötöttség, sőt, előtérbe 

kerülhettek előnyei -  mindenekelőtt az utódgondozás terén. Keveset kellett 

mozogni az újszülöttekkel, így fokozottabban érvényesülhetett a
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juvenalizáció. Valószínűleg az egyes humán csoportokban a haj mindezek 

során egyre határozottabb szimbolikus szerepet kapott: viselete jelölte a 

csoportidentitást és a csoportindividualitást (Morris,  1990; Eibl-Eibesfeldt,  
1989; Csányi, 1999).2

Kérdéses azonban, hogy pontosan milyen információkat közvetít

hetett a hajviselet és ez milyen közvetítőkön keresztül érvényesült? Milyen 

összefüggést tárható fel a haj mint biológiai szignál és mint kulturális jel 

között? A következőkben ezekre a kérdésekre keressük a választ.

2 Napjaink megapopulációit a hagyományos csoportok felbomlása és ellentmondásos 
ideák össztársadalmi uralma jellemzi. A csoportok bomlása Csányi szerint olyan szélső 
értékig jutott, melynél az egyes emberek egyszemélyes csoportokat alkotnak, és úgy 
viselkednek másokkal szemben, mint régebben az önálló csoportok. így a kapcsolatok is 
megváltoznak, és az egyes emberek önállóan állítják össze saját világképüket a 
hatalmas mennyiségben rendelkezésre álló és folyamatosan generálódó globális 
reprezentációkból (Csányi, 1999).
A gondolatot továbbszőve: az egyén, mint csoport-monász immár bárkivel képes 
szövetséget kötni, akivel legalább egy közös ideája, egy azonos lokális reprezentációja 
van, ebből viszont az következik, hogy egyenként hirdeti meg azokat, vagy legfeljebb 
kisebb csomagokat mutat fel. Ezáltal a kapcsolatok tranziensebbé válnak, az új 
evolúciós alrendszer, a személyiség másféle egytagú csoporttal köt szövetséget a 
munkahelyén, a kantinban, a kuglipályán, a moziban, a buliban és a nyaralónegyedben. 
Ennek megfelelően csoportidentitását jelző hajviselete is változhat: a nyolctól négyig 
szolid, sima frizurát viselő banktisztviselő estére neonzöldre festi és égnek állítja a 
haját, hogy beilleszkedjen a partyba, ahova rajta kívül építési vállalkozók, művészek, 
politikusok, médiaszemélyiségek és sírásók járnak.
Az átmenet a csoport-monászt és a közösségi hovatartozást jelző hajviselet között talán 
a hippik hosszú haja lehetett. A munkahelyükön, az iskolában és az egyetemeken is 
meglehetősen kiríttak vele elszigetelt, egy-két fős csoportokat alkotva. Ezért keresték 
annyira a kapcsolatot egymással az utcán, parkokban, koncerteken és happeningeken. 
Ok még nem dugták el hosszú hajukat, szituációtól függetlenül hirdették csoportjuk 
ideáit és vállalták más csoportok ellenséges magatartásának következményeit. 
Ugyanakkor ideológiájuk már nem volt elég koherens ahhoz, hogy életképes evolúciós 
alrendszert alkossanak, nem sikerült olyan közös ideára lelniük, amely biztosította 
volna túlélésüket.
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EVOLÚCIÓS PSZICHOLÓGIA

Ebben a fejezetben az a feladatunk, hogy kiválasszuk a haj gazdag 

jel- és funkciós rendszeréből azokat az elemeket, amelyek szelekciós előnyt 

jelenve genetikailag rögzülhettek.

Desmond Morris szerint a haj egyértelműen arra szolgált, hogy a 

szavannán két lábon járó embert egyedivé és összetéveszthetetlenné tegye, 

élesen megkülönböztesse valamennyi állattól. Faji szignálunknak nevezi a 

hajat, amely a többi főemlősfajtól nagyon eltérő külsőt adott nekünk: "...az 

olyan egyenes haj szálú fiatal férfiaknak és nőknek, akik soha nem nyírnák 

le a hajukat, térdig érő, lengő hajuk lenne. Ilyen állapotban, ahogy 

meztelenül futkároztunk az ősidőkben, minden bizonnyal mi voltunk a 

legfurcsább kinézetű teremtmények az állatvilágban." (Morris, 1990, 24.)

Ez bizonyára így volt, ám Morris semmiféle magyarázatot nem ad 

erre a humán exhibicionizmusra. Nem mondja el, miért kellett nekünk 

"roppant különös hajfürtjeinket zászlóként hordoznunk" (Morris, 1990, 

21.), pedig az ilyen erős és költséges szignálok többnyire a fajon belüli 

szelekciós nyomás hatására alakulnak ki.

Jó paradigmát kínál ehhez Lorenz, akinek eredeti kérdésfelvetése az 

volt, vajon miért olyan tarkák a különböző halak. A választ a fajon belüli 

kommunikációban találta meg, s jó néhány érvet és érzékletes képet hozott 

fel arra, miért nem kifelé, más fajoknak szólnak ezek a jelek (Lorenz, 

1983). Egy-egy szerv vagy magatartásmód evolúciója természetesen fajok 

közötti kölcsönhatásban is végbemehet (a macska szemfoga például egészen 

jól illik az egér nyakcsigolyái közé, a kakukk tojása pedig a gazdamadár 

fészkébe), Morris azonban homályban hagyja, hogy véleménye szerint 

kinek szóltak a mi hajunk zászlójelei. Úgy véljük, elsősorban fajon belüli 

szignálként funkcionálhattak, hiszen a testszőrzethez hasonlóan a haj is 

megbízhatóan informál viselője koráról, aktuális testi-lelki állapotáról.

Ami a kort illeti, hajlamosak vagyunk az őszülésre és a kopaszodásra 

összpontosítani, pedig gondoljuk meg, mennyire szeretjük a csecsemők 

pihéit, a kisgyermekek finom, illatos buksiját,  az óvodások sűrűsödő
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üstökét. Megkockáztatjuk a kijelentést,  hogy ezek a vizuális jelek a 

bébisémához hasonló erővel hatnak az észlelőre (Eibl-Eibesfeldt,  -1989; 
Morris, 1990; Bereczkei, 1998; Csányi, 1999).

De nemcsak a hajszálak színe és minősége, hossza is megbízhatóan 

informál a kisebb gyerekek koráról. Egy hosszú hajú csecsemő legalább 

olyan meghökkentő látványt nyújt, mint mondjuk egy szexuálisan érett 

kopasz nő. Mindkettőnél hamar az az érzésünk támad, hogy valami nincs 

rendben. S valóban, a lappangó betegséget is jól  jelzi  a haj, sőt, a női nemi 

ciklusról is információt ad (Török 1987 és 1997, Bereczkei 2000).

Bereczkei Tamás szerint a haj egyfajta genetikai indikátor, jelzi, 

hogy hordozója mennyire jó génekkel és milyen immunkompetenciával 

rendelkezik. Az evolúciós pszichológia paradigmájában a hosszú fényes, 

dús haj tehát patogén rezisztenciát,  egészséget és termékenységet hirdet 

(Bereczkei 2000). Ezt látszik igazolni az a tény, hogy bár a terhes anyák 

haja nem növekszik a szokásos intenzitással, nem is hullik (Rook 1985, 

Sloane 1987, Morris 1990, Rácz 1990), így a terhes nő megőrzi hajának 

egyensúlyát. Valószínűleg a fokozott tápanyagszükséglet és a hormonális 

változások miatt lassúbb a haj növekedése. Ám azzal, hogy a follikulusok 

hosszabb ideig maradnak anagén fázisban, s így gyakorlatilag megszűnik a 

hajhullás, a haj mégis dúsabbnak hat, s a kismama fejének ékessége is 

hozzájárul "megszépüléshez". Ennek valószínűleg fontos szerepe van a társ 

megtartásában, hisz részben ellensúlyozza a test arányainak megváltozását. 

Szülés után néhány hét múlva a szinkron telogén fázisba kerülő hajszálak 

kihullanak, de ezt hamarosan pótolja az intenzív növekedés, a látvány 

egészét pedig elfogadhatóbbá teszi a férfi számára az új Gestalt, az anyja 

mellén csüngő csecsemő.

Nem meglepő ez, ha meggondoljuk, hogy az evolúciós pszichológia a 

hajat olyan epigám jellegnek tekinti, amely a felnőtt nők reproduktív 

hozzáférhetőségéről -  szexuális receptivitásáról illetve koráról -  is 

információt adhat, hisz a ciklikus hormonális változások hatása a hajon is 

látható (fokozottan zsírosodik menstruáció idején, feltehetően az ovuláció 

környékén a legfényesebb), és a menopauza felé közeledve fokozatosan 

vékonyabbá, törékenyebbé, ritkásabbá válik (Bereczkei, 2000).
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A férfiaknál a kopaszodás az egyik fontos kor-szignál, bár itt Morris 

szerint sajátosan ellentmondó helyzettel kell számolnunk, hisz a kopasz 

férfi kevésbe vonzó, miközben nemi hormonszintje valószínűleg magasabb, 

tehát szexuálisan aktívabb (Morris, 1990). Csányi elméleti keretében a 

dolog korántsem ilyen ellentmondásos: az emberi kultúra sokat tesz az 

agresszió leépítéséért,  márpedig a magas androgénszint agresszívabbá tesz. 

Ez lehet a magyarázata annak, hogy nem alakult ki a kopasz szakállas 

férfitípus a hosszú hajú, csupasz állú nővel szemben (vö. Morgan, 2000a).

Az ősz haj megjelenése szintén az életkorral jár  együtt. Ezt a jelet 

képesek vagyunk viszonylag egyértelműen dekódolni,  és kultúránknak 

megfelelően reagálunk is rá. Vitatott viszont a fokozott stresszterhelés 

szerepe a haj hirtelen megőszülésében. A dermatológusok szerint ennek 

hátterében az állhat, hogy a sötétebben pigmentált  hajszálak érzékenyebbek 

a külső behatásokra, ártalmakra, így könnyebben kihullanak, mint a 

fehérek. Ilyen módon fordulhat elő, hogy a fokozott stressznek kitett 

személy hirtelen elveszti sötét hajszálait, míg ellenállóbb megőszült szálai 

mind megmaradnak (Sloane 1987, Rácz 1990).

A szőrzethez hasonlóan viselője aktuális testi-lelki állapotáról is 

informálhat a haj, s különösen így van ez, ha a változás irányával is 

alkalmunk van számolni. Mindezek mellett a jó l  ápolt, hosszú haj 

kétségtelenül státuszt is jelöl.  A szabadon lógó egyenes vagy hullámos haj 

játéka a szélnek, mindenbe beleakad, viselőjét akadályozza a mozgásban, 

sajátos testtartást követel meg, előre hullva csökkenti a látóteret, 

élősködők rejtekhelye lehet, ráadásul a küzdelem során könnyen 

megragadható. Ennyi hátránnyal együtt élni nem tűnik túlságosan 

adaptívnak. Hogyan lehetséges, hogy a hosszú hajú egyed mégis 

megengedheti magának?

Közelebbről vizsgálva mindezen hátrányok nagyon komoly előnyöket 

is jelentenek. A lobogó haj információt ad a legfinomabb légáramlatról is, 

ugyanakkor akadékonysága, mozgást nehezítő volta viselője rátermettségét 

jelzi, s épp e a fokozott ráfordításnak köszönhetően az egyenes testtartást 

kecsesnek, sudárnak látjuk. A haj igazgatása erotikus (eltúlozva 

bizonytalanságot fejez ki), élősködő-mentessége fokozott grooming
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aktivitásra, így gyerekeknél szülői befektetésre, felnőtteknél magas 

státuszra utal (Bereczkei, 1998 és 2000).

Érdekes magyarázattal szolgál a haj mint humaniora genezisére 

Hermann Imre megkapaszkodás-ösztönről szóló elméletének rekonstruk

ciója. Az evolúciós szempontok és a pszichoanalízis elméletét egymáshoz 

következetesen közelítő Hermann Imre alapgondolata az, hogy a traumát 

jelentő elszakadás embernél a megkapaszkodási ösztön kielégületlenségét 

vonja maga után. Ezt a traumát oldani lehet a groominggal, de ha nem 

sikerül jól a feldolgozás, akkor az a saját szőrzet kitépkedéséhez, sőt, 

öncsonkításhoz (például az ujj levágásához) is vezethet.  A megkapasz

kodási ösztönből levezethető a kéz és a láb erogén zónája, valamint az 

ölelés-egybefonódás fontos szerepe a szexualitásban.

„Kéz és láb az anyán való megkapaszkodás végrehajtó szerve, 

csodálkoznunk kellene, ha nem részesülne az erogeneitás különös 

mértékében.” (Hermann, 1984, 310.)

Hermann Imre elmélete tálcán kínálja a következtetést,  hogy a haj az 

ősi megkapaszkodási ösztön kielégítését szolgálja, a „megkapaszkoáds 

passzív szerve” (Hermann, 1984, 131.). Ha arra nem is ad magyarázatot 

Hermann, miért tűnik el testünkről az oly jó kapaszkodót és grooming 

felületet kínáló szőrzet, arra kielégítő magyarázatot ad, hogy miért marad 

meg, sőt, miért burjánzik a fejünkön. Sőt! Míg kezünk, lábunk más funkciót 

is ellát, nem csak kapaszkodásra szolgál, addig hajunk ebben az elméleti 

keretben egyenesen a megkapaszkodási ösztönt kielégítő szerv.

Igazi átmeneti tárgy: félig élő, félig holt, testünk része, de mégsem a 

testünk, tökéletes közvetítő a másik felé. Erre utal hangsúlyos erotikus 

szerepe is, valamint az Ödipális szakaszban lévő gyermekek olthatatlan 

vonzalma az anya hosszú haja iránt.

„Hajak és hajszálak mér nem egészen élő részei a saját és az idegen 

testnek: jóllehet még élnek, de már megindult bennük az elhalás folyamata, 

így él a tudattalanban a csecsemőkori anyának az ősi képe: kettős 

egységben hozzá tartozóan a saját testhez és mégis elszakítva, örökké élőén 

és mégis korán elveszítve.” (Hermann, 1984, 214.)
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Hermann Imre bölcsen mutat rá arra, hogy a megkapaszkodási 

ösztönre -  mint minden ősi ösztönre -  egész szimbólumrendszer épül. A 

groomingolás -  tetvészés -  idegen test gondolatmenet végén ott találjuk a 

racionálisan nem magyarázható rasszista indulatok gyökerét.

„Továbbhaladva ezen a nyomon, egy másik szociális jelenség válik 

érthetővé, ti, bizonyos egyének vagy csoportok eltávolítása és kizárása a 

közösségből. Itt az előzőleg elidegenített  csoportot eltávolítják a közösség 

testéről -  hasonlóan ahhoz, ahogy a „tetvészekdésnél” leszárad 

bőrrészecskéket vagy ahogy a körömrágásnál a hajhúzgálásnál

körömdarabkákat és hajszálakat, mint már félig „el idegenített” testrészeket 
vesznek munkába.” (Hermann, 1984, 214.)

Ha mármost a hajat mint a megkapaszkodási ösztön szervét tekintjük, 

ugyancsak jó segítséget kapunk egy sor hozzá kapcsolódó szimbólum 

kibontásához. Maga Hermann Imre is rámutat: a haj levágása, elégetése, 

feláldozása az elszakadás egyik ősi jelképe (Hermann, 1984, 132.).

Ha megnézzük, milyen társadalmi csoportok válnak meg napjainkban 

a hajuktól, ezeknél is kivétel nélkül érzékeljük az elszakadás vágyának 

tudatos vagy tudattalan kifejeződését.

A hosszú kibontott haj pedig éppen a kapcsolatkeresés, a szociális 

nyitottság jele. Nemcsak a hippiknél, hanem a partnert kereső lányoknál is. 

Gondoljunk csak a kibontott haját fésülő Lolereire.

Az elzárkózást, az érintés elutasítását fejezik ki a "csinált" frizurák, 

amikhez még viselőjük sem nyúlhat, csak a szakember, az állandó fodrász. 

A megkapaszkodási ösztön értelmezési keretében érzékletesen fejezi ki az 

ilyen hajviselet a társadalmi grooming sajátos formáját, továbbá azt, hogy 

viselője bizonyos értelemben még önmagának érintésétől is ódzkodik. 

Érinthetetlenséget és fölényt fejez ki, ami nyilvánvalóvá válik, ha az 

arisztokrácia rizsporos parókáira gondolunk.

Hermann Imre elméletének fényében az is feltűnik, mennyire 

fontosak a hajra irányuló kézmozdulatok, melyekben a megkapaszkodási 

ösztön két fontos szerve találkozik. A haj csavargatása, húzogatása 

konfliktushelyzetre, kapaszkodó keresésére utal, tépdesése pedig -  amint 

erre Hermann Imre is rámutat -  kifejezetten krízishelyzet jel.
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Erotikus viszont a haj simogatása, gyengéd igazgatása. Ha önmagunk 

hajával tesszük, csábító; ha partnerünk hajához érünk így, az rendkívül 

bizalmas. Ahogy a kéz erogén zónaként funkcionál, úgy ez a 

megkapaszkodás passzív szervénél is számításba jön.

De vajon ezek az evolúcióban gyökerező szignálok fellelhetők a 

kultúra rájuk rakódott rétegeiben is?

A fürtjeiről híres, büszke Absolonnak, Dávid király fiának haja 

okozta vesztét: menekülés közben "beméne az öszvér a nagy cserfák sűrű 

ágai alá, hol fennakadt fejénél fogva egy cserfán, függvén az ég és föld 

között, az öszvér pedig elszaladt alóla" (Sámuel II. Könyve, 18.9), végül 

három nyilat lőttek az ifjú szívébe. A történet arra utal, hogy a hajról való 

tudás az emberiség kultúrkincsének is része.

A továbbiakban megvizsgáljuk, milyen képet ad erről a nyelv, s 

hogyan alakult a haj kommunikációs értéke az elmúlt ötezer évben.
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KOMMUNIKÁCIÓ

HAJ A NYELVBEN3

Mérei Ferenc példamutatóan, de nem egyedül követte azt a módszert, 

hogy irodalmi műalkotásokat is segítségül hívott egy-egy pszichológiai 

probléma tüzetesebb elemzésekor (Mérei, 1986; Freud, 1982; Jung, 1993; 

Szőnyi, 1996). A példát követve végigvizsgáltuk a világirodalom néhány 

jelentősebb alkotását: vajon mit és hogyan írnak a hajról? Általában azt 

tapasztaltuk, hogy az igényes írók az adott kor társadalmi rétegének, 

valamint a nemnek és az életkornak megfelelő hajviselettel jellemzik 

szereplőiket (Hugo, 1963; Merimée, 1959), esetleg színpadias pózokban 

említve meg a hajat, mint például Jókai:

"Azraele... fölbomlott hajakkal omolt a szőnyegre, meztelen karjait  

kitárva." (Jókai, 1958, 132.).

Thomas Mann odáig ment a precizitásban, hogy a Doktor Faustus 

szereplőinek frizuráját Dürer képekről mintázta (Mann, 1964).

Még Tolsztoj is ezen kereten belül marad leírásaival -  például a 

kozák nők "kendőjüket orosz módra kötik meg" -(Tolsztoj,  1955, 27.), és 

többnyire a jellemábrázolás nagymestere, Dosztojevszkij is az orosz 

normán belül marad. Gyér, szőke hajjal a jelentéktelen embereket jellemzi, 

sűrű, göndör sötéttel pedig a kiemelkedőket: Katyerina Ivanovnát

egyszerűen piszkaidnak mondanánk, hiszen "ijesztően sovány, finom alkatú 

asszony volt, elég magas.. .",  de hát sötétbarna haja volt, és ettől 

gyönyörűvé vált Raszkolnyikov szemében (Dosztojevszkij,  1972, 79.).

3 A dolgozatban kétféle értelemben merül a kommunikáció fogalma a hajjal 
kapcsolatban. Az egyik a "kommunikáció a hajró/", mely véleményünk szerint 
elsősorban a verbális csatornát érinti; a másik a "kommunikáció a hajjal", mely inkább 
a nem verbális kommunikáció kérdéskörébe sorolható. Mindkettőt a kulturális evolúció 
termékének tartjuk, ezért foglalkoznunk velük a korábbi szempontoknál részletesebben.

29



A legfontosabb képben azonban központi szerepet kap a haj és 

megmutatkozik Dosztojevszkij zsenialitása: "Az öregasszony hajadonfőit 

volt, mint mindig, őszbe vegyült, gyér, szőke haja most is ragadt az olajtól, 

tarkóján törött szarufésű meredezett, az fogta össze a patkányfark forma 

fonatocskát. A csapás éppen feje búbját érte, részben azért, mert kis 

termetű volt." (Dosztojevszkij,  1972, 29.). Nemcsak a regény belső 

kódjában már elfogadtatott (Szonyja, Zoszimov, Marmeladov) gyér szőke 

haja, de a "patkányfark" is segített Raszkolnyikovnak könnyebbé tenni a 
tettét.

Tonio Kroger történetében is vezérmotívummá válik a haj. Az 

alapellentétet Hans szőkesége és Tonio barnasága jelképezi,  de az életrajzi 

elemekkel átszőtt történetben a legfinomabb gesztusokra is ügyelt a szerző: 

Tonio -  saját maga előtt érthetetlen módon -  akkor szeret bele az addig már 

ezerszer látott Inge Hóimba, amikor a lány az esti fényben kecses 

mozdulattal veti hátra és igazítja meg szőke haját. A reménytelen szerelem 

pedig csak növekszik, amikor Tonio tánc közben megérzi a Inge hajának 

illatát, és látja, hogyan veti hátra a lány dús haj fonatát4 (Mann, 1962).

Hasonlóan megindító jelenetet örökít meg Georg Büchner. Hőse, 

Lenz, elbűvölve nézi, amint egy lány segít felkötni barátnője aranyló haját. 

Lenz azt kívánja, bárcsak medúzafő lenne, hogy kővé váltan 

megörökíthesse ezt az istenadta képet, amihez képest mi emberek csak 

pacsmagolunk. (Büchner, 1984) A kígyóhaj motívumára még visszatérünk, 

de már itt érdemes megemlíteni, hogy az arany hajú Apollón győzelme a 

kígyóhajú erinnüszök felett egyben a művészet megtisztító hatását is 
jelképezi.

A szépirodalmi kitérő egyik fontos tanulsága, hogy a hajra vonatkozó 

norma változékony: az oroszoknál jelentéktelen halványszőke hajú lányok a 

dús fekete olaszoknál igencsak vonzónak számítanának -  és viszont.

4 Érdemes felfigyelni egy következetesen ismétlődő mellékmotívumra is: Inge egy 
kőcsipkékkel dúsan magasodó gótikus kút mögött lakik.
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Saját normánk megismerésének egyik eszköze, ha áttekintjük 

nyelvünk hajhoz kapcsolódó állandósult fordulatait, szólásait és a bennük 

megőrzött szokásokat. Mindenekelőtt azonban vizsgáljuk meg a haj 

etimológiáját! A legtöbb nyelv csak pluralban tesz különbséget haj és 

szőrzet között, ellenben a mi haj szavunk közel áll a hajlék, héj szótőhöz, 

ami óvó, védő asszociációkat kelt. A meghajláskor libbenő hajban rejlő 

alázatot idézi a hajbókol, hajlandó, hajlik rá igebokor. Némi merészséggel 

feltehetjük, hogy a bekötött fejjel járó asszonyok éppen kibontott hajukkal 

jelezték férjüknek hajlandóságukat. A kibontott haj kihívó, erotikus 

hatására később még sok példát hozunk majd.

Lévén témánk elsődlegesen a hosszú haj, a szólások elemzését 

kezdjük mindjárt a legközelebbi nyelvi asszociációnkkal: "hosszú haj, 

rövid ész". Ennek a szólásnak sok változata létezik ("az asszonynak hosszú 

a haja, rövid az esze"; "az asszonyembernek hosszú a haja, de rövid az 

elméje", stb.), megtalálható a keresztény kultúrkör szinte valamennyi 

nyelvében ("lángé Haare kurzer Sinn/Verstand/Mut", "more hair, less wit"), 

és mindenütt a nők gyengébb szellemi képességeire céloz (Müller- 

Hegemann, 1979; Longman, 1991).

Valóban, a hosszú haj pars pro toto a nőt jelképezi , olyannyira, hogy 

a női haj akár a hosszúság szinonimája is lehet: "hosszú mint az asszonynak 

haja" (Margalits, 1998). Eddig teljesen érthető a helyzet,  hiszen Szent Pál 

előírásához híven a keresztény világ jámbor nőtagjai sokáig hosszú hajat 

hordtak. Ennek analógiájára azt várhatnánk, hogy a szólások szerint a rövid 

hajú az igazi férfi, ám nincs ilyen adat. Van viszont az ellenkezőjére: 

"kurta mint a francia haj" (Margalits, 1998). A magyarázat szerint a 

franciák hajukat rövidre nyírták és felette parókát hordtak, de talán nem 

járunk el túlságosan merészen ha arra következtetünk, hogy a magyar 

férfiak haja cseppet sem kurta. A felvetést sok történeti tény támasztja alá, 

ezekre később még visszatérünk. Ugyanakkor a franciák nem vallják 

magukat rövid hajúnak (Eckhardt, 1978). Az angoloknál viszont találunk 

olyan mondást,  miszerint a hosszú hajú férfi pipogya -  legalábbis a 

"longhaired intellectuals" szófordulatban, ami a filozofáló, okoskodó, 

"nyálas" férfiakat gúnyolja (Hornby, 1974).
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A nők kibontott hosszú hajának csodálatos felszabadító hatásáról szól 

viszont a "let one's hair down" fordulat, mely arra utal, hogyan is lehet egy 

hosszabb, feszült időszak után végre lazítani, boldogan táncolni, esetleg 

vadulni. "Láttad volna a tanárokat, amint leengedték a hajukat az iskolai 

bulin!" -  szól a visszafogottan erotikus példamondat a Longmanben (1991). 

E hatásnak az ellenkezőjét idézi "bekötik a fejét" mondásunk, melynek 

mélyebb jelentését rendkívül érzékletesen világítja meg O. Nagy Gábor, 

ezért érdemes hosszabban is idézni:

"Általában az a szokás, hogy éjfél tájban az ún. kontyoló asszonyok 

kiviszik a lakodalmas nép közül a menyasszonyt, leveszik a fejéről a 

koszorút vagy a pártát,  kibontják a haját, hogy azután asszonyt megillető 

kontyba csavarva tűzzék fel ismét a fejére. A menyasszonynak sírnia illik 

ilyenkor, a kontyoló asszonyok pedig halkan ilyen szövegű dalt énekelnek:

O te szép hajam, hova lettél?

Talán kontyom alá keveredtél?

Oda tekeredtem én,

Le sem ereszkedem én 

Soha többé.

A konty feltevése után a fiatal menyecske fejére teszik a főkötőt, 

illetőleg bekötik a fejét a rendszerint vőlegényétől kapott kendővel. A 

felkendőzött asszonykát új ruhába is öltöztetik, és most már fejkendősen 

vezetik vissza a vendégek közé. Ezzel az ősi szertartás véget ért. Az 

asszonnyá avatott menyasszony ruházatán is meglátszik, hogy immár egy 

másik közösségbe, a bekötött fejjel járó asszonyok közösségébe tartozik." 

(O. Nagy, 1979, 164-165.)

A sírdogáló menyecskét azért bizonyára megvigasztalták a kontyoló 

asszonyok, mondván, férje előtt nem kell rejtegetnie haját: kibonthatja, 

ezzel mutatva ki hajlandóságát (Foucault, 1996).

Valószínűleg férfiak hajzatára vonatkoznak azok a szólás-mondások, 

melyek a kopaszságot helyezik fókuszba, és népi bölcsességek egész 

tárházát rejtik. A "haja nőne, ha kopasz volna is" és a "jó az isten, jót ád,
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kopasznak is hajat ád" mondások a rendkívüli szerencséről ill. a kegyelem

ről szólnak, rögzítve azt a sokak számára kínos tényt, hogy a kopaszság 

visszafordíthatatlan (Margalits,  1998). Persze vannak jócskán olyan 

mondások is, melyek igazságát nemigen van módunk empirikusan 

ellenőrizni: "elül kopasz, okos kopasz; hátul kopasz, bolond kopasz; felül 

kopasz, koros kopasz", "becsületes ember megőszül, huncut megko
paszodik", és "hátul kopasz, azért ravasz". Az viszont igaz, hogy a 

betegség gyakran okoz hajhullást:  "kopasz mint hagymáz után a beteg." (O. 
Nagy, 1966; Margalits, 1998).

Ugyancsak érdekesek a hajszínekhez kapcsolódó szólások, bár -  mint 

említettük -  ezek már korántsem érvényesek olyan széles körben, mint a 

haj hosszára vonatkozók. Eléggé általános, hogy hazánkban a vörös hajnak 

(nyilván ritkasága miatt) negatív jelentést tulajdonítanak: "vörös mint a 

Júdás haja", "vörös hajúban, vörös bajuszában ritkán szokott jó válni". A 

vörös hajszín idegenségére utal a "vörös hajú tót" szókapcsolat, mely 

Margalits szerint álnok embert jelölt (Margalits, 1998).

A mi kultúrkörünkben barna haj a norma (például: "nekem is volt 

gesztenyeszínű hajam", azaz én is voltam fiatal) -  erről a statisztikák 

mellett népdalok és nóták is tanúskodnak -  a vágyott hajszín azonban a 

szőke. Maga Ámor is szőke volt, s Psyché nyomban beleszeretett,  amint 

meglátta "aranyszőke, illatos hajának elszabadult fürtjeit, amint körül

vették tej fehér nyakát és rózsás kerek arcát. Egyik fürt erre állt, a másik 

amarra, göndör, tiszta arany, fényük mellett a mécses halványan pislogott." 

(Trencsényi, 1956, 317.) A magyar mitológia erdei tündérei is aranyhajúak: 

kincset talál, aki a fésűjükből elhullajtott hajszálakat megleli (Ipolyi, 

1929). Arany haja van a magyar mesék és mondák legtöbb királylányának, 

de általánosan is jellemző ez a tündérmesékre (Kovács, 1989).

Talán Hófehérke az egyetlen kivétel. Fekete haja sajátos jelentés- 

tartalmat mozgósít, akárcsak Kalypsóé -  akinek szerelme kétértelmű: 

egyszerre hoz halált és halhatatlanságot - ,  vagy Perszephonéé -  aki a 

holtak, az élők és a halhatatlanok között osztja meg életét. Ezen a szálon 

véleményünk szerint nem csupán a Parsifál mondakörhöz kapcsolódik a 

Hófehérke, hanem közvetlenül folytatja a görög mitológia egyik
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legfontosabb motívumát (Bodrog, 1973). Érdekes, hogy ennek ellenére 

Bolen nem hozzá, hanem Hamupipőkéhez vagy Csipkerózsikához hasonlítja 

az örök lány archetípusát (Bolen 1989).

Szólásaink az ősz hajra vonatkozóan a legegyértelműbbek, az idősek 

tiszteltére szólítanak: "ősz fejnek süveget vess!", "ősz fejnek süveget 

emelj!" (O. Nagy, 1966; Margalits, 1998).
A többi hajszínt illetően csak irigyelni tudjuk a Geertz által 

felfedezett domonkos prédikátor magabiztos ítéletét:

"Azt kérditek (...) szőke volt-e a Szent Szűz vagy fekete? Albertus 

Magnus szerint nem volt sem fekete, sem vörös, sem szőke. Ezek a színek 

önmagukban ugyanis bizonyos tökéletlenséget hordoznak. Innen a mondás: 

»Isten mentsen bennünket egy vörös hajú lo m b a rd ia i tó l  vagy »Isten 

mentsen egy fekete hajú némettől«, vagy »egy szőke spanyoltól« vagy »egy 

bármilyen hajú belgától«. Mária színei minden árnyalatot magukban 

foglalnak, mert az a szép arc, amelyben minden együtt van. Ezért tartják 

azt az orvosok, hogy egy vörös-szőke arcszín akkor a legjobb, ha jelen van 

egy harmadik szín is: a fekete. El kell azonban fogadnunk, mondja 

Albertus, hogy a Szent Szűz komplexiója mégis inkább a sötét felé hajlott. 

A feltételezésnek három oka van -  először, hogy a zsidók hajszíne sötét, és 

a Szűzanya zsidó nő volt; másodszor, hinnünk kell a tanúbizonyságnak, és 

Szent Lukács három képet is festett róla, amelyek ma Rómában, Loretóban 

és Bolognában láthatók, s mindhárom képmás barnás árnyalatú; 

harmadszor, az affinitás szempontja: a fiú anyjára hasonlít  és viszont: 

Jézus barna volt..." (Geertz, 1994, 251.)

A dogmák tehát a szokásos, barna színű hajat írták elő, ám a 

szőkeség a középkorban is olyannyira eszköze volt az eszményítésnek, 

hogy sok reneszánsz ábrázoláson a fentiek ellenére szőke hajat visel a 

Szűzanya. Úgy tűnik tehát, hogy a művészek a kép hitelessége érdekében 

még az egyházi munkaadóikkal való konfliktust is felvállalták.

A kimondott hittételek és a képi megjelenítésük közötti különbség 

azonban már a nem verbális kommunikáció területére vezet át minket.
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A HAJ MINT KOMMUNIKÁCIÓS JEL

Ekman szerint akkor beszélhetünk filogenetikailag kifejlődött 

kommunikációs jelről,  ha az adott jelnek nem mutatható fel egyéb biológiai 

funkciója (Ekman, 1982). A hajnak -  mint az emlősök szőrzetének 

áltálában -  lehet ugyan némi termoregulációs szerepe ám arra a tulajdon

ságára, hogy képes a térdünkig nőni (Morris, 1990) mindmáig senki sem 

adott biológiai magyarázatot.  Mi több, az általunk ismert egyetlen 

lehetséges megoldást -  miszerint a vízimajom csecsemő anyja hosszú 

hajába kapaszkodhatott -  Morgan éppen a velünk folytatott levelezésben 

vonta vissza (Morgan, 2000a).

Mindennek alapján a hajat egyértelműen kommunikációs jelnek 

tartjuk. Mint ilyet, természetesen rendszerben kell vizsgálnunk, mégpedig 

mindig adott kommunikációs rendszer egyik elemeként. Ez a megközelítés 

egyben azt is ígéri, hogy -  mivel eggyel több elemét vesszük figyelembe -  

árnyaltabb képet kaphatunk magáról a kommunikációs rendszerről is. A 

kommunikációval foglalkozó szakirodalomban persze korántsem tűnik ilyen 

egyértelműnek a kérdés, ám ennek elsősorban terminológiai okai vannak: 

következetesen hajviseletet emlegetnek, nem véve figyelembe, hogy a haj 

testrész és érzékszerv is egyben, s a test többi részével való kapcsolatában, 

a többi testrészhez való viszonyában a szokásosnál jóval komplexebben 

értelmezhető (Scheflen, 1972; Siegman et al, 1978; Buda et al, 1981; Buda, 

1994).

Mindazonáltal érdemes félretenni fenntartásainkat, és a hajviselet 

szempontjából áttekinteni a kommunikációelmélet vonatkozó szakaszait. 

Azon írások jelentős része, mely egyáltalán foglalkozik ezzel a kérdéssel, 

nemcsak a hajviselet tekinti a nem verbális kommunikáció elemének, 

hanem ide érti a ruházatot,  az ékszereket, az egyéb jelvényeket, néha még a 

bútorzatot is. Könnyen belátható azonban, hogy a kommunikáció 

értelmezési keretének ilyen szélsőséges kitágítása a gyakorlati munkát

35



kifejezetten megnehezíti  (Harrison, 1974; Hinde, 1972; Ekman et al, 1977; 

Mayo et al, 1981; Rozensky et al, 1982).

Buda Béla -  e zsákutcát látván -  eleve úgy alkotja meg definícióját, 

hogy kizárja ezt az abszurd lehetőséget. Elméletében "kommunikációnak 

szorosabb értelemben csak az vehető, ami meghatározott izomcsoportok 

jelgeneráló mozgásával kapcsolatos, rövid ideig tartó, sokféle változatot 

mutató jelzéscsoport.  Sem a ruha, sem a festés, sem a hajviselet vagy 

díszek nem ilyenek. Végül is azonban ezeknek a szerepe a kommu

nikációban kétségtelen. E szerep magyarázatára a kulturális szignál 

elnevezést javasoljuk." (Buda 1994. 98.o.)

A kulturális szignál fogalmát megalkotva Buda már jól tudja kezelni 

a ruhát, a test különböző díszeit,  a hajviseletet, a jelvényeket vagy jelvény

értékű tárgyakat, sőt, bizonyos értelemben a bútorzatot is: mindezen 

elemek arra szolgálnak, hogy támpontot nyújtsanak az interakciók beállí 

tásához, azaz a kommunikáció kontextuális keretét adják (Buda et al, 1981; 

Buda, 1994). Frappáns megoldás ez, és nagy segítséget nyújt a hajviselet és 

a haj mint kommunikációs jel közötti különbség fogalmi elemzéséhez.

A kommunikáció elméletével foglalkozó szerzők tehát mindig a 

hajviselet fogalmi keretén belül maradnak. Bizonyára az idősödő titkárnő 

képe lebeg előttük, aki pontosan jelenik meg munkahelyén, aki mindig 

egyformán berakott hajat hord, amit kéthetente készít bizalmi fodrásza, 

amikor éppen délelőttös. A frizura munkaruha, a "régi bútordarab" mindent 

elkövet, hogy másnapra is átmentse, hogy örökre megtartsa. Ahogy otthon 

pongyolára cseréli hivatalos ruháját, úgy csavarja be a haját, s köt kendőt 

rá, azt kommunikálva családja és a postás felé, hogy ő most nem olyan. 

Ebben az esetben a hajviselet valóban csupán kulturális szignál. Sőt, még a 

titkárnő majdani utódjának viselkedését is jól  leírja a kulturális szignál 

kategória: ő most végezte el a középiskolát, keresi a helyét, hajviseletét 

állandóan változtatja, azaz gyors egymásutánban módosítja a kulturális 

szignálokat, arra szorítva ezzel környezetét hogy folyamatosan új 

beállításokat regisztráljon.

De minden bizonnyal nemcsak a klasszikus titkárnők világának 

ismerete befolyásolta a frizurák kontextuális keretadóként való értel
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mezését, hisz a hajviselet kulturális szignál jel legű megjelenése az egész 

kultúrtörténeten végigvonul, világosan tükrözve a társadalmi változásokat.

Már Homérosz világában is pontosan meghatározott jelentése van a 

hajviseletnek: az akhájok hosszú, gondosan hátrafésült hajat hordanak, a 

hősök -  Akhilleusz, Meneláosz és Odüsszeusz -  pedig szőkék, akárcsak 

Apollón, Aphrodité, Déméter, Kirké és Pénelopé. (Graves, 1985; Tren- 

csényi, 1956; Kerényi, 1977) Maga Heléné is erre a kódra szocializálódott, 

nem tudja elfogadni a trójai hajviseletet, egyszer még szemére is veti 

Párisnak, hogy Meneláosz erősebb nála, és ráadásul szőke is. A hosszú 

szőke haj értékét jól mutatja, hogy amikor Akhilleusz Trójába indulva 

fogadalmat tesz, előbb említi, hogy hazatérvén feláldozza haját, mint az 

ötven ökör és száz kos levágását. Mérhetetlen gyászát mutatja, hogy végül 

barátja, Patroklosz sírján áldozza fel fürtjeit, megszegve ezzel áldozati 

fogadalmát és előrevetítve saját vesztét is (Homérosz, 1960, 1974, 1985).

A haj megtépése, levágása az egész bronzkori világban a gyász jele 

volt, csak az egyiptomi újbirodalom férfi előkelői jelentettek kivételt,  akik 

amúgy borotvált fejükön parókát viseltek. A nők is hordtak ugyan parókát, 

ám valószínűleg csak különleges alkalmakkor, amúgy számukra nagyon is 

fontos volt a saját hajuk: a bigott tisztasági előírások ellenére hosszúra 

növesztették és nagy gonddal ápolták -  erről árulkodik a sok megmaradt 

hajápoló-szer recept (Broby-Johansen, 1969; Domanovszky, 1979; Gál et 

al, 1990).

A paróka ilyen korai használata paradox módon éppen a haj ikon 

jellegére mutat rá: korántsem önkényes jel, hiszen az erőt, az egészséget és 

a fertilitást jelzi,  s a fáraók nem bízhatták a véletlenre, hogy nekik is dús, 

ragyogó fürtöket adományoznak-e az istenek. Az uralkodó és felesége 

viselhették a legnagyobb, legdúsabb parókát, egyenrangúságukat pedig az 

mutatja, hogy az őket megörökítő művészek mindig kínosan ügyeltek 

parókáik egyformaságára (Gál et al, 1990; Assmann, 1997).

Mózes tanítása szintén arra utal, hogy a haj isten adománya, az Úr 

jóakaratát jelképezi (Mózes Harmadik Könyve 13.40-14.10 és 19.), és Pál 

apostol is ebben a hitben élt -  igaz, csak a nőket illetően. A 

korintusbeliekhez írt első levele kétségtelenül kultúrtörténeti fordulatot
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jelöl: "Avagy maga a természet is nem arra tanít-é titeket, hogy ha a férfiú 

nagy hajat visel, csúfsága az néki? Az asszonynak pedig, ha nagy haja van, 

ékesség az néki; mert a haj fátyol gyanánt adatott néki." (11.14 és 11.15).

Szent Pál kénytelen radikálisan szembefordulni a zsidó hagyomá

nyokkal, így a hajviseletet is ideológiával itatja át, látszólag önkényes jellé 

teszi. A férfiak rövid hajával a római légiók hajviseletéhez alkalmazkodik, 

a nők hosszú hajával pedig az Újszövetség azon motívumához kapcsolódik, 

amely a női alázatot fejezi ki: János Evangéliuma szerint Mária Magdolna 

saját hajával szárította meg Jézus lábát (11.2 és 12.3).

Annyiban természetesen nem volt önkényes jelhasználat Szent Pálé, 

amennyiben a rómaiak már korábban előírták a légionáriusoknak az 

egységes rövid hajat (Broby-Johansen, 1969; Gál et al, 1990). Ennek -  a 

higiéniai okokon kívül -  az volt az értelme, hogy az egységes és egyforma 

arcvonal rémisztőén hatott a barbárokra, akik bizonyára a saját törzsüknek, 

csoportjuknak és rangsoruknak megfelelő viseletek színes kavalkádjához 

szoktak, így számukra a Birodalom katonái arc nélküli gépeknek tűnhettek. 

A rómaiak tudatosan törekedtek erre a hatásra, sisakjuk nyúlványával még 

a járomcsontot  is eltakarták, hogy uniform, elszánt arckifejezést 

kölcsönözzenek maguknak. Rabszolgáiknak viszont hosszú hajat kellett 

viselniük, csak akkor nyiratkozhattak meg, ha felszabadították őket. Római 

polgár csak gyász idején engedte megnőni haját, így öltött torzonborz, 

barbár kinézetet (Domanovszky, 1979; Gál et al, 1990).

A társadalomból való kivonulást jelképezte a remeték elvadult 

szőrzete is, mely ugyanakkor az Istennel és a földön túli világgal való 

kapcsolat teljességét is szimbolizálta. Ennyiben tehát a gyász és a 

társadalomból való kivonulás lélektani állapota párhuzamot mutat (Szőnyi, 

1990).

A római társadalom férfi hajviselete tökéletes komplementere volt a 

barbárokénak, ahol a rabszolgákat nyírták rövidre. Másként hatott viszont a 

barbár germán rabnők szőke sörénye: a római asszonyok mindent

elkövettek, hogy utánozzák őket. Még az újkor hajnalán is szokásban állt, 

hogy nedves hajukat a háztetőn ülve a déli napsütéssel fakították 

(Domanovszky, 1979).
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A katonaság és a szőke hajkorona hatékonysága egyaránt arra utal, 

hogy a környező népeket még ikonszerűbb viselet jellemezte* így 

feltehetjük, hogy a Római Birodalomban tolódott először az önkényes jel 

irányába a hajviselet.  Ugyanakkor a folyamat ellentmondásosságát jól 

mutatja, hogy maga Cézár annyira szégyellte kopaszságát, hogy megmaradt 

haját hosszúra növesztve és tar foltjára ráfésülve igyekezett eltakarni azt. 

Ezzel magyarázható a babérkoszorúk iránti olthatatlan vonzódása is 

(Németh, 1996). A rövid hajnak tehát valószínűleg sűrűnek és tömöttnek 

kellett lennie a katonáknál, hogy mégis jelezze életerejüket, vitalitásukat.

Hasonló logikával hozhatta törvényeit Manco Capac inka, aki 

"letelepítvén népeit [...] minden tartománynak és nemzetnek meghagyta: ne 

nagyon hasonlítsanak hozzá, az inkához, legyen közte és közöttük 

észrevehető különbség. így megparancsolta, hogy egyesek füles sapka 

módjára viseljék a hajukat, oly módon, hogy a homloktól a halántékig fejük 

szabadon maradjon, kétoldalt azonban a haj a fül legalsó részéig érjen. 

Másoknak megparancsolta, hogy viseljenek a fül közepéig érő copfot, 

megint mások még rövidebbet, de senki se hordja a haját annyira rövidre 

nyírtan, mint az inka." (Letenyei, 1988)

Első olvasatra úgy tűnhet, az inka jel legzetes példája az önkényes 

jelentésadásnak, s csak uralkodói szeszélyén múlt, hogy a kopaszságot, 

vagy éppen a hosszú hajat tartja-e fenn magának. Rövidre nyírt haja 

azonban szemiotikailag nemcsak azért szerencsés döntés, mert életerőt 

fejez ki, hanem azért is, mert kopaszsággal csak nagy nehézségek árán 

tudta volna megkülönböztetni magát népeitől, hiszen minden kopasz 

alattvalót paróka viselésére kellett volna kényszerítenie (hacsak azt nem 

tételezzük, hogy az indiánok sohasem kopaszodtak meg). A hosszú hajnak 

valószínűleg azért nem adta a "csak én lehetek ilyen, mert különb vagyok 

nálatok" jelentést,  mert ebben az esetben bizonyára népének megszilárdult 

szokásait kellett volna megváltoztatnia, márpedig a népszokásoknak nagy a 

tehetetlenségi nyomatéka. Az inka népei feltehetően hosszú hajat viseltek, 

az új, önkényeskedőnek tűnő előírások csak a frizura kialakítását 

változtatták meg -  hacsak nem a már létező jel legzetes hajviseleteket írta 

elő a törvény, mert erre is volt példa. A középkorban -  különösen
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Németországban -  a bevándorló zsidóság elkülönítésére viseletűket 

különféle rendeletekkel szabályozták. így az egyik XII. századi rendelet 

szerint a zsidó férfiak nem borotválhatták le szakállukat. A borotválkozás 

megtiltása teljes összhangban volt a zsidók saját vallási előírásaival 

(Domanovszky, 1979). Hasonlóan járhattak el a mandzsuk is, amikor 

hajfonat viselését kényszerítették a kínaiakra (Szőnyi, 1990) .

Visszatérve a kopaszságra: már Odüsszeusz is szégyenkezett haja 

elvesztésén, Pénelopé kérői pedig egyenesen megcsappant életerejére 

következtettek belőle -  vesztükre könnyelműen (Homérosz, 1974).

A fej kényszerrel véghezvitt kopaszra borotválását a bronzkortól 

kezdve megalázó cselekedetnek, megszégyenítésnek tekintették. A 

lealacsonyítás ezen aktusából vezethető le a szerzetesek önként vállalt 

kopaszsága, mely az Istennel szembeni alázat feltétlen vállalásának jele 
(Morris, 1990).

A fenti jelek sajátos kombinációjával éltek az oszmán törökök 

janicsárjai: kopaszságuk a feltétlen katonai engedelmességet szimbolizálta, 

s egyben hozzájárult félelmetes és egyforma külsejükhöz, akárcsak a 

légiósok rövid haja. Ám ők meghagytak egy tincset, hogy az angyalok 

annál fogva emelhessék őket a mennybe (Gál et al, 1990; Domanovszky, 

1979). Ennek a varkocsnak azonban lehetett jelentés-megkülönböztető 

szerepe is: a teljes kopaszság szégyene alól mentette fel a büszke 

harcosokat.

A kopaszság alázatot kifejező jelentésének egyébként már az 

Ószövetségben megtaláljuk nyomait: Mózestől Jeremiás prófétáig (például 

Mózes, III. 10.40, Jeremiás, 7.29). Azonban -  mint már említettük -  ebben 

a világban még nem választható el egymástól a patogénmentesség és a lelki 

megtisztulás iránti igény. A görög mitológiában Apollón arany haja és az 

erünniszek kígyó haja áll szemben egymással, és akárcsak Mózesnél, itt is 

együtt jár  a bűn és a betegség. Katharsios megtisztító hatásának 

szimbolikus kifejezése a Gorgó fejének levágása: a kígyófő helyén az 

aranyhajú isten uralkodik (Trencsényi, 1956). Ez a motívum megint csak 

emlékeztet a fáraók gyászára: őrületük, zavarodottságuk jeleként hagyják 

vadon burjánzani fürtjeiket.
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Míg a férfiak hajviseleténél többnyire olyan statikus jellemzők 

bírnak kulturális szignál értékkel, mint a kopaszság, a rövid haj, az ős-zülés 

vagy a dús fürtök, addig a nők esetében annak is jelentősége van, hogyan 

viselik az adott pillanatban hajukat. Ezt azonban a fentieknél csak 

valamivel finomabb filológiai eszközökkel lehet kimutatni.

Aktaiónt szarvassá változtatta Artemisz, hogy azután saját kutyái 

tépjék szét. A hagyomány úgy tartja, azért, mert Aktaión megleste az 

istennőt fürdőzés közben. Csakhogy Ovidius sorait figyelmesebben olvasva 

rájöhetünk: Artemisz meztelen testét jól eltakarták körülötte szorosan álló 

szolgálói, s -  mivel az istennő egy fejjel magasabb volt náluk -  Aktaión 

csak rendezetlen haját láthatta. Ennek lehetett -  legalábbis Ovidius korában 

-  olyan erotikus hatása, ami miatt a szűz istennő szégyent és 

kiszolgáltatottságot érzett (Trencsényi, 1956; Ovidius, 1964; Graves, 

1985).

A kibontott haj erotikus vonzerejét más ókori történetek is 

megörökítik, közülük a legfontosabb kétségtelenül a szűz Daphné 

tragédiája, már csak azért is, mert a nimfa éppen Artemisznek akarta 

szentelni életét: vadászat közben bomlott le haja, melyet egyszerű szalag 

fogott össze. Apollón nem tudott ellenállni a kibomló fürtök látványának, 

üldözőbe vette a lányt, s ahogy közelített  hozzá, úgy tüzelte egyre jobban a 

hullámzó-lobogó haj illata. A lány csak úgy tudott megmenekülni,  hogy 

illatos lombú babérfává változott (Trencsényi, 1956; Ovidius, 1964).

A görögök szívesen hasonlították a fák lombját hajkoronához, s ha a 

kibomló hajnak ilyen erős hatása volt, akkor nyilván más helyzetben is 

éltek vele, csak ennek értelemszerűen kevesebb dokumentuma maradt fenn. 

Egyes források szerint a házasuló lányok feláldozták hajukat Artemisznek 

(Koch, 1996). Ez részben a szüzesség elvesztését jelezte, részben Daphné 

tragédiájára emlékeztet, akinek kibomló haja öntudatlanul vesztét okozta. 

Csak közvetett adatokkal rendelkezünk arról, hogy a legtöbb kultúrában 

nem csupán Szent Pál parancsa miatt nem vágatták le hajukat az asszonyok 

(noha bekötött fejjel jártak), hanem azért sem, mert annak kibontásával
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alkalmasint intim jelzéseket adtak.5 Tudjuk, hogy Magyarországon még XX. 

század elején is csak az eladó lányok viselhettek bizonyos alkalmakkor 

lebontott hajat. Az asszonyok részéről ez bűnös kacérságnak számított,  míg 

a kisebb lányoknak copfba vagy lófarokba volt fonva a hajuk (Magyar 
néprajzi lexikon, 1977-1982).

Egyfelől igaz tehát, hogy a hajviselet kulturális szignál, másfelől 

azonban láthatjuk, mennyire könnyen dinamizálódik. Elég, ha kibomlik a 

szalag, máris belekap a szél a fürtökbe, és elindul az a mozdulatsor, mely 

oly ismerős a mindennapi életből, vagy az igényesebb filmek erotikus 

jeleneteiből (például Menzel, 1980; Lumet, 1974). Az arab világ 

asszonyainak mindenki szeme elől el kell rejteniük hajukat6, nem csoda hát, 

ha áradozik róla, aki véletlenül mégis megpillantja: "Hátára omló sötét 

fürtjei a datolyapálmán csüngő érett gyümölcsök." (Amír il Kais; idézi 

Broby-Johansen, 1969, 89.)

A haj tehát több, mint hajviselet. Testrészünk, szervünk.

Az a mód, ahogy viseljük befolyásolja érzékelésünket, és 

mozgásunkat. A haj -  részben vagy egészben -  takarhatja vagy felfedheti a 

mimikái kommunikációt, befolyással lehet a tekintet irányulására, szögére. 

Igazgatása, hátravetése, megérintése fontos jelek; ráadásul a haj 

modifikálja az összes olyan gesztust is, amelyben a fej szerepel.

5 A fej bekötésének aktusánál valószínűleg nem a házasság megtörténtének ténye ríkatta 
meg az ifjú asszonyokat (számos szólást ismerünk, melyek a lányok férjhez menés utáni 
vágyával tréfálkoznak -  lsd. Függelék 2.), hanem az, hogy hajukat ezentúl rejtve kellett 
viselniük. Ettől fogva a haj lebontásának egyetlen legális alkalma az esti fésülködés 
maradt, mely -  megfelelően időzítve -  nem csupán higiénés, de kommunikatív célokat 
is szolgált: a férj ebből tudhatta, számíthat-e aznap éjjel felesége ölelésére, azaz a haj 
jelezte az asszony hajlandóságát.

6 Ez nem az a fajta tabu, melynek értelme homályba burkolózna: az iszlám vallású nők 
számára teljesen világos, hogy a haj és a test bőrének eltakarása a férfiak szexuális 
vágyának korlátozása.
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Másként nyúl fejéhez, akinek hosszú, egyenes haja van, és másként, 

aki berakott,  lakkozott frizurát visel. Másképpen int nemet a tar fejű, és 

másképpen a nagy göndör frizurás, akinek kis mozdulata is nagy 

mozgáslátványt eredményez. A hosszú haj más testtartást,  más mozgást 

indukál, mint a rövid, s ezt a mozgásmintázatot azok is sokáig megőrzik, 

akik levágatják hajukat.

Véleményünk szerint tehát a Buda által felvázolt konceptuális 

keretben a hajat a közvetlen emberi kommunikáció egyik olyan elemének 

kell tekintenünk, melynek szinte valamennyi nem verbális csatornában 

szerepe van. Alkalmanként a mimikái kommunikációval egyenértékű 

információkat biztosít, máskor egy gesztus részeként van jelen. Néha 

tartósabb állapotot, máskor pillanatnyi érzelmeket közöl vagy rejt el. Buda 

teret nyit a humán kódok differenciálódásának (a folyamat napjainkban 

szerinte intenzívebb és gyorsabb, mint valaha), és érvényesnek tekint olyan 

nem verbális jelzéseket is, amely csak más csatornák jelzéseivel együtt 

adnak értelem teljes egységet (Buda, 1994).

Ezt elfogadva úgy tűnik, hogy megéri a "hajbeszédet" tüzetesebben 

feltárni, tudományos igényességgel, alaposabban elemezni. Elképzelhető az 

is, hogy érdemes a hajat a kinezika által vizsgált jelenségek közé sorolni, 

hisz a kommunikációban betöltött szerepe ebből a szempontból hatéko

nyabban elemezhető. Mindenesetre fontosnak tartjuk, hogy a hajat a 

közeljövőben következetes és alapos vizsgálatnak vessük alá. Erre annál 

inkább okunk van, mert Buda -  érdekes összhangban Csányi idea

elméletével -  rámutat arra a furcsa jelenségre, hogy a közvetlen interakció 

jelentősége a társadalmi kommunikáció mai rendszereiben nemhogy 

csökkenne, hanem épp ellenkezőleg: radikálisan növekszik. Buda szerint 

ezt többek között az is igazolja, hogy a két legfejlettebb ókori kultúra, a 

görög és a latin világ irodalmában alig találunk nem verbális jelzéseket 

(Buda, 1994).

Ezen jelenség egyik oka az lehet, hogy az emberiség történetében jó 

ideig nagyon merev szerkezete volt a nem verbális jeleknek, valóban 

inkább kulturális szignálként működtek. Ha egy Trója alatt harcoló akháj 

levágatta vagy akár csak oldalra fésülte volna haját, az bizonyára árulásnak
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tűnt, s normát sértett volna. Hiszen a hajzat nem pusztán azt mutatta, hogy 

milyen nemhez, korcsoporthoz vagy osztályhoz tartozik viselője: 
mindenekelőtt törzsét, nemzetségét és annak erejét mutatta. A Varjak Népe 

indián törzs például úgy különböztette meg magát szomszédaitól,  hogy az 

asszonyok rövidre vágták hajukat, a férfiak pedig megnövesztették. (Broby- 

Johansen, 1969). Hasonló jelenségről számol be Margaret Mead is az új- 

guineai csambulikról szóló tanulmányában, elmondva, milyen gonddal 

bodorítják, fésülik dús fürtjeiket a férfiak, és milyen rövidre nyírják 

asszonyaikat (Mead, 1970). A germánok rabszolgáiktól különböztették meg 

magukat hosszú hajukkal, Klodomir például úgy került a burgundok 

fogságába, hogy ráismertek kivételesen hosszú hajáról (Meyer, 1983).7

A hajviselet, mint norma szerepét jelzi az a történelmi tény is, hogy 

az európai és az angolszász népek többsége a férfiaknál a rövid, a nőknél 

pedig a rejtett hajat preferálta. Ennek egyetlen oka a keresztény kultúra 

alázata volt: Szent Pál igéje fokozatosan elérte az európai népeket. Nagy 

Károlynak még vállig érő, dús haja volt, fia már hitének megfelelően 

rövidre vágatta, unokája pedig a Kopasz Károly nevet kapta. 1100 körül I. 

Henrik az angolokat, hatszáz évvel később Nagy Péter az oroszokat nyíratta 

meg, miközben a nők haja másfél évezreden át letakarva, levegőtől elzártan 

sínylődött (Morton, 1977; Assmann, 1997).

Hasonló mechanizmusnak köszönhetően maradhatott stabil évszá

zadokon át a magyar férfiak hajviselete is. Honfoglaló őseink rövidre 

nyírták hajukat, ám három hosszú fürtöt meghagytak: egyet a koponyán,

7 Természetesen az is előfordult, hogy a hajviselet "csalt" valamely tekintetben: A 
hetvenes évek "virág-gyerekeinek" hajviselete az emancipációt hangsúlyozta, és a nemi 
hovatartozás fontosságát vonta kétségbe. A barokk kor rizsporos parókáival az életkori 
különbségeket próbálták eltüntetni ( a fehér hajkorona alatt mindenki szinte egyforma 
fiatalnak látszott). A francia forradalom görög kontyhoz visszatérő női hajviselete 
pedig a társadalmi különbségeket tagadta. (Mária Antoinette akkora fejdíszt hordott, 
hogy azt ironikusan a francia flotta vezérhajójának nevezték, 1776-ban pedig másfél 
rőffel meg kellett magasítani a londoni Szent Pál-székesegyház bejáratát, hogy az 
udvarhölgyek fejdísze is beférjen) (Broby-Johansen, 1969; Domanovszky, 1979)
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kettőt a fülek mellett. Ez a szlávoknak és a germánoknak túlságosan tar, a 

hittérítőknek viszont túlságosan hosszú volt, mégis, a magyar módi- még 

szláv és német szomszédaink között is divatossá vált a XII-XIII. században, 

sőt a szokás olyan szívós volt, hogy XV. századbeli sírokban találni rá 

utaló fürtkarikákat. A magyar pásztoremberek egészen a XIX. század 

végéig megőrizték a pogány hajviseletet (Varjú, 1988; László, 1988).8

Benthall szerint manapság "inkább a testolvasás kampányára lenne 

szükségünk", hisz egyre kevésbé nyomja rá bélyegét a csoporthoz tartozás 

az egyén megjelenésére -  így sokkal többet közölhet azzal saját magáról, 

pillanatnyi állapotáról (Benthall 1976, 92.). Láttuk, hogy ez kétségtelenül 

érvényes a hajra, mint kommunikációs jelre is, mely változatlanul első

sorban természetes jelként funkcionál: azonnal érzékeljük a diszharmóniát, 

ha egy harmincas kosztümös nő szemöldökére fésült frufruval és masnis 

fonott copfokkal üldögél metrón, ha egy középkorú nő kibontott hosszú 

szőke hajával igyekszik az aranyhajú királylány benyomását kelteni, vagy 

ha egy idős úr ritkuló haját hollófeketére festi.

Azt állítottuk, hogy a szabályozottság lazulásával egyre inkább 

érdemes a hajat a nem verbális kommunikációs rendszer egyik elemeként 

kezelni. Vegyünk erre most egy példát a klasszikus testbeszédből: Pease 

szerint a kapcsolat jel legétől  függően más-más arcterületre irányítjuk 

tekintetünket az interakció során. Hivatalos, üzleti, távolságtartó viszony

ban szemmagaságtól fölfelé, egy képzeletbeli háromszöget nézünk a másik 

homlokán; a társasági nézés a két szem és a száj közötti  háromszögre 

irányul, míg a bizalmas viszony esetén az előbbi háromszög alsó csúcsa 

akár a combtőig is lecsúszhat (Pease, 1990).

Mi történik azonban, ha a "hivatalos" háromszög területét hosszú 

frufruval takarjuk? Azok, akik hivatalos kapcsolatban a szemöldökünk fölé,

8 Valószínűleg olyan hagyományt testesített meg, ami struktúrájában a magyar Mária 
kultuszhoz hasonló, mely egy hús-vér embert emel be az elvont monoteista hitbe. Erre 
utal az is, hogy a magyar képzőművészet legrégebbi munkái csak a Sámson történet 
keretében mertek magyar embert ábrázolni ( Pécsi Bazilika és Esztergomi Királyi 
Palota domborművei).

45



a homlokunk irányába szeretnének nézni, eléggé zavarba jönnek. Ilyenkor 

az egyik lehetőségük az, hogy gyerekesnek vagy komolytalannak ítélnek 

minket és kilépnek a helyzetből. A másik, hogy a szemsíknál lejjebb 

engedik tekintetüket, és önkéntelenül váltanak a társasági, vagy éppen a 

bizalmi nézésre. Könnyebben megértjük ezt a feszültséget, ha elképzeljük, 

hogy a hivatalos háromszöget nem haj, hanem szemellenzős tiszti 

tányérsapka takarja. Amennyiben nekünk nincs elfedve homlokunk alsó 

régiója (mert kiskatonák vagy civilek vagyunk), tekintetünk egyetlen 

kapaszkodójává a sapkajelvény válik: hiszen anélkül a tiszt szemébe nézni, 

hogy a háromszög felső oldalain is végigsiklana pillantásunk, agresszió 

lenne; egy alsóbb háromszögre szegezni tekintetünket pedig bizalmaskodás.

Kommunikációs helyzetekben fontos szerepe van a másikhoz való 

odafordulásnak, hiszen ennek milyensége hatással van az interakció 

alakulására. Nézzük, milyen modifikáló szerepe lehet a hajnak a kontaktus

felvételnél! A rövid hajúak megtehetik, hogy gyors, hirtelen mozdulattal, 

akár csupán nyakból fordítják arcukat kommunikációs partnerük felé, ám 

ekkor könnyen az a vád érheti őket, hogy a másikat "félvállról veszik". Ha 

egy kibontott hosszú hajat viselő személy fordul ugyanilyen mozdulattal, 

haja -  tehetetlenségénél fogva -  arca elé kerül akadályozva a 

szemkontaktus felvételében, kezét felemelve ki kell tehát simítania az 

arcába hullott tincseket. Ez a mozdulat azonban -  szemben a rövid hajú 

hasonlóan indult mozgássoránál tapasztaltakkal -  fokozott figyelmet és 

önfeltárást sugall: "fontos vagy, gyorsan fordulok feléd, még kellemet

lenséget is vállalok a veled való kapcsolatért, feltárom neked arcomat". A 

befejező gesztus mintegy felülírja a vállak helyzetét. A másik lehetőség, 

hogy -  a tekintet sávjának szélesebben tartása miatt -  hosszú hajú 

igyekszik haját a válla mögött tartani, ezért mozgását mélyebbről, a gerinc 

lumbális szakaszának tájékáról indítja, s bár így a folyamat -  fizikai okból 

-  hosszabb időt vesz igénybe, lassúbb a reagálás, végeredményként teljes 

felsőtestével odafordul partneréhez. Ez szintén kapcsolaterősítő lehet.

Egy másik példa a haj testtartásra gyakorolt hatása. A kibontott 

hosszú hajat viselő lányok tartása különbözik a rövid hajúakétól, 

kecsesebbnek, néha büszkébbnek érezzük. Mi lehet ennek a hátterében?
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Belga Kongóban a nők legfőbb erotikus szignálja az ajak. Annak 

érdekében, hogy az eladó lányok minél "szexibbek" legyenek, hajukat 

agyaggal keverve súlyos fejdíszt készítenek, mely hátrahúzza a fejüket, így 

az ajkuk a férfiak szemmagasságából is jól látható (Broby-Johansen, 1969). 

A hosszú haj váll mögött tartása -  melyről láttuk, hogy nagy jelentőséggel 

bír a látótér megőrzésében -  hasonló pozíciót követel: a gerinc egyenesebb, 

a homlok síkja kissé hátrébb, a száj vonala pedig magasabbra kerül.

Feltételezzük, hogy a hajjal közölt kommunikációs jelek észlelése -  

hasonlóan a kinezikai vizsgálatok során tapasztaltakhoz -  ritkán és kis 

számban tudatosul, így elsősorban tudattalan folyamatokra van hatással. 

Nem feledkezhetünk meg ugyanakkor a haj és a hajjal kapcsolatos 

asszociációk tudattalan tartalmakat mozgósító hatásáról sem. Számításba 

kell vennünk, hogyan és mi mindent szimbolizálhat a haj, s számolnunk 

kell szimbolikus jelentéseinek következményeivel is. A következőkben 

ezzel foglalkozunk.

47



A HAJ MINT SZIMBÓLUM

Vizsgálataink kapcsán mindazon források fontosak számunkra, 

melyek hozzájárulhatnak a hajhoz kötődő tudattalan tartalmak megérté

séhez. Ezért foglalkoztunk mítoszokkal és műalkotásokkal. Most ideje a 

vicceket is segítségül hívni, bár esetükben nehéz a jó ízlés határain belül 

maradni, korunk hajjal kapcsolatos viccei ugyanis a szőke lányokról 
szólnak. Germán és latin nyelvterületen rendkívül elterjedtek -  a világ

hálón több, mint tizennyolcezer gyűjtőhelyük van, némelyiket évi 

kétmillióan is látogatják -  és hazánkban is legalább háromezer webhely 

kínálja a magyar nyelvű változatokat (Blonde jokes, 2000).

A viccek szőkeség szimbólumába sűrített jelentéstartam egyszerűen 

redukálható: azonos a női butasággal, bujasággal és állhatatlansággal. Az 

egyes típusok azonban olyan tartalmakat is megjelenítenek, melyek 

érdekesek lehetnek a haj-szimbólumok megértése szempontjából, és sokat 

mondanak el azokról is, akik mesélik őket.

A viccek egyik generálója kétségtelenül az elfojtott vágy. Olyan 

körökben mesélhetik, ahol még egy futó kapcsolat is inkább áhított mint 

valós lehetőség.

"Mi a szőke első dolga, ha beköszönt a reggel?

A.) Bemutatkozik; B.) Hazamegy. "

A sok típusban a vágy fallikus szimbólumok kíséretében jelenik meg:

"Egy szőkét és egy barnát egyszerre löknek le egy toronyból. Melyik  

ér le előbb?

A barna, mert a szőke útközben megáll megkérdezni, hogy jó  irányba 

halad-e . "

"Honnan tudjuk, hogy Ligetszépe szőke volt?

Másnak lett volna annyi esze, hogy ledobja a kulcsot. "
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"Egy szőke nő kilőtt egy nyilat a levegőbe...

Igen, de nem találta el. "

A torony, a toronyból ledobott kulcs és a nyílvessző mind a viccek 

mesélőinek elfojtott vágyaira utal. Az elhárítás nagyszerű eszköze a szőkék 

devalválása, racionálisan látszólag indokolt megvetése. A viccek ezen 

mélyebb rétegét mutatja, hogy egy viccen belül két sűrítéssel is 
találkozhatunk:

"Miért alkalmaz a NASA hidrogénezett szőkéket?

A feke te  lyukakat tanulmányozzák rajtuk. "

A fekete lyuk durva szexuális utalását az finomítja, hogy a 

csillagászati objektum valóban nagyon "buta": semmiféle információt nem 

kaphatunk róla, mert még a fényt is elnyeli, s belseje valószínűleg 

tökéletesen strukturálatlan. Ez a tudás már igényel némi műveltséget. A 

vicc struktúrája kétségtelenül az "utalás révén ható kettős értelmezés " 

(Freud, 1982), s a szőkeség az az utalás, mely a kettős értelmezést lehetővé 

teszi.

Jogosan kérdezhetnénk e tudattalan tartalmak láttán, miért nem 

egyszerűen a nőkről szólnak ezek a viccek?

Ha egyszer csak annyi a funkciójuk, hogy a "savanyú a szőlő” 

szomorúságot oldják, miért éppen a szőkéket pécézik ki maguknak? 

Elképzelhető volna, hogy csak mesterséges szőkékre vonatkoznak a viccek, 

ám ezt cáfolja a következő típus:

"Minek neveznéd azt, amikor egy szőke barnára fes te t i  magát?

Mesterséges intelligencia. "

Úgy tűnik tehát, hogy a nők féltékenysége is üldözi a szőkéket, 

hiszen a "szőke és a barna" típusú viccek szembe helyezik őket a többi 
nővel is.
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"A szőke és a barna épp egy parkban sétálnak, amikor a barna 
felkiált:

-  O, nézd, egy halott kismadár!

— Hol? Én nem látom — szól a szőke az eget fürkészve. "

Mindenekelőtt azt kell belátnunk, hogy ezek a szőke viccek olyanok, 

mint a kommersz amerikai filmek: a megvetésre méltó szőke csinibabával 

az intelligens barna nőt állítják szembe (például Dolberg, D.: FBI 

Akadémia, A kéz, amely a bölcsőt ringatja, Rose, B.: Kampókéz és még 

sorolhatnánk Tonio Kroger késői és sematikus utódait), a felszínen 

természetesen csupán a tudattalan tartalom negatív felét mutatva. Persze ha 

meggondoljuk, hány szőke nőt rángattak már marcona akcióhősök tűzön, 

földrengésen, golyózáporon át, miközben a hölgyek többnyire semmit sem 

értettek és csak a sminkjükre ügyeltek, azt látjuk bizonyítva, hogy a haj 

korántsem olyan elhanyagolható kommunikációs jel,  mint ahogy azt 

könnyelmű rendezők gondolják.

A szociálpszichológia egyre gyakrabban tesz erőfeszítéseket arra, 

hogy visszacsatolásokkal gazdagon behálózott rendszerként vizsgálja 

társadalmunkat. Szemléletileg újat hoz az a törekvés, mely a reklám által 

kiaknázott ősi szimbólumokkal (mitémákkal9) vet számot: vizsgálja, hogyan 

hat ezek új megjelenése a társadalomra, s felméri, hogyan hat vissza a 

folyamat a kollektív tudattalanra (Ewen, 1976; Featherstone et alii, 1997).

Mindez arra bíztat, próbáljuk megvizsgálni a haj szimbólumértékét is 

a reklámon keresztül.  Featherstone és társai azt tartják, a reklám bizonyos 

értelemben bekebelezte a költészetet: szabadon társítja mondanivalóját a 

tudattalan mélyebb szimbolikus tartalmaihoz. Hogy ebben a szerepben a haj 

különösen teherbíró szimbólumnak bizonyul, azt könnyen beláthatjuk, ha 

áttekintjük azon jelentéstartalmakat, melyeket a reklámok társítanak hozzá:

9 Ancsel Éva képezte ezt a kifejezést. Kezdetben mitémák soráról beszélt (Ancsel, 
1982, 1986), élete végén egyetlen mitémát ismert már csak el, a szeretetet, így ő maga 
szüntette meg saját kategóriáját (Ancsel, 1989).
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"fiatalság, szépség, energia, jó kondíció, mozgás, szabadság, romantika, 

egzotikum, fényűzés, élvezet,  szórakozás, jólét" (Featherstone et alii, 4997, 
76.). Mi másra vágyhatnánk még?

A haj mint szimbólum felett társadalmunkban állandóan ott lebegnek 

a reklám jelentései,  és a haj-szimbolika segítségével bármilyen áruhoz 

képesek lehorgonyozni ezeket a tartalmakat (Lefebvre, 1971). A jólét 

egyezményes jele a fiatal, szőke feleség; a szabadságé a szélben szálló 

hosszú haj; a jó kondícióé férfiaknál a tüskehaj, nőknél a félhosszú fekete 

sportfrizura; a fényűzésé legalább három női hajszín felvonultatása a 

macho férfi körül -  ilyen környezeti sémákba helyezi a reklám az eladni 

kívánt tömegterméket, legyen az tárgy, szolgáltatás, vagy éppen ember. A 

fogyasztói társadalomban maga az ember is áru, reklámozását sztárolásnak 

hívják, s ennek egyik legfontosabb kelléke a hajviselet. Legkésőbb Julius 

Cézár óta tudjuk ezt (Németh, 1996). A mozgókép megjelenése előtt a 

színházplakátok teremtették a sztárokat. Közülük az egyik legelső Sarah 

Bernhardt volt, akinek plakátjai leginkább gyönyörű hajfürtjeit  emelték ki 

(Hess és Nochlin, 1973).

Nem sokkal később, a 20-as években, már nemcsak ünnepelt dívák 

jelentek meg a plakátokon, hanem egyszerű emberek, háziasszonyok és 

tisztes polgárok is, s a színház világa az úri társadalom szűk körei és a 

szalonok után meghódította a hálószobát (a fésülködőasztalra nyomult be 

először), a konyhát, a mosókonyhát, végül pedig az utcát is (Lasch, 1984). 

"A társadalmi szerep, amelyet a személyiség új kultúrájában mindenkitől 

megköveteltek, az előadóművész szerepe volt. Minden amerikainak 

szerepjátszó énné kellett válnia." (Susman, 1979; idézi Featherstone, 1997, 

96.) Morális értelemben ez Kopernikusz, Darwin és Freud (Wiesenhütter, 

1979) után egy újabb hatalmas pofon nárcizmusunknak, még nagyobb is az 

első háromnál, mert eddig csupán azzal szembesítettek, milyenek vagyunk 

valójában, ám most az derült ki, hogy nincs is valós valónk. A pofon 

fájdalmát talán csak az enyhíti, hogy -  Ancsel Éva szavaival -  ".. .könnyebb 

szerepet játszani, akármilyen rossz színészek is vagyunk, mint önmagunkat 

kifejezni. Ezért azok a társadalmi szerepek, melyeket olyan előszeretettel
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elemez a modern szociológia, legalább megkönnyítik, tehermentesítik a 

hétköznapi életet, ahogy azt a szokások teszik." (Ancsel, 1995, 66.) -

Színt játszunk? Színház az egész világ? Ismerős gondolat10, ám 

érdemes hosszabban elidőzni Shakespeare sorainál, hisz ő színházi 

emberként nagymestere lehetett a testi sajátságokkal történő jellemzésnek, 

csak ezek a rendezői instrukciók természetszerűen nem maradtak fenn.

"Színház az egész világ

Es színész benne minden fér f i  és nő:

Fellép s lelép: s mindenkit sok szerep vár 

Életében, melynek hét felvonása  

A hét kor. Első a kisded, aki 

Dajkája karján öklendezik és sír.

Aztán jön  a pityergő, hajnalarcú,

Táskás nebuló: csigamódra és 

Kelletlen mászik iskolába. Mint a 

Kemence, sóhajt a szerelmes, és 

Bús dalt zeng kedvese szemöldökéről.

Jön a párduc-szakállu katona:

Cifra szitkok, kényes becsület és 

Robbanó düh: a buborék hírért 

Agyúk torkába bú. És jön  a bíró:

Kappanon hízott, kerek potroh és 

Szigorú szem és j ó l  ápolt szakáll:

Bölcseket mond, lapos közhelyeket,

S így játssza szerepét. A hatodik kor 

Papucsos és cingár f igura lesz:

Orrán ókula, az övében erszény,

Aszott combjain tágan lötyög a 

Jól ápolt f icsur-nadrág; férfihangja

10 Eriksonnak is döntő lépést jelentett mélyebb megértése.
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Gyerekessé kezd visszavékonyodni,

Sipol, fütyül. A végső jelenet,

Mely e fura  s gazdag mesét lezárja,

Megint gyermekség, teljes feledés,

Se fog, se szem, se íny — tönkremenés!"  

(Shakespeare, 1955, 728. -  ford. Szabó Lőrinc)

Shakespeare gondolatának az ad mélységet a kizárólag pozitívban 

fogalmazó reklámmal szemben, hogy rádöbbent: a tudattalan tartalmak 

megismeréséhez el kell vonatkoztatnunk a csillámló felszínen megjelenő 

sok-sok értékelő és logikai jelentésmozzanattól,  és el kell jutnunk addig a 

rétegig, ahol már nem számít pozitív és negatív, ahol már csak a lényeg van 

jelen -  magában foglalva ellentmondásokat és drámai konfliktusok 

lehetőségét. Csak a tudattalan, a költészet és a jó vicc tud így sűríteni.

Túl tehát a jó lét  reklámszőkeségén, túl a weekend szélben szálló 

hosszú haján, a fitt tüskehajon, a félhosszú fekete sportfrizurán és a 

fényűzően festett színeken, ebben a mélyebb rétegben mindenekelőtt 

emberi mivoltunk szimbóluma a haj.

Kémiai összetétele ugyanaz, mint az állati szőrzeté, mégis teljesen 

különbözik tőle: ez a kultúra keratinja. Ugyanakkor testünk egyetlen más 

tája sem képes úgy elvadulni,  olyan torzonborz és zilált  külsőt kölcsönözni 

nekünk, mint éppen a hajunk.

Ha végignézünk valakin, a hajáról indul el a pillantásunk, arról a 

hajról, mely az embert magát, s az emberi testet egyaránt szimbolizálja. A 

skalp megszerzése, az emlékbe adott tincs, és a hajáldozat mind azt fejezik 

ki: pars pro toto az embert szereztük meg, őt magát adtuk emlékbe, az ő 

testét áldoztuk föl. A filiszteusok Sámson hajának megszerzésével 

kontrollra tettek szert az egész ember felett; és a Libapásztorlány című 

Grimm mese pásztorfiúja sem csupán a királylány néhány hajszálára 

vágyott: testét is bitorolni akarta (Bírák Könyve, 16.17 -  16.21; Grimm, 

1977).
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Shakespeare azt írja: "Első a kisded, aki / Dajkája karján öklendezik 

és sír". Kisgyermekkorban, amikor először fejlődhet ki teljességében 

hajkoronánk, az leginkább az anya-gyermek kapcsolatot szimbolizálja. Hisz 

a haj is testünkből ered, testünkkel tápláljuk, akaratunktól függetlenül is 

növekszik. Ha erőszakkal próbálják elválasztani, fájdalmat okoz, de ha 

eljön az ideje, magától elválik tőlünk. Teljes elvesztését traumaként éljük 

meg, mégis minden nap egy kicsit megválunk tőle. Sokféleképpen 

viszonyulhatunk hozzá: lekötözhetjük, formálhatjuk vagy hagyhatjuk
szabadon nőni.

A köldökzsinór-hajfonat analógia a születés előtti és utáni össze

kapcsolódás lehetőségét is szimbolizálja: kötelék lehet, megkapaszkodási 

felületet kínálhat, de el is vághatjuk. Indonéz szokás szerint a férj felesége 

terhessége alatt és a szülést követő negyven napon nem vághatja le a haját. 

Ezáltal alkalmat nyújt a belekapaszkodásra, hosszú haja jelzi,  hogy képes 

támaszul szolgálni a gyengébbeknek (Róheim, 1921; idézi Hermann 1984, 

108.).

A haj lassan nő. Becsülni, ápolni, gondozni kell ahhoz, hogy teljes 

szépségében, és erejében bontakozzon ki. Az én-fejlődés szimbóluma is. A 

Ligetszépe című mesében a királylány saját testéből nő, bontakozik, hajt ki 

a megoldás; benne magában rejlenek a jövő eszközei (Grimm, 1977; 

Bettelheim, 1985). A hajfonat olyan, mint a kötél: meg lehet ragadni, s 

rajta keresztül el lehet jutni hozzánk -  de Khairosznak, az Alkalom 

megszemélyesített  alakjának lelógó haja is megragadhatóságát jelzi 

(Kerényi, 1977).

"Aztán jön a pityergő, hajnalarcú, / Táskás nebuló: csigamódra és 

/Kelletlen mászik iskolába." Az iskolába lépéssel válnak először hang

súlyossá a kortárskapcsolatok. A családtól való távolodás, és a nagyobb 

közösségbe való integrálódás a legtöbb kultúrában a hajat is érinti. 

Shakespeare szerint e korban a világ megismerése a feladatunk, s a haj a 

környezettel való kapcsolatot is szimbolizálja: látszólag érzéketlen, még az 

ollót se bánja, mégis visszajelzi a legkisebb szellőt is. A kifésült és szélnek 

eresztett hajszálakkal az embert sokfelől sok inger éri el, kiszolgáltatottabb 

az idegen erőknek, de egyben szabad is, hisz nyitott,  divergens
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viszonyulásának köszönhetően, tudja mi történik körülötte és elég 

információja van az autonóm döntéshez. A lekötött vagy összefogott haj 

befelé fordulás, koncentráltság, elzárkózás a külvilágtól,  konvergensebb 

viszonyulás, de a kevesebb környezeti inger miatt egyben 

kiszolgáltatottságot is jelenthet.  A leckeírás világához inkább az utóbbit, a 

délutáni játszótéri játékhoz inkább az előbbit érezzük harmonikusnak, 

pedig a fogalmazás írásakor is elszabadulhatnak a gondolatok és a 

kisdömper ponyvájának szerelése is sok koncentrációt  igényel.

"Mint a / Kemence, sóhajt a szerelmes, és / Bús dalt zeng kedvese 

szemöldökéről." Kapcsolatok és nagy bizonytalanságok: elengedés vagy 

megtartás? A naponta változó frizurák kora ez, a folyamatos keretváltásé. 

A kibontott hosszú haj itt egyfelől a szexuális vonzerő, a hajlandóság, 

másfelől a szüzesség és az érintetlenség szimbóluma. Az ellentmondás 

legszebben Szent Margit legendájában mutatkozik meg: a szűz hajának már 

életében csodatévő ereje volt, halála után pedig messze földről 

zarándokoltak a betegek, hogy fürtjeit megérintve gyógyulást nyerjenek. 

Margit haja azonban életében egyben csábító vonzerőt is kölcsönzött neki, 

többször is drámai helyzetbe került miatta, királyi kérőktől kapott 

tisztességtelen ajánlatot (Weisbender, 1984). A legenda ezen mozzanata 

Artemist idézi és Daphné tragédiájához hasonlít .

A fésülés az elcsábít(tat)ás szimbóluma: Hófehérkét megmérgezi a 

fésű, ájultan hanyatlik le tőle; a hableányok és vízitündérek hajukat fésülve 

hívják dalukkal vesztükbe a férfiakat; a Tavitündértől haját fésülve csalja 

ki az urát a vadászná (Grimm, 1966; Bernáth, 1986). Ugyanakkor a 

fésülködés nemcsak a szexuális hajlandóság és csábítás szimbóluma lehet, 

hanem az erőgyűjtésé is: a Libapásztorlány kifésülés után összefont és 

koszorúba tűzött haja nem pusztán elzárkózás, összeszedettség és az erők 

összpontosítása is egyben (Grimm, 1977; Bettelheim, 1985).

A hosszú női haj kihívó jellegét hangsúlyozzák a menstruációs 

elkülönítéssel járó hajvágások (Hermann, 1984; Frazer, 1994) és a bibliai 

hajfonat-kötelék analógia is: "A te fejed hasonló rajtad a Kármelhez, és a 

te fejeden hajadnak fonatékja a bíborhoz, a király is megköttetnék fürteid 

által!" (Énekek éneke 7, 5).
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"Jön a párduc-szakállu katona: / Cifra szitkok, kényes becsület és / 

Robbanó düh: a buborék hírért / Ágyúk torkába bú." Erőteljes férfikor, a 

küzdelmek kora, egyre feljebb kapaszkodás a rangsorban. A haj az 

alárendeltség (alázat) és a felsőbbrendűség szimbóluma is. A tudatos -  

felszíni -  jelentések itt is könnyedén egymás ellentétébe fordulnak: a 

Tróját megvívó hősöknek éppúgy hosszú szőke haja volt, mint a rómaiak 

germán rabszolgáinak; a római polgárok ugyanúgy igényt formáltak 

maguknak a rövid haj előjogára, mint Manco Capac inka; a germánok, 

szlávok és magyarok pedig tovább megtartották hosszú fürtjeiket,  mint 

legtöbb pogány szokásukat. A fej kopaszra nyírása alávetést és alázatot 

egyaránt szimbolizál, mindenképp a hajban (testben, személyiségben) rejlő 
erők elengedése, lefojtása.

"És jön a bíró: / Kappanon hízott,  kerek potroh és / Szigorú szem és 

jól ápolt szakáll: / Bölcseket mond, lapos közhelyeket, / S így játssza 

szerepét." A haj lényünk tárgyiasult része. Közvetítő és egyben határoló a 

belső, személyes és a külső, tárgyi világ között. Már nem szerv és még nem 

tárgy; tárgyiasult, mégis a részünk. Alakíthatjuk, formálhatjuk és 

csalhatunk vele (parókát hordhatunk, festethetünk és bodoríttathatunk)11. A 

haj a tekintély megteremtésének és a státusz jelzésének egyik legfontosabb 

eszköze, mégis megmutatja igazi belső állapotunkat, jelzi  egészségünket, 

életerőnket, termékenységünket, fiatalságunkat.

"A hatodik kor / Papucsos és cingár figura lesz: / Orrán ókula, az 

övében erszény, / Aszott combjain tágan lötyög a / Jól ápolt ficsur-nadrág; 

férfihangja / Gyerekessé kezd visszavékonyodni, / Sipol, fütyül. A haj 

életerő szimbólum is. Gyengülése, gyérülése mutatja az öregséget, a 

hanyatló erőt, a szaporodó bajokat, de az ősz haj egyben a növekvő 

bölcsesség, a tiszteletreméltó megjelenés. A kopaszság ambivalens 

férfiasság szimbólum, kérdés, hogy választás-e vagy a sors keze.

"A végső jelenet,  / Mely e fura s gazdag mesét lezárja, / Megint 

gyermekség, teljes feledés, / Se fog, se szem, se íny -  tönkremenés! A haj, 

mint élet és halál szimbóluma, többszörösen is megjelenik. A gyászban a

11 Nem véletlenül tiltotta ezt Mózes.
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rómaiak megnövesztik, a görögök levágják. A kígyófej,  a naphéroszok 

arany haja, a remeték hosszú haja, a ferencesek tonzúrája, az apácák 

elrejtett haja mind az evilágiság és a túlvilág (mennyország és alvilág) 

szembeállítását mutatják. Az aranyhaj emellett számos mitológiai 

történetben és tündérmesében a felsőbbrendűség szimbóluma, de -  amint 

láttuk -  a felszínen ez is kaphat ellenkező értelmet.
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"LASSÚK KIT SZERET A LEGJOBBAN" -  A HAJ ÉS
A KÖZÖSSÉGI HELYZET

BEVEZETÉS

Láttuk, hogy a dermatológusok jó néhány alapvető kérdést illetően 

bizonytalanok a hajjal kapcsolatban, afelől azonban nincsenek kétségeik, 

hogy pszichológiai funkciója felbecsülhetetlen (Ebiing, 1985, 1981; Ryder, 

1973; Kobori, 1976; Ebiing; Moschella et alii, 1975; Török, 1987, 1997 és 

2000; Ferrando et al, 2000).

Az evolúciós biológiai képviselői hasonló helyzetben vannak és 

hasonló álláspontot képviselnek. A haj funkcionális szerepéről csak 

bizonytalan hipotéziseket alkottak, ám egyetértenek abban, hogy a hosszúra 

növő haj kifejezetten humán sajátosság (Montagna, 1972; Potts 1996; 

Nowak, 1991; Parker, 1990; Roede et alii, 1991; Morgan, 1982, 2000a, 

2000b; Montgomery, 2000a és 2000b; Verhaegen, 1994; Langdon et al, 

1997; Langdon, 2000).

A humán etológia adatai szerint a hajnak agresszió redukáló és 

státuszjelző szerepe van. Mivel a szigorúan hierarchikus rendben történő 

kurkászás embernél elsősorban a hajas fejbőrre koncentrálódik, így a haj 

milyensége egyben a rangsorban elfoglalt helyet is jelzi (Sebeok, 1968; 

Goodall, 1971 és 1986; Eibl-Eibesfeldt, 1989; Morris, 1990; Csányi, 1999).

Az evolúciós pszichológia olvasatában a dús, fényes, hosszú haj 

viselője immunkompetenciáját,  aktivitását, egészségességét, 

termékenységét hirdeti; gyerekek esetében fokozott szülői ráfordítást, 

felnőtteknél magas reproduktív fitness-t mutat, így egyben tulajdonosa 

értékét is jelzi (Bereczkei, 1992, 1998, 2000).

A kultúrtörténetet tekintve nem egységes a kép a hosszú hajat 

illetően, de a zsidó-keresztény kultúrkör nőtagjainál egyértelműen 

kívánatos viselet (Graves, 1985; Trencsényi, 1956; Kerényi, 1977;

58



Homérosz, 1960, 1974, 1985 ; Broby-Johansen, 1969; Mead, 1970;

Domanovszky, 1979; Gál et al, 1990; Assmann, 1997; Varjú, 1988; László, 
1988).

Kommunikációs szempontból a hosszú hajú egyéneknél eggyel több 

nem verbális elemmel kell számolnunk az interakciókban, így 

feltételezhetjük, hogy a hosszú haj növeli a kommunikáció információ- 

tartalmát. Szimbolikus szerepét tekintve a haj ősidők óta az ösztönerő és a 

szexualitás szimbóluma, az erő, az életszeretet,  a vitalitás és a sikeresség 

jele (Freud 1925, 1985; Róheim 1984, 1985; Bagdy 1988; Szőnyi 1998; 

Circlot 1962; Cooper 1971; Vries, 1974; Hoppál et alii ,1990; Koch, 1996) 

-projektív  tesztek értékelése során használják is ezt az értelmezési keretet 

(Machover 1949; Hárdi 1983; Bagdy 1988).

A haj a gyermeki világban is kétségtelenül kitüntetett helyet foglal 

el: mesékben és gyermekrajzokon egyaránt következetesen használt pozitív 

attribútum. A királylányok és a tündérmesék más feminin alakjai többnyire 

hosszú hajat viselnek (Bettelheim 1985; Von Franz, 1977; Grimm, 1966 és 

1977). A gyermekrajzokon -  különösen a kislányok alkotásain -  a női 

alakok emocionálisan felnagyított hajkoronával jelennek meg (Mérei et al 

1975; Molnár V. 1998, 1990;).

A fentiek szerint a hosszú haj egyértelműen sikerességet, erőt, 

vitalitást, magas státuszt sugárzó pozitív attribútum, ám erre vonatkozó 

empirikus vizsgálatról nem számol be a szakirodalom. Jelen vizsgálat célja, 

hogy empirikus adatokat nyerjen arról, vajon a hosszú hajú lányok valóban 

sikeresebbek-e, valóban több barátjuk van-e, jobban szeretik, vonzóbbnak 

és népszerűbbnek tartják-e őket a közösségben?
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MÓDSZER

V i z s g á l t  s z e m é l y e k

5 magyar általános iskola (nagyvárosi elit, nagyvárosi peremkerületi, 

kisvárosi, nagyközségi és hátrányos helyzetű kisközségi iskola) 27 

osztályában (létszámuk 8 és 31 fő között mozgott) vizsgáltuk összesen 579 

tanuló szociometriái státuszát. A vizsgálatban 300 fiú és 279 lány vett 

részt. A lányok közül 158-nak volt hosszú ha ja12.

E s z k ö z ,  e l j á r á s

Négy, a közösségi helyzettel kapcsolatos kérdésből álló szociometriái 

felmérő lap, melynek itemjei a rokonszenvi kapcsolatokra, a baráti 

kötelékekre, a tetszésre és a közkedveltségre vonatkoztak az alábbiaknak 

megfelelően.

1. Kit szeretsz a legjobban az osztályban?

2. Ki a legjobb barátod az osztályban?

3. Szerinted ki a legszebb az osztályban?

4. Szerinted kit szeretnek a legtöbben az osztályban?

A kérdőívre a gyerekek számára a következő instrukciót írtuk: 

"Válaszolj a következő kérdésekre egy-két osztálytársad teljes nevének 

beírásával!".

12 Hosszú hajúnak tekintettük azokat a gyerekeket, akiknek haja legalább vállvonal alá 
ért.
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EREDMÉNYEK

A kölcsönösségi táblázatban összesített adatokat standardizáltuk13 14, 

mert a választások száma függ az osztálylétszámtól.

A mintát három csoportra bontottuk (hosszú hajú lányok, rövid hajú 

lányok, fiúk) és a standardizált adatokkal variancia-analízist végeztünk.

Mindenekelőtt az adott választások számát vizsgáltuk, hiszen ha itt 
különbség van a csoportok között, az megkérdőjelezi az összes többi 

eredményt. Ebben a tekintetben azonban a vizsgált csoportok nem 

különböztek egymástól (m=7,63).

2. SZÁMÚ TÁBLÁZ A T

A Z  ÖSSZES KAP OT T VÁLASZTÁS SZ Á M A 14

Átlag HL RL F

HL 12,99 ** **

RL 5,67 **

F 5,62 **

E 7,64

Ez az eredmény igazolja a hosszú haj előnyeire vonatkozó 

hipotézisünket, ám kérdés, hogy ezt a mintázatot kapjuk-e a kérdésenkénti 

elemzésben is. Volt-e olyan választás a négy közül, amelyben nem kaptak 

kiemelkedően sok szavazatot a hosszú hajú lányok?

13 Osztottunk a valós majd szoroztunk az átlagos osztálylétszámmal, azaz 21-gyel.
14 Jelmagyarázat:
HL = hosszú hajú lány (n=158)
RL = rövid hajú lány (n=121)
F = fiú (n=300)
** = 1% -os szinten szignifikáns különbség 
* = 5% -os szinten szignifikáns különbség
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Az 1. kérdésben (Kit szeretsz a legjobban az osztályban?) kapott 

választások tekintetében a hosszú hajú lányok szignifikánsan különböznek 

mind a rövid hajú lányoktól, mind a fiúktól (p < 0,01). A rövid hajú lányok 

és a fiúk választási értékei nem különböznek (3. számú táblázat).

3.  SZÁMÚ TÁBLÁZAT

A Z  1.  KÉR DÉ SBEN K AP OTT VÁLASZTÁSOK SZÁMA

Átlag HL RL F

HL 3,05 ** * *

RL 1,60 * *

F 1,75 * *

2 2,08

A 2. kérdésben (Ki a legjobb barátod az os ztályban?) kapott
választások tekintetében a- rövid hajú lányok szignifikánsan különböznek

mind a hosszú hajú lányoktól (p < 0,01), mind a fiúktól (p < 0,05). A

hosszú hajú lányok és a fiúk átlagai nem különböznek egymástól (4. számú

táblázat).

4. SZÁMÚ TÁBLÁZ A T

A 2. KÉRDÉSBEN KAPOTT VÁLASZTÁSOK SZÁMA

Átlag HL RL F

HL 2,39 * *

RL 1,52 ** *

F 2,06 *

2 2,03

Ebben a kérdésben valószínűleg a fiúk fiúkra, a lányok lányokra 

szavaznak, emiatt a fiúk szavazatai saját csoportjuk kapott választásainak
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számát növelhették, míg a lányoknál a hipotézisnek megfelelően a 

hosszúhajúakhoz áramlottak a szavazatok.

A 3. kérdésben (Szerinted ki a legszebb az osztályban?) kapott 

választások tekintetében a hosszú hajú lányok szignifikánsan különböznek 

mind a rövid hajú lányoktól, mind a fiúktól (p < 0,01). A rövid hajú lányok 

és a fiúk választási értékei szintén különböznek (p < 0,05) (5. számú 
táblázat).

5. SZÁMÚ TÁBLÁZ A T

A 3. KÉRDÉSBEN KAPOTT VÁLASZTÁSOK SZÁMA

Átlag HL RL F

HL 4,15 * * **

RL 1,40 ** *

F 0,53 * * *

2 1,70

A szépség mégiscsak a legnőiesebb kategória.

A 4. kérdésben (Szerinted kit szeretnek a legtöbben az osztályban?) 

kapott választások tekintetében a hosszú hajú lányok szignifikánsan 

különböznek mind a rövid hajú lányoktól, mind a fiúktól (p < 0,01). A 

rövid hajú lányok és a fiúk választási értékei nem különböznek (6. számú 
táblázat).

6. SZÁMÚ TÁBLÁZ A T

A 4. KÉRDÉSBEN KAPOTT VÁLASZTÁSOK SZÁMA

Átlag HL RL F

HL 3,35 ** * *

RL 1,15 **

F 1,28 **

2 1,82
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A valódi  kölcsönös választások mellett (melyek esetén két gyerek 
ugyanabban a kérdésben választotta egymást), előfordultak egymást 

keresztező kölcsönös választások is. Például: ha egy gyerek az első pontban 

említette a másik nevét, míg az a harmadikban írta be az övét, ez nem 

egyenértékű egy valódi kölcsönös választással, azonban több, mint egy 

egyirányú választás. Az ilyen eseteket is figyelembe vettük (szemben a 

valódi kölcsönös választások 1-es értékével, itt 0,5-ös szorzóval 

számoltunk15). így az összes kölcsönös választások száma esetenként 

meghaladta a valódi kölcsönös választások összegét.

Az összes kölcsönös választás tekintetében a hosszú hajú lányok 

szignifikánsan különböznek mind a rövid hajú lányoktól, mind a fiúktól (p 

< 0,01). A rövid hajú lányok és a fiúk kölcsönös választási értékei nem 

különböznek (7. számú táblázat).

7. SZÁMÚ TÁBLÁZ A T

A z  ÖSSZES KÖLCSÖNÖS VÁLASZTÁS SZÁMA

Átlag HL RL F

HL 4,49 ** He *

RL 2,54 **

F 2,42 **

E 3,01

A kölcsönös választások esetében is érdekes, hogy mely pontokból
adódik ez a jelentős különbség.

15 A kölcsönös választások súlyozott értékét az alábbiak szerint számoltuk: 
koler=koll+kol2+kol3+kol4+((osszkol-koll-kol2-kol3-kol4)/2),
ahol
osszkol = az összes kölcsönös választás száma,
koll,2,3,4 = a valódi kölcsönös választások száma az 1, 2, 3, 4-es kérdésekben.
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Az 1. kérdésben (Kit szeretsz a legjobban az osztályban?) a 

kölcsönös választások tekintetében a hosszú hajú lányok szignifikánsan 

különböznek mind a rövid hajú lányoktól, mind a fiúktól (p < 0,01). A 

rövid hajú lányok és a fiúk átlagértékei nem különböznek egymástól (8. 
számú táblázat).

8. SZÁMÚ TÁBLÁZ A T

A Z  1.  KÉRDÉSBEN KÖLCSÖNÖS VÁLASZTÁSOK SZÁMA

Átlag HL RL F

HL 1,25 * * **

RL 0,71 **

F 0,74 **

E 0,87

A 2 kérdésben (Ki a legjobb barátod az osztályban?) a kölcsönös

választások számát tekintve hosszú hajú lányok szignifikánsan különböznek

a rövid hajú lányoktól (p < 0,01), míg a fiúk átlagai nem térnek el egyik

csoportétól sem (9. számú táblázat).

9. SZÁMÚ TÁBLÁZA T

A  2.  KÉRDÉSBEN KÖLCSÖNÖS VÁLASZTÁSOK SZÁMA

Átlag HL RL F

HL 1,27 * *

RL 0,84 * *

F 1,08

E 1,08

Már utaltunk arra a feltevésünkre, hogy ebben a kérdésben alig 

"szavaznak át" a fiúk a lányokra, a választásokat egymásnak adják. A 

viszonylag ritkább kölcsönös választásoknál még markánsabb az az



eredmény, amely már felsejlett a kapott választásoknál: bizonyítja, hogy a 

hosszú hajú lányoknak valóban több barátjuk van.

A 3. (Szerinted ki a legszebb az osztályban?) kérdésben a kölcsönös 

választások tekintetében a hosszú hajú lányok szignifikánsan különböznek 

mind a rövid hajú lányoktól, mind a fiúktól (p < 0,01). A rövid hajú lányok 

és a fiúk átlagértékei nem különböznek egymástól (10. számú táblázat).

1 0 .  SZÁMÚ TÁBLÁZ A T

A 3. KÉRDÉSBEN KÖLCSÖNÖS VÁLASZTÁSOK SZÁMA

Átlag HL RL F

HL 0,66 ** * *

RL 0,25 **

F 0,07 * *

2 0,27

Ez az eredmény a hosszú hajú lányok kölcsönös respektusára utalhat.  

A 4. kérdésben (Szerinted kit szeretnek a legtöbben az osztályban?) a 

kölcsönös választások tekintetében a hosszú hajú lányok szignifikánsan 

különböznek mind a rövid hajú lányoktól (p < 0,05), mind a fiúktól (p < 

0,01). A rövid hajú lányok és a fiúk választási értékei nem különböznek 
(11. számú táblázat).

1 1 .  SZÁMÚ TÁBLÁZAT

A 4. KÉRDÉSBEN KÖLCSÖNÖS VÁLASZTÁSOK SZÁMA

Átlag HL RL F
HL 0,52 * * *

RL 0,29 *

F 0,14 **

2 0,28
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Ez az eredmény arra utalhat, hogy a fiúknál sokkal jobban 

körvonalazódott a vezetők személye, mint a hosszú hajú lányoknál. 

Alacsonyabb átlaguk azt jelezheti,  hogy náluk a kevés vezető kevésbé 

képes viszonozni az összes választást, mint a hosszú hajú lányoknál, 

és/vagy maga is jól látja a másik vezető személyét, így legfeljebb vele van 

kölcsönös respektusa, míg a hosszú hajú lányokat a rövid hajúak is 
respektálják.

A közösségi státusz értékelése szempontjából fontos, hogy ki adja a 

választást: egy centrumban lévő csoporttag szavazata nyilvánvalóan többet 

ér, mint azé, aki a perifériára szorult. Ezért dolgoztuk ki a választási érték 

mutatót, mely figyelembe veszi a választást adó személyek kapott 

szavazatainak számát, a kölcsönös kapcsolatoknál pedig mindkét f é l  kapott 

választásainak számát. Ennek megfelelően tartalmaz egy a kölcsönösségi 

táblázatból kiszámítható ún. "nem saját-érték"-et (nemsaj16), valamint a 

valódi és keresztezett kölcsönös választások súlyozott összegét (lsd. fent 

koler).

A standardizált választási érték (valerstand) kiszámításához tehát a 

következő képletet használtuk:

valerstand=nemsajstand+((osszkap/let)*21*koler),
ahol:

nemsaj stand = a standardizált nem saját-ér ték17, 

osszkap = az összes kapott választás száma 

let = az osztály létszáma.

16 A nem saját-érték kiszámításának algoritmusa: 
nemsaj=al *kl+a2*k2+a3 *k3 + ...+an*kn,
ahol al az első személy által adott választások száma 
ki pedig az al-et adó által kapott választások száma; 
a2 a második személy által adott választások száma 
a k2 az a2-t adó által kapott választások száma, stb. rendre.
17 (nemsaj/let)*21
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A választási érték tekintetében a hosszú hajú lányok szignifikánsan 

különböznek mind a rövid hajú lányoktól, mind a fiúktól (p < 0,04). A 

rövid hajú lányok és a fiúk választási értékei nem különböznek (12. számú 
táblázat).

12. SZÁMÚ. TÁBLÁZAT  

VÁLASZTÁSI ÉRTÉK

Átlag HL RL F

HL 173,36 ** **

RL 66,51 * *

F 55,08 * *

E 89,74

Az eredmény hipotézisünknek megfelelően a hosszú hajú lányok 
kétségtelen előnyét jelzi.

DISZKUSSZIÓ

A  szociometria eredményei egyértelműen jelzik,  hogy a hosszú hajú 

lányok sikeresebbek az iskolai közösségben. Több barátjuk van, jobban 

szeretik őket, vonzóbbnak és népszerűbbnek tartják őket, mint a fiúkat és a 

rövid hajú lányokat.

Kétségtelen tehát: a hosszú haj sikerességet, erőt, vitalitást jelez, és 

magas státusszal jár  együtt. Ám azt aligha hihetjük, hogy mindenki 

Sámson, azaz ennek az erőnek, vitalitásnak és sikerességnek maga a haj a 

forrása. Másfelől viszont azt sem mondhatjuk már, hogy a haj önkényes jel, 

jelvény, melynek semmi köze az általa jelzett  tulajdonságokhoz, s 

pótolható például fülbevalóval vagy napszemüveggel. Szemantikai 

értelemben a haj inkább ikon: maga is viseli az általa szimbolizált 

tulajdonságokat.
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Az evolúciós pszichológiai szempontból érdemes megfontolni, hogy a 

vizsgált közösségekben a rövid hajú lányoknak is ragyogó fényes hajarvolt, 
s természetesen patogén mentesek voltak. Ha a szülők csupán arra 

törekszenek, hogy gyermeküknek ápolt haja legyen, nyilvánvalóan nem 

foglalkoznak a haj hosszával. Amennyiben a gondozottság az egyetlen 

szempont, a rövid haj előnyösebb, hisz kevesebb ráfordítást igényel: 

könnyebb kifésülni, gyorsabban megszárad az uszodában, nem lóg a 

szembe, nem csúszik ki belőle a masni, stb. Elképzelhető tehát, hogy a 

rövid és a hosszú hajú lányok közösségi státusza közötti  különbség a szülői 

ráfordításból ered. A haj az egész embert szimbolizálja, a róla való 

gondoskodás a viselőjéről való gondoskodást is jelenti,  a hajápolásra 

fordított idő az egymásra fordított idő része, és a hosszú haj fokozott 

grooming aktivitást és több időt kíván. Az a tény, hogy a hosszú haj 

ápolása komoly befektetést igényel, önmagában bizonyítja, hogy viselője 

olyan környezetből érkezik, amely még ezt is megengedheti magának. A 

fenti eredmények alapján lehetséges, hogy a nyereség egy a szülő által 

beindított feedback folyamatnak köszönhetően jön létre: a hosszú haj 

fokozza az önbizalmat, növeli a kapcsolatteremtő képességet, megkönnyíti 

a kapcsolatfelvételt, magasabb értékrendről tanúskodik és növeli a 

közösségi státuszt.

A hosszú hajnak kitüntetett szerepe van a gyermeki világban, 

nemcsak a tündérmesékben és a gyermekrajzokon, de a hétköznapi életben 

is. Meglepő, de a hosszú haj a gyerekek korától függetlenül járt  együtt a 

magas közösségi státusszal. Mindezek alapján felmerül a kérdés: Ha a haj 

ősidők óta a vitalitás fontos szimbóluma, hogyan tudunk elszámolni azzal, 

hogy vannak rövid hajú lányok is?

Vajon a gyerekek felismerik a hosszú haj fontosságát? A gyermek

rajzokon némiképp követhető a vágyvezérelt gondolkodás, s a királylány 

vagy tündér haja többnyire aránytalanul hosszú. A diszproporció arra utal, 

hogy a gyerekek észlelik a hosszú haj előnyeit,  sőt, számot adhat arról is, 

hogy a haj-aránytalanság az ideovizuális ábrázolás legtovább megmaradó 

jellegzetessége (Mérei et al 1975). Ez magyarázatul szolgálhat a rövid és 

hosszú hajú lányok státusza közötti különbségekre is, hiszen a királylány
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sokkal jobban képviseli a nemi sémát, mint szolgálólánya. De vajon mi 

lehet a magyarázata a fiúk és a hosszú hajú lányok között -talált 

különbségeknek? A nemiséma-elmélet szerint egyéb változók stabilizálása 

mellett egyformán jó reprezentánsai saját nemi sémájuknak, így ebben Bem 

elméleti keretében aligha kaphatunk választ a kérdésre. Ismét az evolúciós 

pszichológia kínál magyarázatot,  hiszen a ráfordítás a haj hosszúságával 

arányos, legyen szó akár fiúkról, akár lányokról. A rövid hajú gyerekek 

közösségi helyzetének összevetése alátámasztani látszik ezt, ám a 

verifikációhoz hosszú hajú fiúkra is szükség lenne. Balszerencsénkre 

kisfiúk körében manapság nem divat a hosszú haj.

Analitikus megközelítésben a hosszú haj ápolására fordított szülői 

befektetést olyan köteléknek tekinthetjük, mely erősebben és tovább köti a 

gyereket az anyához. Ugyanakkor nagyon könnyű elvágni ezt az utolsó 

fizikai köteléket. Ebben az értelemben a lányok hajának levágatása is 

leválasztásnak tekinthető, s ahogy a szoptatás abbahagyásánál, itt is fontos 

kérdés: ki kezdeményezi ezt a lépést? Hiszen vizsgált 279 lány több mint 
negyven százaléka rövid hajat viselt.

Vajon miért hagyják a szülők levágni lányuk haját,  ha ez éppen azt a 

nemi sémát sérti, melyet ők maguk kínáltak a gyereknek? Miért fordul elő, 

hogy nem vállalják a hosszú haj kívánta fokozott ráfordítást? Vajon miért 

hagyják levágni hajukat a lányok, ha az megsérti az énképük alapját képező 

nemi sémájukat? Miért mondanak le a haj megnövesztésének kétségtelenül 

sikeres stratégiájáról? Ez következő vizsgálatunk témája.
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"AHOGY TETSZIK" -  HAJPREFERENCIÁK

BEVEZETÉS

Előző vizsgálatunkban kimutattuk, hogy a hosszú hajú lányok 

népszerűbbek és sikeresebbek a közösségben, mint a rövid hajú lányok és a 

fiúk (B. Korsós 1999a, 1999c). A szociometriái felmérés eredményei 

azonban további kérdéseket vetettek fel mind a nemiséma-elmélet,  mind az 

evolúciós pszichológiai magyarázatok vonatkozásában (Bem 1989, 1993; 
Bereczkei 1992, 1998).

A haj megnövesztése kétségkívül sikeres stratégia. Miért hord 

azonban rövid hajat a lányok több, mint negyven százaléka (B. Korsós, 

1999b, 2000a)?

Vajon a lányok maguk mondanak le a hosszú haj kínálta előnyökről? 

Ha igen, miért mondanak le róla? Talán nem tetszik nekik, ha egy lány 

hosszú hajat visel? Ha így van, miért nem tetszik nekik? Vagy talán csak a 

saját hajukat nem akarják hosszúra hagyni? Ha igen, miért nem akarják? 

Vajon mit gondolnak minderről a fiúk? S vajon hogyan viszonyulnak 

gyerekük hajviseletéhez a szülők?

Jelen vizsgálat célja, hogy választ adjon a fenti kérdésekre.

MÓDSZER

V i z s g á l t  s z e m é l y e k

A vizsgálatban 164 óvodás illetve kisiskolás gyermek vett rész, 80 

lány és 84 fiú. A vizsgált mintában a két nem szignifikánsan különbözött a 

hajhossz tekintetében: a lányok 38%-a hosszú, 32%-a közepes, 30%-a rövid 

hajat viselt; míg a fiúk 95%-ának rövid, 5%-ának pedig közepes hosszúságú
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• 18 rvolt a haja . Hajszín tekintetében lányok és fiúk nem különböztek 
egymástól (62% barna, 21% szőke, 6% fekete és 3% vörös).

E sz k ö z

Speciálisan a vizsgálathoz készített öltöztető já téko t18 19 használtunk. 
Ennek elemei a következők:

1. Két kopasz öltöztető baba (egyik fiú, másik lány -  a nemek 

felismerhetők az arcról, a testalkatról és az alsóruháról), testarányaik 

nagyjából 10-12 éves gyerekének felelnek meg.

2. A babákra méretben illő haj- és ruhakészlet,  az alábbi 
összetételben:

-  kilenc haj: rövid, közepes és hosszú frizura; mindegyik 

szőke, barna és fekete színben (a frizurák mindkét babára 
illenek)

-  kilenc ruha: három kifejezetten lányos (ezek alól a fiúbaba 

válla kilóg), három fiús (ezek a lánybabának csípőben 

"szűkek") és három "uniszex" (mindkét babára illő). Színeik a 

színkörnek megfelelő alap- és komplementer színek (zöld

vörös, lila-sárga, narancs-kék).

A készlet elemeit minden esetben azonos elrendezésben prezentáltuk.

18 Hosszú hajúnak továbbra is azokat a gyerekeket tekintettük, akiknek haja a vállvonal 
alá ért. Rövid hajúnak pedig azokat kódoltuk, akiknek haja rövidebb volt 6 cm-nél. 
Miután a haj átlagosan 12 cm-t nő évente (Morris, 1990), ez egyben azt is jelenti, hogy 
a "hosszúhajú" kategóriába való "bekerüléshez" a közepes hajúaknak legalább egy, a 
rövid hajúaknak pedig legalább két éven át kell növeszteniük hajukat.
19 Köszönet Bagdy Emőke professzorasszonynak az öltöztető baba ötletéért és a munka 
során nyújtott segítségéért.
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Élj ár ás

Négyszemközti helyzetben (illetve igény szerint a szülő vagy 

pedagógus jelenlétében) bemutattuk a gyerekeknek a játékot, és elmondtuk, 

hogy "ízlés vizsgálatot végzünk, arra vagyunk kíváncsiak, milyen ruhák és 

hajviseletek tetszenek az óvodásoknak/iskolásoknak."

Összesen öt öltözetést kértünk, a saját nemnek megfelelő babát 

háromszor, a másikat kétszer öltözették fel a gyerekek az alábbi 
instrukciók szerint:

1. "Öltöztesd fel úgy ezeket a babákat, ahogyan neked a legjobban
tetszik!" (1-2. öltöztetés)

2. "Öltöztesd fel a fiút/lányt úgy, amilyen te lenni szeretnél!"

(3. öltöztetés)

3. "Öltöztesd fel őket úgy, amilyenek a szüleid!" (4-5. öltöztetés)

Az öltöztetést jegyzőkönyveztük, a közben folytatott beszélgetésről 
hangfelvétel készült.

A vizsgálat első harmadában tudatosan kerültük a "Miért ez... / miért 

ezt...?" típusú kérdéseket, s az elkészült öltöztetés után minden esetben 

megkértük a gyerekeket, hogy tegyék helyre a ruhákat és hajakat.20

A harmadik öltöztetés után rákérdeztünk a gyerekek saját öltözködési 

szokásaira, majd hajviseletükre illetve a hajviseletükkel kapcsolatos egyéni 
történetükre.

20 A választásokkal kapcsolatban elsősorban emocionális, s nem kognitív-racionális 
döntéseket vártunk, ebben volt segítségünkre a fenti eljárásmód, s ezt szolgálta a ruhák 
komplementer színösszeállítása is.
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A vizsgálat zárásaként ismét az eredeti elrendezés visszaállítását 

kértük, majd azt a feladatot adtuk, hogy mutassák meg a már levetkőz-tetett 

babán, hol volt/van rajtuk seb vagy egyéb sérülés, s elmeséltettük a sérülés 
történetét is .21

H i p o t é z i s e k

Előzetes elvárásaink szerint az öltöztetés hasonló eredményt hoz a 

fiú és lánybabák hajviseletét illetően, mint első vizsgálatunk, azaz mindkét 

nem a hosszú hajat preferálja majd a lány-, és a rövid hajat a fiúbaba 

esetében. A saját hajviseletet illetően hasonló preferenciára számítunk a 

fiúknál, és hajviseletüktől függetlenül a lányoknál is -  ez következik mind 

a bevezetőben ismertetett elméleti megfontolásokból, mind korábbi 
vizsgálati eredményeinkből.

Azt is várjuk emellett,  hogy a haj hosszúsága és színe a lányoknál az 

első és harmadik öltöztetésben elválik, külön mozog. Erre két okunk van. 

Egyrészt az első két alkalommal a vizsgálati személyek játék-babaként 

tekintenek a figurákra, melyek azonban a harmadik öltöztetésnél saját 

maguk megjelenítésének eszközévé válnak, s ezzel az emocionálisan 

telített, de mégis sematikus babaképet fel kell cserélniük egy a mélyebb

21 A sebesülésekre vonatkozó kérdések -  bár semmilyen formában nem kapcsolódtak a 
vizsgálat hipotéziseihez -  rendkívül jól beváltak legalább két okból. A gyerekek a két 
történetből általában az utóbbira emlékeztek, hiszen a hajjal kapcsolatos történetek az 
öltöztetős játék közepén, annak emocionálisan telített hangulatában kerültek 
elmondásra, míg a sebesüléssel kapcsolatosak felidézésére nem hatott ilyen fajta gátlás, 
így inkább ezeket említették, ha a többi gyerek rákérdezett a történtekre. Ezen túl -  
különösen az óvodások vizsgálatánál -  gyakran felmerült az igény, hogy az óvónő vagy 
a szülő is jelen lehessen a vizsgálatnál. A ruhák és hajak helyre tevése, valamint a 
kétféle történet kérése az érdeklődő felnőttek figyelmének elterelésére is alkalmas volt 
(többnyire valamiféle gondolkodás-fejlettséget illetve finommozgás-koordinációt mérő 
tesztet véltek felfedezni az öltöztető játékban). Természetesen a vizsgálatsorozat 
befejeztével mind az óvodákban, mind az iskolákban elmondtuk valódi célunkat, s 
tájékoztatást adtunk a vizsgálat eredményeiről.
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vágyak szintjén mozgó, ugyanakkor a realitással szorosabban kapcsolódó 

képpel. Másrészt úgy véljük, hogy a haj hosszúsága a hajszínénél-jóval 

komplexebb mintázatot jelent,  a hosszú haj nem pusztán az arcnak ad 

vizuális hátteret, hanem az egész test mozgására befolyással van22 23.

Feltételezzük továbbá, hogy a lányok hajának hosszúsága összefügg a 

szülők státuszával, hiszen a hosszú haj ápolása több ráfordítást, nagyobb 

befektetést igényel . Valószínűnek tartjuk, hogy a lányok hajhosszúsága az 

édesanya hajhosszával is pozitív korrelációban áll: valószínűleg azok az 
anyák, akiknek saját hajviselete nőies, kislányuk esetében is a hosszú hajat 

fogják preferálni.

EREDMÉNYEK

Az alábbiakban az öltöztető játék során nyert adatok elemzése 

következik. A vizsgálat során készült interjúk elemzése egy másik dolgozat 
tárgya.

Az első két öltöztetés során választott elemeket az 13. és a 14. számú 
táblázat mutatja.

22 A hosszú hajú személyek vizuális tere a rövid hajúakétól eltérő, emiatt másként 
fordulnak a céltárgyak felé, ráadásul a hajtömeg váll mögött tartása érdekében sokkal 
mélyebbről, a gerinc lumbális szakaszából kell indítaniuk számos mozgást. Ennek az 
eltérő mozgásmintának a vizsgálatára animációt készítünk.

23 S a magas státuszú szülők még ezt a befektetést is megengedhetik maguknak (vö. 
Bereczkei, 1992, 1998).
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1 3 .  S Z Á M Ú  T Á B L Á Z A T

A L Á N Y B A B A  Ö L T Ö Z T E T É S E 24

Teljes minta 
N=164

Lányok
N=80

Fiúk
N=84

Lánybabának 
Választott 
Haj hossza

1% rövid 
5% közepes 
94% hosszú

nincs különbség nincs különbség

Lánybabának 
választott  
haj színe

* * * *
73% szőke 
20% barna 
7% fekete

56% szőke 
29% barna 
15% fekete

Lánybabának 
választott  
ruha típusa

5% fiú 
94% lány 
1% uniszex

nincs különbség nincs különbség

Lánybabának 
választott  
ruha színe

* * *
20% narancs-kék 
25% zöld-vörös 
55% lila-sárga

31% narancs-kék 
36% zöld-vörös 
33% lila-sárga

14. SZÁMÚ TÁBLÁZAT 

A FIÚBABA ÖLTÖZTETÉSE

Teljes minta 
N=164

Lányok
N=80

Fiúk
N=84

A fiúbabának 
választott  
haj hossza

92% rövid 
8% közepes nincs különbség nincs különbség

A fiúbabának 
választott  
haj színe

19% szőke 
40% barna 
41% fekete

nincs különbség nincs különbség

A fiúbabának 
választott  
ruha típusa

67% fiú 

33% uniszex
nincs különbség nincs különbség

A fiúbabának 
választott  
ruha színe

42% narancs-kék 
36% zöld-vörös 
21% lila-sárga

nincs különbség nincs különbség

24 * *  _  j o / o _os s z i n t e n  szignifikáns különbség

* = 5% -os szinten szignifikáns különbség
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Az eredmények megfelelnek hipotézisünknek: a fiúk és lányok 

csoportja egyöntetűen a hosszú hajat preferálta a lány babán, míg a-fiúra 

többségük rövid frizurát választott. Csak két ponton mutatkozott 

szignifikáns különbség a nemek között: a lánybaba öltöztetésében.

Az eredmények szerint lányok szívesebben adtak a lányra szőke 

hajat, mint a fiúk; ám a vizsgált populációban mutatkozó eloszláshoz 
képest (62% barna, 21% szőke, 6% fekete és 3% vörös) a fiúk is 

szignifikánsan gyakrabban választották a szőke hajat.

Érdekes további adat, hogy a fiú babának választott hajszín-mintázat 

is különbözik a vizsgált populáció eloszlásától: a fekete szín szignifikánsan 
gyakrabban jelent meg.

A harmadik öltöztetés során választott elemeket a 15. számú táblázat 
mutatja.

1 5 .  SZÁMÚ TÁBLÁZAT

S a j á t  m a g a  ö l t ö z t e t é s e

Teljes minta 
N=164

Lányok
N=80

Fiúk
N=84

Saját magának 1% rövid 94% rövid
választott * * * 10% közepes 5% közepes
hajhossz 89% hosszú 1% hosszú
Saját magának 44% szőke 16% szőke
választott * * * 42% barna 48% barna
hajszín 14% fekete 36% fekete
Saját magának 17% fiú 74% fiú
választott * * * 80% lány
ruhatípus 3% uni 26% uni
Saját magának 31% narancs-kék 41% narancs-kék
választott * * * 32% zöld-vörös 43% zöld-vörös
ruhaszín 37% lila-sárga 16% lila-sárga

Ennél az öltöztetésnél minden változó tekintetében szignifikánsan 

különbözött a fiúk és a lányok csoportja. Ez összecseng a bevezetőben 

említett elméleti megfontolásokkal és empirikus adatokkal. Továbbra is 

mindkét nemnél szignifikáns a választott hajszín és a populációra jellemző 

hajszín közötti eltérés, ám a hipotézisünknek megfelelő elmozdulást jelzi,
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hogy az 1. és 2. számú táblázat megfelelő adatai és a jelen adatok között is 

szignifikáns a különbség. Azaz a lányok még mindig gyakrabban választják 

a szőke, a fiúk pedig a fekete hajat, viszont választásaik itt már közelítenek 

a vizsgálati csoportra jellemző eloszláshoz. Ugyanakkor a hajhosszt 

illetően nincs különbség az első kettő és a harmadik öltöztetés között, s ez 

az eredmény -  különösen az előbbiek fényében — alátámasztja a hajhossz 
magasabb komplexitására vonatkozó hipotézisünket.

A lányok csoportját tekintve fontos azt is megvizsgálni,  van-e 
összefüggés a tényleges és a vágyott hajhossz között? Az eredmények 

szerint nincs ilyen korreláció: a rövid, közepes és hosszú hajú lányok nem 

különböznek e tekintetben. Mindhárom csoport tagjainak többsége hosszú 

hajat szeretne. Akkor viszont miért csak 38%-uk haja hosszú?

A statisztikai eredmények nem igazolják a lánygyerekek 

hajhosszúsága és a szülők státusza között feltételezett kapcsolatot: nem 

találtunk korrelációt a két változó között. Ezen összefüggés létének 

bizonyításához vagy elvetéséhez további vizsgálatokra van szükség. 

Szintén nem volt korreláció az édesanyák és lányaik hajának hosszúságát 

illetően, érdekes adalékot találunk azonban erre vonatkozó elképzelésünk 

újragondolásához a 16. és 17. számú táblázatban.

1 6 .  SZÁMÚ TÁBLÁZAT -  A z  ANYA ÖLTÖZTETÉSE

Teljes minta 
N=164

Lányok
N=80

Fiúk
N=84

Az anyának 
választott 
haj hossz

* * *
11% rövid 
49% közepes 
40% hosszú

4% rövid 
32% közepes 
64% hosszú

Az anyának
választott
hajszín

21% szőke 
58% barna 
21% fekete

nincs különbség nincs különbség

Az anyának
választott
ruhatípus

14% fiú 
79% lány 
7% uni

nincs különbség nincs különbség

Az anyának
választott
ruhaszín

37% narancs-kék 
28% zöld-vörös 
35% lila-sárga

nincs különbség nincs különbség
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1 7. S Z Á M Ú  T Á B L Á Z A T  -  Á Z  A P A  Ö L T Ö Z T E T É S E

Teljes minta 
N=164

Lányok
N=80

Fiúk
N=84

Az apának
választott
hajhossz

94% rövid 
6,5% közepes 
0,5% hosszú

nincs különbség nincs különbség

Az apának
választott
hajszín

6% szőke 
30% barna 
64% fekete

nincs különbség nincs különbség

Az apának
választott
ruhatípus

* * *
71% fiú 

29% uni

55% fiú 

45% uni
Az apának
választott
ruhaszín

52% narancs-kék 
24% zöld-vörös 
24% lila-sárga

nincs különbség nincs különbség

A  szülőknek választott öltözetekben két dolog szembetűnő: a lányok 

szignifikánsan rövidebbnek látják édesanyjuk haját és fiúsabbnak édesapjuk 

ruháját, mint a fiúk. Megfordítva: a fiúk hosszabbnak látják édesanyjuk 

haját és kevésbé férfiasnak édesapjuk ruháját,  mint a lányok. Legalábbis 

ilyen különbség mutatkozik frizura- illetve ruha-választásaikban.

Ezen adatokhoz további, megfontolásra érdemes eredmény, hogy az 

egyetlen változó, amivel a vizsgálatban résztvevő lányok hajának tényleges 

hosszúsága korrelált (0,2607 -  0,01%-os szinten), a lányok életkora volt! 

Azaz az idősebb lányoknak szignifikánsan hosszabb volt a hajuk.
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DISZKUSSZIÓ

A fiú és lány babák hajviseletére vonatkozó eredmények, különösen a 

vágyott hajhosszúsággal való összefüggésükben személve azt a határozott 

választ adják a bevezetőben feltett kérdésre, hogy mind a fiúknak, mind a 

lányoknak a hosszú haj tetszik lányokon, s a rövid fiúkon. Ennek 

megfelelően a lányok hosszú, a fiúk rövid hajra vágynak. Utóbbiak 

kívánsága majdnem maradéktalanul teljesül,  míg a lányok több, mint 

kétharmadánál ez a vágy valamilyen okból megmarad vágy szintjén. Ez az 

eredmény ellentmond azoknak a megfigyelésnek, melyek szerint a szülők a 

nemhez illeszkedő, avagy nemi sémának megfelelő megjelenést,  viselkedést 

jutalmazzák, sőt arra utal, hogy a lányok haja esetében másfajta 

szabályszerűség érvényesül. Vajon miért?

A lányok életkora és hajhossza közötti  pozitív korrelációt elemezve 

felmerül, hogy az önállóság fokozódásával, a saját testről való gondoskodás 

képességének fejlődésével (Freud, 1966) állhat összefüggésben ez a 

jelenség.

A saját testről való önálló gondoskodásra jóval hamarabb képessé 

válnak a rövid hajat viselő lányok, míg hosszú hajú társaik fésülése, 

hajának ápolása továbbra is anyai feladat marad. A hosszú hajú lányok 

anyához való testi kötődése így tovább és szorosabban fennmarad -  s a 

hosszú haj meghosszabbított kötelékként funkcionál (B. Korsós, 2000b). 

Hermann szerint a haj a megkapaszkodás passzív szerve (Hermann, 1984), 

ezen keresztül a biztonság, az összetartozás szimbóluma. Könnyű azonban 

elvágni ezt az utolsó fizikai köteléket. Ilyen értelemben a hajvágás lehet az 

utolsó leválasztás, és nagyon fontos kérdés, vajon hogyan zajlik? Az a 

tény, hogy a lányok szignifikánsabban rövidebbnek látják édesanyjuk haját, 

mint a fiúk, arra enged következtetni,  hogy nem mindig zökkenőmentesen.

Láttuk, számos forrás szerint a hajkorona a szexualitás, az ösztönerő, 

a termékenység szimbóluma (Cirlot, 1962; Cooper, 1971; Hoppál et alii, 

1990; Koch, 1996; Szőnyi, 1998; Vries, 1974). Ennek tükrében ellenkező
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értelmet nyerhet a lányok hajának levágása, levágatása. Elképzelhető, hogy 

a hajkorona megcsonkításával éppen a gyermekkorban, az éretlensúg és 

ártatlanság korában akarná megtartani a lányát sok édesanya? A lányokkal 

készült interjúink elemzése reményeink szerint világosabbá és árnyaltabbá 

teszi majd a képet, de a kérdés eldöntése nyilvánvalóan további 
vizsgálatokat igényel.

Az eredmények szerint a hajszín és a hajhosszúság eltérő 

összefüggésrendszerben mozog: az előbbiben személyes érintettség esetén a 

valóság irányába tolódnak a preferenciák, míg az utóbbinál nincs meg ez a 

mozgás. Valószínűleg érdemes lesz tehát a hajhosszúság és a teljes test 

vizuális mintázata közötti  kapcsolatokat is feltérképezni.

A hajszíneket illetően magyarázatra várnak még a populáció 

eloszlásától eltérő preferenciák. A lányok esetében a szőke haj 

véleményünk szerint nem egyszerűen a manapság divatos Barbie imázzsal 

van összefüggésben. Sokkal valószínűbbnek tűnik, hogy a Barbie figura 

alkotói ugyanarra az ősképre alapoztak, ami számos mesefigurában 

(királylányban, tündérben) és mitológiai alakban is megtestesült 

(Bettelheim, 1985; Ipolyi, 1929; Kerényi, 1977; Graves, 1970), ez a 

feltételezés azonban még igazolásra vár. A fiúk sötét haj preferenciájához 

az etológia illetve az evolúciós pszichológia azon elmélete kínál plauzibilis 

magyarázatot, mely szerint a homlok feletti sötét folt a tekintély növelését 

segíti. Érdekes levezetést találunk erről Lorenznél, aki a főemlősök égnek 

meredő fejszőrzetétől egészen a cilinderig követi nyomon ezt a 

kultúrevolúciós folyamatot (Lorenz, 1972 ).

A vizsgálat megerősítette azt a feltételezésünket, hogy a hajviselet 

ikon jellegű jelentéshordozó, mely hasonlóan hat tudattalanunkra, mint a 

testbeszéd, ezért érdemes egymástól eltérő kultúrákban is megvizsgálni.
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ZÁRSZÓ

A munka során igyekeztük áttekinteni azt a tudást, amit a 

kultúrtörténet, a biológia és a hozzá kapcsolódó szakterületek, valamint a 

szimbólumokkal dolgozó diszciplínák explicit kimondták a hajról, néhány 

területen pedig megkíséreltük az inherens álláspont rekonstrukcióját.

A biológiai oldal vizsgálata rávilágított néhány olyan tényezőre, 

melyeknek később láttuk igazán jelentőségét. Kiderült,  hogy mi áll a 

hajvágás következményének hitt hajerősödési folyamatok hátterében. 

Világossá vált, hogy a hajnövekedés jellegzetességeit  figyelembe véve a 

kaukázusi rassznál milyen életkorban milyen hajminőséggel, színnel és 

hosszal számolhatunk. Homályban maradt ugyanakkor a haj funkciójára 

vonatkozó kérdés.

Az evolúciós biológia -  mely valamennyi tudománynál inkább 

hivatott a faji jel legzetességek megokolására, és amely manapság az 

antropogenezis két alternatív elméletével is szolgálhat -  szintén sötétben 

tapogatózik az emberi haj témakörét illetően. A sok óvatos kijelentés közül 

talán az az egyébként Hermann Imre által is osztott elképzelés a 

legelfogadhatóbb, mely szerint abban rejlik a haj jelentősége, hogy a 

megkapaszkodás passzív szerveként szolgál. így sem derült ki azonban, 

hogy hátunk, vállunk vagy épp mellkasunk helyett vajon miért épp a 

fejünkön nő ez a megkapaszkodási felületet kínáló szőrtömeg; és nem 

sikerült megmagyaráznunk a nemek közötti különbségek hiányát sem.

A humán etológia gondolatmenete az „evolúció szelében lobogó” 

hajat közösségi kontextusba helyezi, s érdekes módon ezzel mintha a 

funkcióra vonatkozó bizonytalanságok is csökkenni kezdenének. Az emberi 

haj faji jel legzetesség, nézzük meg a fajon belül lehetséges szerepeit! 

Jelzőfunkciókra bukkantunk elsősorban, de ezzel azonnal felmerült a haj 

kommunikációs jelentősége, értéke is, azaz annak kérdése, miként kap a haj 

egyre határozottabb szimbolikus szerepet. Mivel az evolúciós biológia 

megfigyelései és feltételezései szintén a haj kommunikációs értékébe vetett 

hitüket erősítették, ennek eredtünk nyomába.
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Áttekintettük a hajró/  szóló kommunikációt (azaz a hajjal 

kapcsolatos verbális kommunikációt),  majd megvizsgáltuk az inkább- nem 

verbális csatornákat érintő „kommunikáció a hajj a l ” témakört is. Mindezek 

során egy olyan „kulturális sz ig n á lé ra  bukkantunk, mely -  amellett, hogy 

testrészünk, szervünk -  erősen hajlik rá, hogy dinamizálódjon és nem 

verbális jelként  működjön.

A haj szimbolikus szerepének vizsgálata tovább erősítette hitünket, 

hogy érdemes a fejünkből kinövő keratinszálakkal behatóbban foglalkozni. 

A kérdés most már az, mivel tudtak eddigi kutatásaink hozzájárulni 

tudásunkhoz?

Az első vizsgálat mindenekelőtt azzal, hogy ráirányította a 

figyelmünket a kérdéskör módszeres tárgyalásának szükségességére. A haj 

kiugróan fontos nemi marker jellege ellentmondásosan jelenik meg a róla 

szóló diskurzusban. A kozmetika hatalmas forgalmat köszönhet annak, 

hogy a haj ápoltságára irányítja a figyelmet, ám egyúttal kénytelen is 

háttérbe szorítani a többi fontos jelentésmozzanatot,  mert azok csak 

szűkítenék potenciális vevőkörét.  A hajviselet-divat alakítói értelem

szerűen csak a makrotrendeket vehetik figyelembe: statikus, felső 

középosztálybeliek státuszát jelölő változatokat dolgoznak ki, s nem áll 

érdekükben a hosszú, szabadon növekvő, természetes haj szépségét 

bemutatni.

A második vizsgálat olyasmire mutatott rá, ami egyáltalán nem eleme 

a diskurzusnak: a hosszú haj nemcsak a rövid hajú lányokkal, hanem a 

fiúkkal szemben is előny, tehát a kisiskolás és prepubertás korban lévő mai 

gyerekek bizonyos mértékben képesek figyelmen kívül hagyni a kultúrában 

aktuálisan uralkodó mintát vagy divatot. Ez erősíti az evolúciós 

pszichológia ide vonatkozó állítását,  mely szerint a haj patogénmentességet 

és életerőt mutat,  státuszt jelez,  valamint grooming-felületet kínál.

A harmadik vizsgálat a norma és a vágyak közötti különbséget 

mutatva azt a meglepő eredményt hozta, hogy a fiúk sokkal elégedettebbek 

hajuk színével és a norma szerinti viseletével, mint a lányok nagy része. 

Előbbiek határozottságot és erőt sugalló sötét üstököt szeretnének, míg a 

lányok a védelemre szoruló babát idéző szőkeséget preferálják. Ezzel elébe
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mennek a fiúk elvárásának is, akik anyjukat jóval hosszabb hajúnak látják, 
mint a lányok.

A testszimbolika tudományágának fejlődéséhez azzal járulhatnak 

hozzá kutatásaink, hogy a látszólag egyéni szignálok zűrzavarában 

megmutatják a mélyszerkezet világos rendjét. E kód feltárása gyakorlati 

segítséget jelenthet mindazon szakemberek számára, akik hajlandóak 
utánagondolni egy-egy új "beállítás" okának.

Sok információ rejlik azonban a haj pillanatnyi viselésében, a rá 

irányuló mozdulatokban is. A vizsgálatok közvetett eredménye a haj 

kinezikájának részleges feltárása. Ezt a munkát -  a hajbeszéd kutatását -  

szeretnénk a jövőben módszeresen elvégezni.
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K. Attila - 4; 10 (6)
-  Akit ide lerajzoltál, az kisfiú vagy kislány?
-  Kisfiú.
-  Rajzolj nekem egy kislányt is légy szíves.
-  (1. rajz folytatása) Ide rajzolom, (suttog)
-  Ez egy kislány?
-  Igen.
-  Honnan lehet tudni, hogy ez kislány és az 
meg kisfiú?
-  Mert ez szebb.
-  És még?
-  (folytatja a rajzot lábbal, kezekkel)
-  Még honnan lehet tudni, hogy melyik fiú és 
melyik lány?

-  Honnan lehet tudni, hogy valaki fiú vagy 
lány?

-  Biztos tudod, mert tudod hogy a csoportban 
ki a fiú és ki a lány.

-  Én fiú vagyok vagy lány?
-  Lány.
-  És azt honnan tudod?
-  Mert hosszú a hajad.
-  És ha rövid lenne a hajam, akkor fiú 
lennék?
-  Nem.
-  Akkor honnan tudnád, hogy lány vagyok?
-  Nem tudom.
-  Honnan lehet tudni azt, hogy valaki fiú 
vagy lány?
-  Mert a fiúnak rövid a haja, a lányoknak 
meg hosszú a haja, de már a tv-ben láttam 
olyat, hogy fiú valaki és valakinek hosszú a 
haja, fiúnak.
-  És akkor honnan lehet tudni, h 
hogy ő fiú, ha hosszú a haja?
-  Azt nem tudom.
-  Honnan tudtad, hogy fiú?

-  Nagyon okosat mondtál, mert tényleg van 
olyan fiú, akinek hosszú a haja, de akkor 
honnan tudjuk, hogy fiú?
-  Azt nem tudom.
-  Biztos gondolsz róla valamit.
-  ...Nem tudom.

M. Rita-4; 10(18)
-  Ez akit rajzoltál kisfiú vagy kislány?
-  Kislány.
-  Rajzolj nekem egy kisfiút is.

-  Jó. (1. raj z folytatás)
-  Miből lehet tudni, hogy ez kislány, ez meg 
kisfiú?
-Abból...
-  Abból hogy?
-  Abból, hogy nagyobb.
-  A kisfiú?
-Mert nálam nagyobb a Balázs...
-  És? Még miből lehet tudni, hogy valaki 
kisfiú vagy kislány?

-  Csak abból, hogy a fiúk nagyobbak?
-  Abból, hogy erősebbek.
-  És még miből? Nagyobbak, erősebbek?
-  Nagyobb a lábuk.
-  És még?
-  Nem tudom.
-  És ha egy fiú kisebb lenne és nem olyan 
erős és kisebb a lába?
-  Az Attila kisebb nálam és mégis mindig el 
akar kapni.
-  És mégis kisfiú?
-  Igen.
-  Az hogy lehet?
-  Rajzolok neked egy házat is, jó?
-  Inkább azt mondd meg, hogy miből lehet 
tudni, hogy valaki kisfiú vagy kislány.
-  Nem tudom már. Azt nem tudom.
-  Biztos tudod. Tudod, hogy az Attila és a 
Balázs kisfiú...
-  Gergő is fiú, az Árpád is fiú, Misi is fiú, 
András is fiú.
-  És kik a lányok?
-  Az Edina, én, Mesi, Szilvi.
-  És miből lehet megismerni, hogy valaki fiú 
vagy lány?
-  Abból, hogy Szilvi a barátom.
-  És onnan tudod, hogy lány?
-  Igen.
-  És ha nem lenne a barátod, akkor nem 
lenne lány?
-  Akkor nem.
-  Láttál már kisbabát?
-  Láttam itt az oviba, ekkorát.
-  És kisfiú volt vagy kislány?
-  Nem ismerem azt a kicsit, az valaki, nem 
tudom.
-  Honnan lehet tudni amikor egy kisbaba 
megszületik, hogy fiú vagy lány?
-  Onnan, hogy megmondja a nevét.
-  Ki mondja meg a nevét?
-  A kicsi ha nagy lesz.
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-  És amíg kicsi?
-  Addig nem tudja megmondani, addig az 
anyukája mondja meg.
-  És akkor
miből lehet tudni, hogy kisfiú vagy kislány?

-  Abból, hogy az anyukája megmondta a 
nevét.
-  Az anyuka honnan tudja?
-  Onnan, hogy a hasába van.
-És?
-  Csinálok a napocskának szemet. (2. rajz) Itt 
az orra, itt a szájacskája, kész. Csinálok egy 
szebb házat, jó? Lilával. (3. rajz) Húzok egy 
vonalat, ekkorát. Itt is, ezt is, így. Ennek 
ilyen tetője lesz. Kész. Rajzolok bele ilyen 
kis ablakot, ide is, ide is, csak ide nagyobbat, 
ide is nagyobbat. Ekkora ablakot csinálok, 
nem baj?
-Nem.
-  Csinálok még egy napocskát, ez ilyen 
picike lesz, így, így, így, így, így, így. Ez 
kész.

G. Nikolett - 5; 2 (19)
-  Honnan lehet tudni, hogy valaki kisfiú, 
vagy kislány?
-  Hát amikor megszület, akkor tudják csak.
-  És akkor miből tudják?
-  Hát onnan, hogy.. .
-  Honnan tudják amikor valaki megszületik, 
hogy fiú vagy lány?
-  Onnan, hogy megnézik a punciját vagy a 
futyijét.
-  És onnan lehet tudni?
-Ühüm.
-  És amikor már valaki nagyobb?
-  Akkor látszik is rajta, hogy fiú vagy lány.
-  Miből látszik?
-  Hát, hogy akkor ahogy megszületik, úgy 
fiú lesz vagy lány.

P. Katinka-5; 2 (20)
-  Azt mondtad, hogy ez kislány, ugye?
-  Igen.
-  Rajzolnál egy kisfiút is?
-  Hát, azt nem nagyon tudok.
-  Próbáld meg.
-  (1. rajz folytatása) Most pici hasa van neki. 
így. így jó?
-Jó.
-  Én voltam benn a kórházban, kiszedték az 
orrmandulámat. Jól elaltattak.
-  Ühüm. Ez a kisfiú készen van?

-  Nincs. Ez inkább kislány legyen.
-  Szeretném, ha kisfiút is rajzolnál.
-  Annak nem ilyen, annak van szakálla is.
-  Rajzolj neki azt is.
-  Nem, azt nem, csúnya lesz 
akkor. Az apának nincsen szakálla.

-  Katinka honnan lehet tudni azt, hogy ki a 
kisfiú és ki a kislány?
-  Hát úgy lehet tudni, hogy a férfinak van 
kalapja, a nőnek nincs.
-  És hogyha egy nő kalapot húz, akkor férfi 
lesz?
-  Igen. Ez már férfi lett.
-  Miért?
-  Mert a férfiknak ilyen hegyes ujjuk van.
-  És még miből lehet tudni, hogy ki a fiú és 
ki a lány?
-  Hát, hogy a lánynak van hosszú haja, a 
férfinak meg nincs.
-  És hogyha a lánynak levágnánk a haját, 
akkor fiú lenne?
-  Igen.
-  És ha a fiúnak hosszú haja lenne?
-  Akkor már lány volna belőle. Rajzolok 
mást most. Tudod mit? Tetőt, de nem bírok.

-  Mit gondolsz, kinek lehet kisbabája?
-  Akinek... aki kívánj a annak.
-  Fiúknak is?
-  Annak nincsen.
-  Hogyhogy?
-  Annak nem születik.
-  Miért?
-  Azért, mert akkor annak lánynak kellene 
lenni.
-  Amikor megszületik egy kisbaba, akkor 
honnan lehet tudni, hogy fiú vagy lány?
-  Hát nem lehet tudni sehogy azt.
-  És akkor?
-  Akkor azt hiszik a doktorok, hogy fiú, de 
lány lesz belőle. És lány.
-  És mikor lehet tudni, hogy valaki fiú vagy 
lány?
-  Hát azt senki nem tudja, csak a doktorbácsi.
-  És ő honnan tudja.
-  Úgy, hogy a kisbaba azt hiszi, hogy lány és 
fiú az.
-  A kisbaba azt hiszi, hogy lány?
-  Igen, és nem lány, hanem fiú.
-  És azt honnan lehet tudni?
-  Senki nem tudja, csak a doktorbácsi.
-  És ő honnan tudja?
-  Úgy, hogy a lányból... azt hiszik, hogy fiú,
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de akkor a... akkor valamikor valamelyik 
kisbaba lány vagy fiú, de nem lehet tudni, 
csak a doktorbácsik tudják ezt megmondani.
-  És mikor lehet már tudni nekünk is?
-  Csak akkor, ha már lány. De ha fiú, akkor 
már nem lehet nagyon. Mert azzal sok baj 
van. (suttogva:) Tudod az nehezen születik 
meg.
-A  fiú?
-Ja. csak a lányok könnyebben, mert azok 
nem verekednek, pedig a fiúk igen. Szoktak 
verekedni. Képzeld el, az anyukámnak a 
fogával volt baj. Nem szedték ki csak 
megműtötték, mert megrázta a hideg.
(Közben gazdagon színezi és díszíti a házat.) 
Na, jól csináltam?
-  Nagyon szép.
-  Még rajzolok egy lombos fát is, jó?
-Jó.

T. Árpi - 5; 6 (6)
-  Ez akit lerajzoltál kisfiú vagy kislány?
-  Kisfiú.
-  Légy szíves rajzolj egy kislányt is.
-  (1. rajz folytatása)
-  Honnan lehet tudni, hogy melyik a kisfiú és 
melyik a kislány?
-  Mert ennek nagyobb a haja.
-  És ha a kislánynak levágnánk a haját, akkor 
honnan lehetne tudni?
-  Sehonnan.
-  A valóságban honnan lehet tudni, hogy ki a 
fiú és ki a lány?
-  Nem tudom.
-  Tudod, hogy kik lányok és kik fiúk a 
csoportban?
-  Igen.
-  Honnan tudod?
-  Sehonnan csak tudom.
-  De honnan?
-  Magamba tudom.
-Miből?
-  Azt nem tudom.
-  És ha egy gyerekkel először találkozol 
mondjuk a játszótéren, akit még sosem láttál, 
akkor miből tudod, hogy fiú vagy lány?
-  Semmiből.
-  Biztos?
-  Biztos.
-  Hogyha ennek a lánynak, akit rajzoltál 
levágnánk a haját, akkor fiú lenne?
-  Igen.
-  És ha nekem levágnánk a hajamat, akkor

fiú lennék?
-Nem.
-  Hanem? ~
-  Kislány?
-  És akkor honnan tudnád, hogy lány 
vagyok?
-  Sehonnan.
-  Láttál már kisbabát?
-  Igen. Az már volt.
-  Kisbabáról lehet tudni, hogy fiú vagy lány? 
-Nem.
-  Egy bölcsődésről lehet tudni?
-  Arról sem.
-  És kiről lehet tudni?
-  Nem tudom.

B. Ricsi - 5; 6 (21)
-  Kisfiú vagy kislány, akit rajzoltál?
-  Kisfiú.
-  Rajzolj egy kislányt is, jó?
-  Jó. (1. rajz folytatása)
-  Kész van? Még rajzolhatsz rá mást is, 
hogyha szeretnél.
-  (lábat rajzol) A lába ennek nagyobb lesz, 
annak meg kisebb.
-  O a kislány, aki most rajzolsz?
-  Igen.
-  És honnan lehet tudni, hogy ő a kislány?
-  ...Hosszú a haja. Megcsinálom még a haját 
(hajat rajzol).
-  És hogyha ennek a kislánynak levágnánk a 
haját, akkor fiú lenne?
-Nem.
-  Hanem?
-  Lány.
-  Akkor még miből lehet tudni, hogy ki a fiú 
és ki a lány?
-  ...Azért, mert hogyha... mert van kopasz 
ember is meg olyan is amelyiknek van haja.
-  Ühüm. És a haján kívül még miből lehet 
tudni?
-  Mert... mert, hogy milyen a hang a lánynak, 
abból is tudni lehet, és azért lehet tudni, hogy 
ki a lány és ki a fiú.
-  A hangjáról?
-  Igen.
-  És hogyha én mély hangon beszélek, akkor 
fiú vagyok?
-Nem.
-  Hogyha egy lánynak mély hangja van, 
akkor fiú lesz?
-  Lány.
-  Mondtad a haját meg a hangját, miből lehet
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még tudni ezen kívül, hogy ki a fiú és ki a 
lány?
-  Meg azért... olyan csipke, olyan ruhába 
vannak amelyik szoknya, meg csipkés, és 
azért lehet.
-  Ühüm. Láttál már pici babát?
-  Igen.
-  Kisbabánál honnan lehet tudni, hogy kisfiú 
vagy kislány?
-  Mert, azért lehet tudni, mert... mert a fiú 
meg a lány az másmilyen színűben vannak.
-  Amikor még nagyon pici a baba, akkor 
honnan lehet tudni, hogy fiú vagy lány?
-  Mert pirosban van vagy kékbe.
-  A ruhájára gondolsz?
-Ühüm.

T. Andris - 5; 7 (17)
-  Itt a lábam, meg itt is a lábam. A szemem.
-  Ez te vagy, Andris?
-  Igen.
-  Akkor ez egy kisfiú?
-  Igen.
-  Rajzolsz egy kislányt is?
-  Hú-ha, azt nem tudok.
-  Próbáld meg. Biztos sikerül.
-  Jaj. De az anyukám kislány.
-  Rajzolhatod őt is.
-  De a hasát is?
-  Az anyukádat is meg a hasát is.
-  Jó. Egyszer még kövér volt, amíg terhes 
volt. Addig ekkora volt a hasa.
-  Hogyhogy terhes volt? Az mit jelent?
-  Hogy született kisbaba.
-  Hogy születik a kisbaba?
-  Hogy hozza a gólya.
-  És az anyukádnak miért volt nagy a hasa?
-  Azért, mert terhes.
-  Lerajzolod az anyukád meg a nagy hasát?
-  Jaj. Jó, csak ezt ki kell húzni. (1. rajz) Egy 
jó nagy pocak, ekkora volt. És benne volt a 
kisbaba.
-  Benne volt a kisbaba?
-  Igen, ilyen pici volt.
-  Látom oda is rajzoltad.
-  A feje most ide fölülre jön.
-  És hogy került oda a kisbaba?
-  Úgy került oda, hogy bedobta a gólya.
-  Úgy került oda?
-  Hogy beledobta a hasába a gólya.
-  És hogy jött ki az anyuka hasából a 
kisbaba?
-  Hogy nyomták.

-És?
-  És akkor kijött.
-Hol?
-A  száján.
-  És ki nyomta a hasát?
-  A doktorbácsi. És nagyon fájt.
-  Tényleg?
-  És még én is sírtam.
-  Ühüm, és amikor egy kisbaba megszületik, 
akkor lehet tudni, hogy kisfiú vagy kislány?
-  Kisfiú.
-  Mindig kisfiú?
-Van akinek lánya születik, annak lánya 
lesz.
-  És azt honnan lehet tudni?
-  Hogy a felnőttek megszülik, az anyukák.
-  Amikor megszületik egy kisbaba, akkor 
arról honnan lehet tudni, hogy kisfiú vagy 
kislány?
-  Úgy, hogy egy kislány születik vagy egy 
fiú és akkor lehet választani egy nevet. Vagy 
Andris vagy egy Petra. És engemet az 
apukám Andrásnak hív, választott. És ha már 
egy kislány születik, egy unokatesóm, az 
Vivien lesz.
-  És csak a nevéből lehet tudni, hogy valaki 
fiú vagy lány?
-Igen.
-  És még miből lehet tudni?
-  Hogy megszületik és megnézik.
-  Mit néznek meg?
-  A kisbabát.
-  És abból honnan tudják, hogy fiú vagy 
lánynevet kell-e neki választani?
-  Azért, mert így választotta az apukám.
-  És hogyha az apukád úgy választotta volna, 
hogy téged Petrának hívjanak?
-  De a Petra az lánynév.
-  Akkor téged nem hívhatnának Petrának?
-  Nem, én fiú vagyok. Csak a lányok szoktak 
lenni. Van egy unokatesóm és még kicsike 
van, és kicsike akkor még nem lehet 
bokszolni vele, mert picike, kisbaba.
-  És az miből látszik, hogy ő kislány?
-  Azért, mert az anyukám azt akarta, hogy 
kislánya szülessen, de fiú született. És azért 
vagyok Andris. Jaj, most az anyut 
lerajzolom.
-  Már lerajzoltad, nem?
-  Igen, csak a fejét nem.
-  Azt rajzold oda a hasa fölé.
-  Jó, de a lábát?
-  Azt meg a hasa alá.
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-  A hasa alá? Jó. (1. rajz folytatása) Hű. A 
szeme hiányzik. Egy kicsike száj, hogy ne 
kiabáljon. Anyukám mindig szokott velem 
kiabálni. Jaj, a szemem.
-  Belement valami?
-  A kosz.
-  Tudsz még valamit a kisbabákról?
-  Tudok. Hogy a babakönyvben bele van 
írva, hogy ha begörcsöl a lábam, akkor 
ruhával kell bevizezni, hideg ruhával és az 
elmúlasztja a fájdalmat. És tudok még 
hóembert is. És rajzoljam le?
-  Inkább még rajzold le a Petrát.
-  A nenusnak ekkora volt a hasa, mint 
anyukámnak és nagyon örült, hogy egy pici 
lánya születik és még egy fiú is született, 
Janika.
-  És hol születik a kisbaba?
-  A hasába és onnan veszik ki.
-Hogy?
-  Hogy nyomják a hasát az embereknek.
-  És honnan is lehet tudni, hogy ki a fiú és ki 
a lány?
-A N i
iki lány, a Janika meg fiú.
-  És honnan tudod?
-  Azért, mert láttam őket.
-  Miből láttad?
-  A fényképen.
-  És honnan tudtad, hogy fiú vagy lány?
-  Azért, mert a régi tesóm lány.
-  Andris és kinek lehet kisbabája?
-  Aki terhes.
-  És ki lehet terhes?
-  Anyukám is terhes volt, meg a nenus is.
-  Bácsiknak lehet kisbabája?
-  Neki, a bácsi nem lesz terhes.
-  Miért?
-  Mert a bácsik fiúk és azoknak nem szokott 
lenni nagy hasuk. Csak a bátyusnak lehet 
nagy hasa, mert ő már sokat evett én meg 
kicsi vagyok.
-  És ha egy bácsi sokat eszik és nagy hasa 
lesz, akkor mi lesz?
-  Akkor kidurran a hasa.
-  És akkor sem lehet kisbabája?
-  A fiúknak nem lehet. A lányok lesznek 
terhesek.
-  Mitől lesznek terhesek?
-  Mert ha jön egy kisbaba, akkor születik 
meg.
-  És honnan jön a kisbaba?
-  A gólya hozza. Engemet is úgy hozott a

gólya.
-  Hozza a gólya a kisbabát és? _
-  És akkor bedobja a kéményen.
-  És akkor hogy kerül az anyuka hasába?
-  Úgy, hogy így bedobja a száján. Becsukja a 
szemét és úgy.
-  És a gólya honnan hozza a kisbabákat?
-  Afrikából. Égy úgy születik meg a kisbaba, 
hogy Afrikába van egy kórház, amelyikbe be 
lehet nyúlni az embernek a hasába és ha
föl vágják, az sokáig fájni fog és bevarrják.
-  És Afrikából hozza a babát a gólya?
-  Igen.
-  És azok a babák honnan vannak?
-A z
embertől. Hogy az emberből, ha születik egy 

kisbaba, akkor mindenféle lehet. Mindenféle 
Vivien.
-  És a gólya elrepül Afrikába és ott mit 
csinál?
-  Lepihen és akkor utána viszi a gólya.
-  És hogyan.
-  így ha repül, a csőrébe és úgy jön vissza 
ide Magyarországra.
-  És Afrikában honnan vannak a kisbabák? 
Oda hogy kerültek?
-  Úgy, hogy ha terhesség lesz, akkor úgy 
kerül elő a kisbaba.
-  És Afrikába hogy kerülnek a kisbabák?
-  Úgy kerültek oda, hogy a gólya odavitte.
-  Rajzold le nekem ezt az Afrikát.
-  (2. rajz) Jaj, gólyát nem tudok. Napocskát 
is?
-  Afrikát rajzold le, hogy hogyan vannak ott 
ezek a dolgok.
-  Jó, csak napocskát is kell. Kész is a 
napocska.
-  És hol vannak azoka kisbabák? Rajzold le, 
jó?
-  Jó. Ide fölülre a kis fejecske, kicsi szemét. 
Egy kicsit görbe lett a szeme. Picike a lába.
-  És ezek a kisbabák ide Afrikába hogy 
kerültek?
-  Úgy, hogy elkéri az anyukáktól a gólya a 
kisbabát.
-  Elkéri és mit csinál?
-  Elviszi Afrikába.
-  És aztán?
-  És utána meg visszajön és megint elkéri a 
babákat mindenkitől és akkor sok baba lesz 
ott.
-  És akkor ha valaki szeretne kisbabát, akkor 
mit kell csinálni?
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-  Hogy megetessék.
-  Ha mondjuk valaki nem terhes és szeretne 
kisbabát?
-  Akkor terhes lesz.
-  Hogyan?
-  Hogy ekkora lesz a hasa.
-  És mitől?
-  Azért, mert nyomja a kisbaba.
-  És ha a gólya nem hoz kisbabát, akkor mi 
lesz?
-  Akkor mi lesz?
-  Akkor hogy lesz valakinek kisbabája?
-  Akkor nem lesz kisbaba.
-  Ez Afrika, amit lerajzoltál?
-  Igen, Afrika. Most lerajzolom, hogy hozott 
a kisbabát a gólya.
-  És itt fiú kisbabák vannak vagy lányok?
-  Lányok is vannak meg fiúk is.
-  És honnan lehet tudni egy ilyen kisbabánál, 
amit még nem hozott el a gólya Afrikából, 
hogy fiú vagy lány?
-  Azért, mert a lányok azok mindig szoktak 
sírni, ha bántják a fiúk.
-  És a fiúk nem sírnak?
-  Én egyszer szoktam sírni, ha bántanak a 
fiúk. A Gergő az mindig szokott bántani és 
azért rohanok el mindig.
-  Ha egy fiú sír ha bántják, akkor az lány?
-  Nem, fiú.
-  Akkor még miből lehet tudni, hogy ki a fiú 
és ki a lány?
-  Abból lehet tudni, hogy ha fiú lenne, akkor 
fiú lenne, ha lány lenne, akkor lány.
-  Mitől fiú a fiú?
-  Azért fiú, mert fiúnak lehet születni meg 
lánynak is.
-  És hogy lehet?
-  Úgy, hogy ha fiúbabának lehet egy tesója, 
az lány lehet. De én fiú vagyok.
-  Miből lehet tudni?
-  Abból lehet tudni, hogy ha fiúbabája 
születik az anyukának akkor örülhet is, de ha 
föl vágják, akkor nem örül, hanem sír.
-  Mit vágnak föl?
-  A hasát.
-  Miért?
-  Azért, hogy kiszedjék a kisbabát.
-  Hogy szedik ki a kisbabát?
-  Hogy fölvágják a hasukat az embereknek. 
Igen.
-  Az előbb azt mondtad, hogy nyomják. 
Igazából hogy van?
-  Ha születik egy kisbaba, akkor meg... Jaj, a

mosdónál vagyok.
-  Ha születik egy kisbaba akkor?
-  Akkor...Jaj, leesett (ceruza) És akkor meg 
utána meg akkor születik egy kisbaba. Jaj. 
Még tovább rajzolom a babákat. (2. rajz 
folytatása) A fülüket. Látod hogy csinálom? 
Még füvet is kell rajzolni.
-  A kisbabák a levegőben vannak?
-  Nézik, hogy milyen szép füvet színeznek 
meg ilyen szépet rajzolnak. Én is ügyes 
vagyok?
-  Nagyon ügyes vagy.

D. Gergő - 5; 7 (27)
-  Ez egy fiú?
-  Igen.
-  És honnan lehet tudni, hogy fiú?
-  Onnan, hogy én sokat rajzolok.
-  Akkor rajzolj egy kislányt is.
-  Azt nem tudok.
-  Ha fiút tudsz rajzolni, akkor biztos tudsz 
lányt is.
-  A lány is csak ugyanilyen lesz.
-  Nem baj. Csak hogy lehessen tudni, hogy 
az lány.
-  Akkor lesz egy copf. (1. rajz folytatás)
-  Akkor honnan lehet tudni, hogy ez a fiú és 
ez a lány?
-  Az hogy a lánynak vannak copfja.
-  És ha nem lenne copfja, akkor fiú lenne?
-  Lehetne az is.
-  Ha levágnánk a copfját, akkor fiú lenne?
-  Igen.
-  Igen?
-  Hát akkor mi lenne?
-  Akkor mi lenne?
-  Ha levágnánk akkor nem fiú lenne, hanem 
egy lány.
-  Akkor honnan tudnánk, hogy lány?
-  Azért mert ha ez lenne a fiú, akkor ez lenne 
a lány.
-  De honnan lehet tudni, hogy valaki fiú 
vagy lány?
-  Onnét, mert ha rajzol valaki kislány egy 
lányt, lehet lemásolni.
-  Nemcsak a rajzra gondolok, hanem hogy a 
valóságban honnan lehet tudni, hogy valaki 
fiú vagy lány?
-  Tudok olyat is rajzolni, hogy van egy 
házikó és sok fü.
-  De én még mindig nem tudom honnan lehet 
tudni, hogy valaki fiú vagy lány.
-  Lerajzolom a házikót.
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-  Mondd meg nekem, hogy honnan lehet 
tudni.
-  ...Onnan, hogy akkor, ha ez lány, ha ennek 
lenne copfja (a fiút mutatja a rajzon).
-  Akkor ez lány lenne?
-  Igen.
-  Biztos?

-  Most ez a fiú és ez a lány.
-Igen.
-  Ennek van copfja, ha ennek levágnánk és 
ennek meg lenne copfja, akkor fordítva 
lenne?
-  Igen.
-  Ha én mondjuk levágnám a hajam, akkor 
fiú lennék?
-  Nem. Hanem lány.
-  Hát akkor az hogy lehet? Akkor honnan 
tudnád, hogy lány vagyok, ha rövid lenne a 
hajam?
-  Azért, mert nem rövid, mert hosszú.
-  És ha valakinek rövid haja van, akkor 
honnan lehet tudni, hogy fiú vagy lány?
-  Onnan lehet tudni, hogy ha ennek rövid 
haja lenne, akkor ez lenne a fiú.
-  Picit felejtsd el a rajzot. Vannak a 
csoportban fiúk és lányok. Honnan tudod, 
hogy ki a fiú és ki a lány?
-  Onnan, hogy a nevekről tudom.
-  A nevekről?
-Ühüm.
-  És ha mondjuk a Ritát nem Ritának hanem 
Attilának hívnák, akkor fiú lenne?
-  A Rita?
-  Ha nem Rita, hanem Attila lenne a neve?
-  Akkor fiú.
-  De ugyanilyen lenne, mint most, csak nem 
úgy hívnák hogy Rita, hanem hogy Attila?
-  Ugyanilyen? Akkor meg az Attila lenne fiú 
és a Rita a lány.
-  Csak a nevéről lehet tudni, hogy valaki fiú 
vagy lány?
-  Azt jelenti a Rita, hogy lánynév.
-  Semmi másról nem lehet tudni, hogy fiú 
vagy lány?
-  A Balázs, az fiúnév.
-  Ez biztos, de ha látsz a játszótéren egy 
gyereket, akinek nem tudod a nevét, akkor 
nem tudod hogy fiú vagy lány?
-  De ha látok egy gyereket az látom, hogy 
fiú.
-  De honnan tudod, hogy fiú?
-  Azért, mert a buszon mindig látok.

-  Ha valakit először látsz, akkor honnan 
tudod?
-  Onnan tudom, hogy négy fiú van ésliárom 
lány van.

P. Isti - 5; 8 (24)
-  Kisfiú vagy kislány akit rajzoltál?
-Kisfiú.
-  Tudnál egy kislányt is rajzolni?
-  Megpróbáljuk. (2. rajz folytatása hasonló 
gondossággal)
-  Melyik a kisfiú és melyik a kislány?
-  Ez a kislány és ez meg a kisfiú.
-  Miből lehet tudni azt, hogy ez a kislány és 
ez meg a kisfiú?
-... Mert...
-  Mondd el.
-  ... (kiegészítgeti még a rajzokat, színez.)
-  Nagyon szépen lerajzoltad. Szeretném, ha 
el is mondaná
fNagyon szépen lerajzoltad. Szeretném, ha el 
is mondanád, hogy honnan lehet tudni, hogy 
ez a kislány, ez meg a kisfiú.
-  ...(Füvet rajzol, színez.)
-  Honnan lehet tudni?
-  Onnan, hogy...
-  Onnan, hogy?
-  ...Hogy... (Labdát rajzol a kislányhoz is.)
-  Míg rajzolod a labdát, elmondtatod, hogy 
honnan lehet tudni melyik a kislány és 
melyik a kisfiú.
-  ... Ö... Nem tudom.
-  Honnan lehet mondjuk itt a rajzon tudni?
-  Hogy ennek van copija, ennek meg nincs.
-  Ühüm. És ha ennek a kislánynak nem lenne 
copfja, akkor fiú lenne?
-  (Elmosolyodik) Nem.
-  Akkor mi lenne, ha nem lenne copfja?
-  Nem tudom.
-  A csoportban tudod, hogy ki a fiú és ki a 
lány?
-  Igen.
-  És honnan tudod?
-  (Tovább színez, napot rajzol.)
-  Örülök, hogy ilyen szép napot rajzolsz, de 
szeretném, hogyha közben elmondanád mit 
gondolsz erről. Ha a lánynak levágnánk a 
copfját, akkor fiú lenne?
-Nem.
-  Hanem?
-  Lány.
-  És akkor miből tudnánk, hogy lány?
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-  Rajzold oda, hogy még miből tudnánk.
-  (Utat rajzol.
-  Mit rajzoltál?
-  Utat.
-  Nagyon klassz, hogy rajzoltál utat, de 
szeretném ha elmondanád, hogy honnan lehet 
tudni, hogy valaki fiú vagy lány.
-  A hangján.
-  Milyen a fiúk hangja?

-  És hogyha én mély hangon beszélek, akkor 
fiú vagyok?
-Nem.
-  Akkor még miből lehet tudni? A haját már 
mondtad, a hangját is, és még miből lehet 
tudni?
-  (nagy sóhajtás) Nem tudom.
-  Biztos gondolsz róla valamit.

T. Olivér - 5; 9 (4)
-  Olivér, ez akit lerajzoltál fiú vagy lány? 
-Lány... Fiú.
-Fiú vagy lány?
-Fiú.
-  Rajzolsz egy kislányt is?
-Igen. (1. rajz folytatása) Szeme, orra, szája.
-  Kész van?
-Ühüm.
-  Honnan lehet tudni, hogy melyik a kisfiú és 
melyik a kislány?
-  Mert a kisfiú az kisebb, a lány meg az 
nagyobb.
-  És abból lehet tudni, hogy
ő a lány, mert a lány nagyobb?
-Ühüm.
-  Mert a lányok nagyobbak?
-  ...Tudod miért?
-  Miért?
-  Mert közöttünk van egy olyan lány, 
amelyik, amelyik majd... na, amelyik 
nagyobb mint én.
-  És hogyha a lány lenne a kisebb, akkor fiú 
lenne?
-  Hát nem.
-  És akkor miből lehetne tudni, hogy lány?
-  Mert akkor a fiú nagyobb, a lány meg 
kisebb.
-  Ühüm. És miből lehet tudni még, hogy 
valaki fiú vagy lány?
-  ...Mert a lányoknak, a lányoknak nem 
olyan fejük van, mint a fiúknak.
-  Hanem milyen fejük van?

-Nem kerek, hanem ilyen (szögletes fejet 
mutat). És a fiúknak meg ilyen, hogy^kerek 
fejet mutat).
-  És hogyha a lánynak kerek feje lenne, 
akkor fiú lenne?
-Nem.
-  Akkor honnan lehet tudni, hogy ki a fiú és 
ki a lány?
-  Úgy, hogy azért mert lány feje van, a 
fiúnak meg fiú feje van.
-  És másból?
-Nem.

-  És akkor lehet tudni, hogy kisfiú vagy 
kislány, amikor kiveszik az anyuka hasából?
-  Igen, mert akkor azt is megműtik.
-  Hogyhogy megműtik?
-  Azon is meg lehet... azon is megnézik, 
hogy kisfiú vagy kislány.
-Hogy nézik meg, miből látják?
-  Nem tudom.
-  Honnan tudják vajon?
-  Biztos egy gépbe beleteszik és úgy.
-  Gépbe beleteszik és mit csinálnak vele?
-  Valamit megnéznek.
-  Mit néznek meg vajon?
-  Nem tudom, valamit megnéznek és úgy.

-  Miből lehet tudni, hogy az ekkora baba fiú 
vagy lány?
-  A fejéből.
-  Csak abból?
-  Meg így a ruhájából, hogy így nő és akkor 
a ruhájából lehet tudni, hogy lány.
-  És ha egy lány fiú ruhát húz, akkor fiú 
lesz?
-  Nem. Akkor úgy, hogy várni kell és úgy 
lehet megtudni.
-  Meddig kell várni?
-  Ameddig iskolás lesz.
-  És ha iskolás lesz, akkor honnan lehet 
tudni, hogy fiú vagy lány?
-  Azért, mert a feje a lányoknak ilyen (rajz) 
és a fiúknak meg ilyen, karika. És úgy meg 
lehet tudni.
-  Ha születik egy kisbaba, akkor honnan 
tudják, hogy fiú vagy lánynevet adjanak 
neki?
-  Úgy, hogy várnak egy kicsit lés megnézik a 
fejét.
-  Értem. És az apukáknak a hasában nincs 
baba?
-  Nem, mert
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ők nem lányok.
-  Csak a lányoknak van?
-  Igen.
-  És az óvodás lányoknak már van ilyen a 
hasában?
-  Nem. Amikor felnőtt, akkor kezd el nőni.
-  Szeretnél még valamit mondani erről?
-  (3. rajz) Figyelj, itt van a hasa, lába, lába.
És ha ilyen nagy pocakja van, akkor lehet 
tudni, hogy terhes.
-  És ha egy bácsinak van ilyen nagy pocakja?
-  Az meg úgy, hogy sok sört iszik, de nem 
lesz kisbabája. Apának is ekkora hasája van. 
Ekkora ni (mutatja). Azt akarom mondani, 
hogy ilyen a kisgyerek (rajz), itt a lába. Kicsi 
korában ekkora lába van, ilyen pici. Itt a 
pocak, jó nagy a hasa. Ez tudod mi?
-M i?
-  A cici amelyikből szop a baba. És hol szül 
ki? Itt szül ki a baba. Itt ni.
-A z  mi?
-  Ahol kijön a baba. így vágják föl.
-  Föl vágják, vagy itt jön ki?
-  Fölvágják és ide elhúzzák és itt kiveszik.
Ide teszik a tányért, így megfogják és ebbe 
teszik bele.

G. Mesi - 5; 9 (18)
-  Ez egy kisfiú vagy egy kislány, akit 
lerajzoltál?
-  Kisfiú.
-  Rajzolj egy kislányt is.
-  (A fiút folytatja.) Itt a keze. De nagy az 
ujja. Itt a másik keze.
-  Ez a kisfiú.
-  Igen. Ja, csak nincsen haja. Mi legyen, fiú 
vagy lány?
-  Azt mondtad, hogy ez fiú. Rajzolj még 
mellé egy kislányt is, jó?
-  Jó. (1. rajz folytatása) Azért nem olyan 
könnyű széket raj zolni.
-  Az biztos, de j ól le tudod raj zolni.
-  Ilyen kis hasa lesz. Kicsike lesz. Milyen 
haja is lesz? Szőke.
-  Honnan lehet tudni, hogy melyikük a fiú és 
melyikük a lány?
-  A hajukról.
-Mert?
-  Mert a lánynak lelógó, a fiúknak meg nem.
-  És ha a fiúnak hosszú haja lenne, akkor is 
fiú lenne?
-  Van olyan munkás is nálunk.
-  És akkor, ha egy fiúnak hosszú haja van,

egy lánynak meg rövid, akkor honnan lehet 
tudni, hogy melyik a fiú és melyik a lány?
-  Abból, mert a fiúnak nincs copfja, a 
lánynak meg igen, van.
-  És ha a lánynak is rövid a haja és egyiknek 
sincs copija akkor miből lehet tudni?
-  Abból, mert aranyosabb a lány.
-  És még miből lehet tudni, azon kívül, hogy 
aranyosabb a lány?
-  Nem tudom már.
-  Mit gondolsz?
-  Nem rossz.
-  Miért a fiúk milyenek?
-  Rosszak.
-  És a lányok nem szoktak rosszak lenni?
-  Hát én rossz szoktam lenni, szoktam 
verekedni is, mint a fiúk.
-  Hogy van ez? Akkor ha egy lány verekszik 
meg rossz, akkor miből lehet tudni, hogy 
lány?
-  Onnan lehet tudni, ja tudom már miből. 
Mert hogyha elkezd verekedni egy fiú a 
lánnyal, és akkor a lány nem tud annyira 
verekedni és onnan lehet látni.
-  Azt mondod, hogy a lányok aranyosabbak, 
jobbak, nem tudnak annyira verekedni, és 
még miből lehet tudni, hogy valaki fiú vagy 
lány?
-  Abból is lehet tudni, hogy a lány 
aranyosabb, mint a fiú.
-  Ezt már mondtad...
-  Nem tudom... Ja tudom már. A lányok 
gyengébbek mint a fiúk.
-  Miért gyengébbek a lányok?
-  Nem tudom.
-  Láttál már kisbabát?
-  Láttam.
-  Milyen egy kisbaba?
-  Kicsike, gömbölyű.

-  Nem tudom, hogy hogyan lehet 
megkülönböztetni a fiút meg a lányt?
-  Az anyukát meg az apukát hogyan lehet 
megkülönböztetni?
-  ...Úgy, hogy a fiú az erősebb, mint a lány.
-  És még hogyan lehet megkülönböztetni az 
apukát meg az anyukát?
-  Ja, tudom már. Hogy az anyukából nő ki a 
kisbaba, az apukából meg nem.
-  És a gyerekeknél, akiknek még nincs 
kisbabájuk, honnan lehet tudni, hogy melyik 
a fiú és melyik a lány?
-  A lány aranyosabb, mint a fiú.
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-  Csak abból?
-  Nem tudom. Nem tudom. Ja tudom már. 
Úgy gondolod, hogy hát a tesóm a Gábor 
hamarabb jött ki az anya pocakjából, mint 
én... Ja tudom már. Jaj nem. Tudod mit 
akartam még mondani?
-Nem.
-  Azt, hogy a fiú hamarabb jön ki az anyuka 
pocakjából, mint a lány.
-  És még?
-  És onnan lehet tudni...
-  És még miből lehet tudni, hogy Gábor fiú, 
te meg lány vagy?
-  A lányoknak szép ruhájuk van, a fiúknak 
meg ilyen nadrág.
-  És ha egy lány nadrágot húz, akkor fiú 
lesz?
-  Igen.
-  Akkor én fiú vagyok? Nadrág van rajtam.
-  Ja, ha kiveszik a fülbevalót, akkor.
-  Nincs a fülemben fülbevaló.
-  Nem tudom. A fiúk azok rosszabbak, mint 
a lányok.
-  És ha megszületik egy kisbaba, akkor 
honnan lehet tudni, hogy fiú vagy lány?
-  Nem tudom.
-  Mondjuk amikor megszületett Gábor, akkor 
tudta az anyukád, hogy fiú vagy lány?
-  I...Hát biztos, mert biztos levette a... amikor 
megszületnek, akkor leveszik a bugyit?
Akkor nincs rajtuk semmi se?
-  Mit gondolsz?
-  Nincs rajtuk.
-  És akkor?
-  Akkor, amikor megszület a kisbaba, akkor 
anyukája megnézi a punciját, hogy fiú vagy 
lány-e.

Sz. Kata - 5; 10 (1)
-  Ez a kislány vagy a kisfiú?
-  Fiú.
-  Rajzolsz egy kislányt is?
-  Fogok, a kisfiú mellé egy kislányt. Hosszú 
hajú lesz. Apukámnak is hosszú haja volt, 
csak levágatta. Meg göndör. Kész.
-  Miből lehet tudni, hogy melyik a kisfiú és 
melyik a kislány?
-  Most itt abból, mert a fiúnak rövid haja 
van, a lánynak meg hosszú. Most abból.
-  És egyébként honnan lehet tudni, hogy 
valaki fiú vagy lány?
-  Az arcán.
-  Az arcából hogyan?

-  Azért, mert valamelyiknek lány formája 
van, valamelyiknek fiú. Attól.
-  És még miből lehet tudni? ~

-  Láttál már kisbabát?
-  A testvérem pont az.
-  És a kisbabáknál honnan lehet tudni, hogy 
fiú vagy lány?
-  Azokon is úgy, ahogy a felnőtteken.
-  Hogy?
-  ...Az arcukon.
-  Csak az arcukon?
-Ühüm.
-  Nemcsak az arcukon, meg hogy puncija 
van vagy kukija, meg azon is.
-  Mindenkinél abból lehet tudni?
-  Igen.

A. Edina - 6; 1 (1)
-  Honnan lehet tudni, hogy melyik a fiú és 
melyik a lány?
-  (a fiúra mutat)
-  Ez a fiú. És honnan lehet tudni, hogy ez 
fiú? Azon kívül, hogy megmutattad miből 
látszik?

-  Folytathatod a rajzot is, ha akarod.

-  Honnan lehet tudni, hogy ez kislány, ez 
meg kisfiú?
-  Onnan, hogy az egyik kisebb, a másik 
nagyobb.
-  Melyik kisebb?
-A  fiú.
-  És mindig a fiú a kisebb?
-  Nem, van amikor a lány is.
-  És akkor hogyan lehet tudni, hogy valaki 
fiú vagy lány?
-  Nem tudom.
-  Vannak a csoportban fiúk?
-  Igen.
-  És lányok?
-  Azok is.
-  És honnan tudod, hogy ki a fiú és ki a lány?
-  Rövid hajuk van a fiúknak, a lányoknak 
meg hosszú.
-  Nincs olyan lány, akinek rövid haja van? 
-De.
-  És akkor az fiú?
-Nem.
-  Amikor a hajukból nem lehet tudni, akkor 
miből?
-  Akkor megismerjük az arcukról.
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-  Hogyan.
-  Mert nincs nekik fülbevalójuk.
-  Neked van fülbevalód?
-  Nincs, mert kivették.
-  És akkor te fiú vagy?
-  Nem, lány.
-  Akkor még miből lehet tudni?
-  Hogy más az arcom.
-És még?
-  Meg rövid a hajam.
-  És mégis tudom, hogy lány vagy. Miből 
lehet még tudni, hogy valaki fiú vagy lány? 
Mondtad a haját, a fülbevalóját, az arcát...
-  Hogy lányos neve van.
-  Aha. Honnan van az embernek neve?
-  Az anyukánk adja amikor megkeresztelnek.
-  És az anyukánk honnan tudja, hogy fiúk 
vagyunk vagy lányok?
-  Onnan, hogy ha lány, akkor... akkor 
lánynevet ad neki.
-  Honnan tudja, hogy lány?
-  Onnan tudja, mert lányos neki az arca.
-  Láttál már pici babát?
-  Igen.
-  Egy pici babánál honnan lehet tudni, hogy 
ki a fiú és ki a lány?
-  Ahol pisil ott lehet megtudni.
-  Abból hogy lehet?
-  Akkor adnak neki lánynevet.

J. Balázs - 6; 2 (17)
-  Legyen fiú.
-  Tudnál rajzolni egy kislányt?
-  Kislányt? Tudok, de miért rajzoljak?
-  Mert megkérlek rá.
-Jó. (1. rajz
folytatása) így. Ezt tudod, ez a haja.

-Ühüm.
-  Kész. Ja! (tovább rajzol) Ezeket a rajzokat 
hova viszed?
-  Elteszem magamnak, ha nekem adod.
-  Hát, neked adom. Idáig lesz a kéz. Egy, 
kettő, három, négy, ez az ötödik.
-  Készen van?
-  Igen.
-  Honnan lehet tudni, hogy melyik a kisfiú és 
melyik a kislány?
-  Ez a fiú, ez meg a lány.
-  És ezt honnan lehet tudni?
-  Mert a lánynak hosszabb haja van és a 
fiúnak rövidebb.
-  És ha a lánynak mondjuk levágnánk a

haját, akkor fiú lenne?
-Nem.
-  Hanem? Akkor mi lenne? “
-  Akkor is lány.
-  És akkor honnan lehetne tudni, hogy lány?

-  Oda is rajzolhatod, ha akarod, hogy még 
honnan lehet tudni.
-  (1. rajz folytatása: körmök)
-  Az mi, amit rajzolsz most?
-  Ez az ujja, ez a körme. És kész.
-  És abból lehet tudni, hogy melyik a fiú és 
melyik a lány?
-  Azért mert ennek így előre van, ennek meg 
hosszabb.
-  A lánynak hosszabb a körme?
-  Igen.
-  És hogyha a lány levágja a körmét, akkor 
fiú lesz?
-  (nevet) Nem.
-  Még miből lehet tudni, hogy ki a fiú és ki a 
lány?
-Hát...
-  Honnan lehet tudni mondjuk a csoportban, 
hogy ki a fiú és ki a lány?
-  Mert a fiú az erősebb, a lány meg 
gyöngébb.
-  És ha egy lány megnő és erősebb lesz mint 
egy fiú, akkor fiú lesz?
-Nem.
-  Miből lehet még tudni?
-  Láttam egy fiút, az akkora volt mint egy 
lány meg ekkora volt hozzá képest, így 
(mutatja).
-  Úgy gondolod, hogy a fiú nagyobb?
-  Ketten vagyunk a Sasival hat évesek és 
mindenki öt éves. És én már nemsokára hét 
leszek.
-  Ühüm. Láttál már kisbabát?
-  Láttam.
-  Egy kisbabánál honnan lehet tudni, hogy 
fiú vagy lány?

-  Amikor még nem erősebb, meg nem 
hosszabb a körme meg a haja. Akkor honnan 
lehet tudni?
-  Azt már nem tudom.
-  Mit gondolsz?

-  Amikor kisbaba voltál, akkor az anyukád 
honnan tudta, hogy kisfiú vagy?
-  Én nem tudtam.
-  De az anyukád honnan tudhatta?
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-  Mert... szerintem a hasában érezte, hogy fiú 
lesz, azért.
-  A hasában érezte?
-  Igen.
-  Miért ott voltál?
-  Én az anyának a hasában voltam. Nem?
-  Ott voltál?
-  A baba az tudod hol születik?
-Hol születik?
-  Hogy hol születik. Nem itt születik (hasát 
mutatja).
-  Hanem?
-  Itt születik, itt (alhasát mutatja).
-  Mi van ott?
-  Hát ott a fiityid.
-  És ott születik a baba?
-  Igen.
-  A futyinknél?
-  Nem! A lánynak nem fütyije van!
-  A lányoknak nincs fütyije?
-  Miért nincsen, nem?

Sz. Edina - 6; 4 (6)
-  Honnan
lehet tudni, hogy ez itt a fiú és ez itt a lány?

-  Mert a lányoknak van szoknyájuk.
-  Ühüm. És ha Andris szoknyát húzna, akkor 
lány lenne?
-  Igen. Az Andris szeret szoknyát húzni, meg 
minden. Van egy unokatestvérem, úgy 
hívják, hogy Dániel és először azt hittem, 
hogy lány lesz, pedig fiú.
-  És azt honnan lehet tudni, hogy ő fiú?
-  A doktorbácsitól.
-  És a doktorbácsi honnan tudja?
-  Mert belenéz az anyuka hasába.
-  És ott mit lát?
-  Kisbabát, egy fiút.
-  Miért, az anyuka hasában van a kisbaba?
-  Igen.
-  Lerajzolod, hogy hogyan van az anyuka 
hasában a kisbaba?
-  (2. rajz) Az anyukámnak göndör a haja.
-  És fekete?
-  Igen.
-  A kisbaba meg is szokott fordulni.
-  Az anyuka hasában?
-  Igen, az oviban láttam olyan könyvet.
-  Értem. Kész van?
-  Igen.
-  És a baba?
-  Itt van.
-  Rajzold bele.

-  (2. rajz folytatása) A kisbabáknak akkor
lesz hajuk, amikor már egy kicsit nagyobbak 
lesznek. ~~

-  Hogy jön ki a baba az anyuka hasából?
-  Hogy anyukámat megműtik és kiveszik.
-  Hogy veszik ki?
-  Felvágják a hasát.
-  És amikor kiveszik a babát az anyuka 
hasából, akkor lehet tudni, hogy kisfiú vagy 
kislány?
-  Nem. Csak akkor ha fölébred anyuka és 
akkor megmondja a doktor.
-  És a doktor honnan tudja, hogy fiú vagy 
lány a baba?
-  Megnézi, hogy van puncija vagy kukija.
-  És akkor abból lehet tudni?
-  Igen.

K. Bálint - 6; 5 (20)
-  Honnan lehet tudni, hogy melyik a lány és 
melyik a fiú?
-A  hajáról.
-  És hogyha a kisfiúnak is ilyen hajat 
rajzolnál, akkor kislány lenne?
-Nem.
-  Még miről lehet tudni, hogy ki a fiú és ki a 
lány?
-  Szoknyájáról.
-  És hogyha a fiú szoknyát húzna, akkor lány 
lenne?
-Nem.
-  Még miről lehet tudni, hogy ki a fiú és ki a 
lány?
-  A lánynak a cipőjéről.
-  És ha egy fiú lánycipőt húzna, akkor lány 
lenne?
-Nem.
-  Az osztályban honnan tudod, hogy ki a fiú 
és ki lány?
-  Onnan, hogy a lányoknak hosszú a haja és 
a fiúknak rövid.
-  Minden fiúnak rövid a haja?
-Nem.
-  Akkor még miből lehet tudni?
-... A pólójáról.
-  Mert?
-  Mert más. Lányosabb a pólója.
-  Aha. Láttál már kisbabát?
-  Láttam.
-  Milyen egy kisbaba?
-  Kicsi.
-  Kisbabánál honnan lehet tudni, hogy fiú
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vagy lány?

-  Lehet tudni?
-  Nem lehet.
-  És mikor lehet tudni?
-  Akkor majd, ha megnől.

-  Amikor egy kisbaba megszületik a 
kórházban ahogy mondtad, akkor honnan 
lehet tudni, hogy fiú vagy lány?
-  Majd ha megnől, akkor.
-  Amikor olyan pici, akkor nem lehet tudni?
-  Akkor lehet tudni a... hangjáról.
-  Amikor pici?
-  Igen.

H. Misi - 6; 6 (21)
-  Honnan lehet tudni, hogy melyik a fiú és 
melyik a lány?
-  Hogy másfajta.
-Mi?
-  A hajuk.
-  És ha ennek a lánynak ilyen haja lenne 
(mint a fiúnak), akkor fiú lenne?
-  Igen.
-  És ha a fiúnak ilyen haja lenne ( mint a 
lánynak), akkor lány lenne?
-Igen.
-  A valóságban honnan lehet tudni, hogy ki a 
fiú és ki a lány?
-  Az arcáról.
-  Az arcáról hogyan?
-  Hogy nem olyan, mint a lányé.
-  Hanem?
-Más.
-  És az arcon kívül még miből lehet tudni?

-  Láttál már kisbabát?
-  Igen.
-  A kisbabánál honnan lehet tudni, hogy fiú 
vagy lány?
-  Csak pólyában láttam kisbabát.
-  És lehet tudni egy kisbabánál, hogy fiú 
vagy lány?
-  Igen.
-  Honnan?

-  Rajzolhatod is, ha úgy könnyebb.
-  Már tudom.
-Na, honnan lehet tudni?
-  A puncijáról meg a futyijéről.

B. Kriszti-6; 6 (21)

-  Akit lerajzoltál, az ugye kislány?
-  Igen, ez én vagyok.
-  Rajzolj egy kisfiút is légy szíves. “
-  (1. rajz folytatása) Kicsit lányos a haja. 
Olyan hosszú haja van. De van az osztályban 
olyan kisfiú, akinek hosszú haja van. Az nem 
is olyan rossz kisfiú. Most hogyan rajzoljam 
meg a nadrágját? Kész.
-  Kriszti, honnan lehet tudni, hogy melyik a 
kisfiú és melyik a kislány?
-  Ennek szoknyája van, annak meg nadrágja.
-  És ha a kislánynak is nadrágja lenne akkor 
fiú lenne?
-  Nem, akkor is lány.
-  És akkor még miből lehet tudni, hogy ki a 
fiú és ki a lány?
-  ... Hogy a fiúnak nincsen szoknyanadrágja 
és a lánynak annak van.
-  Ühüm. És ha a fiú szoknyában lenne, akkor 
lány lenne?
-  Igen. Vagyis nem. Fiú lenne.
-  A valóságban honnan lehet tudni, hogy ki a 
fiú és ki a lány?
-  Onnan, hogy nadrágot hord a fiú.
-  Rajtam is nadrág van. Akkor én fiú 
vagyok?
-  Nem.
-  Akkor még miből lehet tudni?

-  Miből lehet tudni?
-  Hogy a lány van amikor szoknyát hord, van 
amikor nadrágot, de akkor nem változik meg.
-  Ebben igazad van. De akkor miből lehet 
tudni, hogy ki a fiú és ki a lány?
-  Hogy a fiúnak nadrágja van a lánynak meg 
szoknyája.
-  Láttál már kisbabát?
-  Igen.
-  Kisbabáknál honnan lehet tudni, hogy fiú 
vagy lány a kisbaba?
-  Van amikor rugdalózó van rajta.
-  Igen, azért mondom, mert se szoknya nincs 
rajta, se nadrág. Akkor honnan lehet tudni?
-  Nem lehet még ilyen pici babára szoknyát 
adni. Az unokatesóm tíz hónapos.
-  Ühüm. És honnan lehet tudni, hogy egy 
kisbaba fiú vagy lány?
-  Onnan, hogy van amelyik... van amelyik...
-  Az unokatesód fiú vagy lány?
-Fiú.
-  És honnan lehet tudni, hogy 
ő fiú?
-  Mert nincs szoknyája.
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-  És abból lehet tudni, hogy fiú?
-  Igen.

-  Honnan lehet tudni, hogy ez egy fiú baba?
-  Onnan, hogy nincsen fülbevalója.
-  A lány babának van?
-  Igen.

N. Isti - 6; 7 (8)
-  Isti, ugye fiút rajzoltál?
-  Igen.
-  Rajzolj mellé egy kislányt is, jó?
-  Jó. Az Esztert. Az nem olyan kicsi, mint én 
vagyok, az már kijárta az iskolát. Ismered?
-  Nem. Rajzold le, jó?
-  Szökés haja van. Ezzel megpróbálom. De 
akkor nagyobb földet kell rajzolni. (1. rajz 
folytatása) Legyen itt. Nem, mert jobbkezes 
vagyok. Ballal csak így tudok írni.
-  Tényleg nehezebb bal kézzel írni. Rajzold 
tovább a kislányt.
-  Ez olyan, mint a macskának az orra. 
Nincsen szőke színű?
-  Sajnos nincsen.
-  Akkor halványan rajzolom.
-  Honnan lehet tudni, hogy ő a fiú és ő a 
lány?
-  Onnan, hogy itt lilára csináltam.
-  És ha a fiú inge is lila lenne, akkor ő is lány 
lenne?
-  Igen.
-  Még miből lehet tudni, hogy melyikük a 
lány?
-  Még másképp is tudnám, csak úgy, hogyha 
copfot is tudnák neki.
-  És akkor abból lehetne tudni, hogy ő a 
lány?
-  Igen.
-  És ha a fiúnak copfot rajzolnál, akkor is fiú 
lenne?
-  Nem, lány.
-  Az osztályban honnan tudod, hogy ki a fiú 
és ki a lány?
-  Mert van amelyiknek van copfja, van 
amelyik rövid hajú.
-  A fiú vagy a lány?
-  A lány is szokott.
-  Akkor miből lehet tudni, hogy ki a fiú és ki 
a lány?
-  Úgy, hogy... Nem tudom.
-  Tudod, hogy ki a fiú és ki a lány az 
osztályban?
-  Az Eszter az lány.

-  És honnan tudod, hogy ő lány?
-  Mert copfja van.
-  És ha nem lenne copíja, akkor fiú lenne?
-  Nem, lány.
-  Akkor még miből lehet tudni, hogy ő lány?
-  Másból nem.
-  Másból nem?
-  Ja, de hogy lányruhákat hord.
-  És ha egy fiú lányruhát húz, akkor lány 
lesz?
-  Nem, fiú.
-  Isti, láttál már kisbabát?
-  Láttam.
-  Egy kisbabánál miről lehet tudni, hogy fiú 
vagy lány?
-  Hogy másképp sír.
-  Miért a fiú hogy sír?
-  Oáá.
-  És a lány?
-  Miau.
-  És ha a lány úgy sírna, hogy oáá, akkor fiú 
lenne?
-Nem.

S. Bálint - 6; 8 (12)
-  Az akit lerajzoltál fiú vagy lány?
-  Én vagyok.
-Akkor fiú?
-Ühüm.
-  Rajzolj egy lányt is mellé, jó?
-Jó. Kit?
-  Mindegy hogy kit, egy lányt, akit akarsz.
-  Téged. Mert téged szeretlek meg a Mesit. 
Mivel kezdjem?
-  Ahogy akarod.
-  (1. rajz folytatása) Te már felnőtt vagy, 
úgyhogy ekkora láb kell neked. Ugye? Ez te 
vagy. És a hajadat. Göndör, hosszú. Ugye 
milyen jól néz ki?
-  Ühüm. Honnan lehet tudni, hogy ez fiú, ez 
meg lány?
-  (nevet és a fiú lába közé egy vonalat húz.)
-  Az micsoda?
-  (nevet) A kukija.
-  Onnan lehet tudni, hogy fiú?
-  Igen.
-  És a lányok?
-  Nunijuk van.
-  És mondjuk egy kisbabánál honnan lehet 
tudni, hogy fiú vagy lány?
-  Ha így van, akkor fiú, de ha így, akkor 
lány. (mutatja a rajzon)
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F. Dia - 6; 8 (25)
-  Akit lerajzoltál az egy kislány ugye?
-  Igen.
-  Rajzolj nekem egy kisfiút is légy szíves.
-  (1. rajz folytatása) Legyen ennek is 
koronája?
-  Ha szeretnéd, akkor legyen.
-  Ez kicsi lesz. Kész van.
-  Ez a kislány és ez a kisfiú?
-  Igen.
-  Honnan lehet tudni, hogy ez a kislány és ez 
a kisfiú?
-  Onnan, hogy nem egyformák.
-  Miben nem egyformák?
-  A nevekben.
-  Mi a neve a kislánynak?
-  Kinga.
-  És a fiú?
-  Norbi.
-  És hogyha őt hívnák Norbinak (a lányt) és 
őt pedig Kingának (a fiút), akkor melyik 
lenne a fiú és melyik a lány?
-  Ez lenne a lány (a lányra mutat) és ez lenne 
a fiú (a fiúra mutat).
-  És még miből lehet tudni, hogy melyik a 
fiú és melyik a lány?
-  Mert nem egyforma ruhában vannak.
-  Mert a lány miben van?
-  O szoknyában, a fiú meg nadrágban.
-  És ha a lány nadrágban lenne, akkor fiú 
lenne?
-  Nem, lány.
-  És ha a fiúra ráadnánk a szoknyát, akkor 
lány lenne?
-  Akkor is fiú.
-  És miből lehet még tudni, hogy ki a fiú és 
ki a lány?
-  Mert a fiúnak nincs fülbevalója.
-  És ha a lánynak kivennénk a fülbevalóját, 
akkor fiú lenne?
-  Nem.
-  A valóságban még miről lehet tudni, hogy 
ki a fiú és ki a lány?
-  Mert... a kisfiúnak rövid a haja a lánynak 
meg hosszú.
-  És még miből lehet tudni?
-... Mert a fiúknak is van hosszú hajuk.
-  Akkor még miből lehet tudni?
-  Meg ezen a képen úgy van, úgy rajzoltam 
le, hogy a fiúnak is fekete a szeme, meg a 
lánynak is.
-  Ühüm. Láttál már kisbabát, Dia?

-  Igen.
-  Milyen egy kisbaba?
-Ekkora, (mutatja) ~
-  Egy kisbabánál honnan lehet tudni azt, 
hogy fiú vagy lány?
-  Úgy, hogy van fülbevalója.
-  És ha nincs a lánynak fülbevalója, akkor 
honnan lehet tudni?
-  Mert mindig szoknyában jár.

-  És amikor egy baba megszületik, akkor 
lehet tudni, hogy fiú vagy lány?
-Nem.
-  Mikor lehet tudni?
-  Vagy akkor amikor megszületik.
-  És akkor miből lehet tudni?
-  Hogy megnézik.
-Mit?
-  Itt, hogy megnézik, hogy fiú-e vagy lány.
-  Mit néznek meg?
-  ...Mert alul megnézik.

M. Kata-6; 10 (15)
-  Honnan lehet tudni, hogy melyik a kisfiú és 
melyik a kislány?
-  Ennek rövid a haja.
-  És ha a kisfiúnak hosszú haja lenne, akkor 
lány lenne?
-  Nem, fiú.
-  És ha a lánynak rövid haja lenne, akkor fiú 
lenne?
-  Nem, lány.
-  Akkor honnan lehet még tudni? Mondjuk 
az osztályban honnan tudod, hogy ki a fiú és 
ki a lány?
-  A hangjáról.
-  Mi a különbség a hangjukban?
-  Az egyik fiús, a másik lányos.
-  A fiús hang milyen?
-  Mély.
-  És hogyha én ilyen mély hangon beszélek, 
akkor fiú vagyok?
-  Nem.
-  Miből lehet még tudni, hogy ki a fiú és ki a 
lány?

F. Dávid- 6; 10 (18)
-  Ez egy kisfiú, ugye?
-  Rajzolsz egy kislányt is?
-  Igen, akár még ide mellé is tudom rajzolni.
-  Az jó lenne, hogyha mellé rajzolnád.
-  (1. rajz folytatása) Megrajzolom neki
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olyanra a haját, mint az öcsikémnek van. 
Annak is fekete volt a haja és ilyen vörösös 
lett.
-  De lányt rajzolsz, ugye?
-  Igen.
-  Az mi, amit oda alulra rajzoltál?
-  A pocija.
-  Neki is berajzoltad az ebédjét?
-  Igen. Még a ruhája is... Kész.
-  O a fiú és Ő a lány, ugye?
-  Igen.
-  Honnan lehet tudni, hogy melyik a fiú és 
melyik a lány?
-  Az, hogy a fiúnak nem hosszú a haja, a 
lánynak hosszú a haja.
-  Ühüm. És ha mondjuk a fiúnak hosszú haja 
lenne, akkor lány lenne?
-  Nem. Hosszú hajú fiú.
-  És ha a lánynak rövid haja lenne?
-  Akkor rövid hajú lány lenne.
-  A valóságban miből lehet még tudni, hogy 
ki a fiú és ki a lány?
-  Hát én inkább apukámról tudnák mondani 
sokat. Apukám sokkal magasabb, mint 
anyukám. Meg apukám elég sokat eszik, 
körülbelül én többet eszek, mint ő.
-  És az osztályban honnan tudod, hogy ki a 
fiú és ki a lány?
-  Onnan, hogy a fiúk azok mélyebb hangon 
beszélnek, mint a lányok.
-  És ha én ilyen mély hangon beszélek, akkor 
fiú vagyok?
-Nem.
-  Akkor mi lehet az, amiről biztosan lehet 
tudni, hogy ki a fiú és ki a lány?
-  ... Nem jut eszembe más.
-  Láttál már kisbabát?
-  Csak az unokatestvéremet, de az már négy 
éves.
-  Tudod milyen egy kisbaba?
-  Tudom.
-  Kisbabánál lehet-e tudni, hogy fiú vagy 
lány?
-... Nem.
-  És mikor lehet tudni?
-  Hát hogyha már nagy.
-  Mekkora?
-  Három éves.
-  Akkor már lehet tudni?
-  Igen.
-  Mert, akkor már?
-  Akkor már az arcáról.

N. Ákos - 7; 2 (5)
-  Honnan lehet tudni, hogy melyik a kisfiú és
melyik a kislány? ~
-  Ez a fiú, ez a lány.
-  Miből lehet tudni?
-  Mert a lány az kisebb, mint a fiú, meg 
erősebb a fiú, mint a lány.
-  És ha a lány nagyobb lenne, akkor fiú 
lenne?
-  Akkor a lány lenne erősebb, ha a fiú kisebb 
lenne.
-  És akkor a lány fiú lenne?
-  Most tudjuk abból, hogy a lány kisebb.
-  És ha most már nem a rajzra gondolunk, 
akkor egyébként honnan lehet tudni, hogy ki 
a fiú és ki a lány?
-  Az arcáról.
-  Az arcáról hogyan?
-  Meg lehet ismerni, hogy melyik a fiú meg 
melyik a lány.
-Miből?
-  A hajáról is.
-  A hajáról hogyan?
-  Én se tudom.
-  Honnan lehet tudni, hogy ki a fiú és ki a 
lány?
-  ... A fiúnak is... mi is?... Nem tudom.
-  Az osztályban vannak lányok?
-  Igen.
-  És fiúk?
-  Azok is.
-  És honnan tudod, hogy ki a fiú és ki a lány?
-  Megismerem az arcáról.
-  Csak az arcáról?
-  Igen.
-  Kisbabát láttál már?
-  Igen. Van testvérem.
-  Mekkora?
-  Nem nagy. Rajzoljam le?
-  Lerajzolhatod, ha akarod. Kisbabánál 
honnan lehet tudni, hogy fiú vagy lány?
-  Arcról.
-  És még?
-  Szemről.
-  Arról hogyan?
-  Én se tudom.

-  Amikor a kisbabát kiveszik az anyukája 
hasából, akkor honnan lehet tudni, hogy fiú 
vagy lány?
-  Az arcáról.
-  Miért?
-  Mert a fiúnak meg a lánynak nem
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ugyanolyan arca van.
-  Mi a különbség?
-  Nem tudom.
-  És ha egy fiúnak lány arca lenne, akkor 
lány lenne?
-  Nem, fiú.
-  Akkor miből tudnánk, hogy fiú?
-  Csak lássuk rajta.
-De miből?
-  Testből.
-Miből?
-  Arcból. Kézből.
-  És még?
-  Lábból.
-  És még?
-  Testből?
-  És még?
-  Mást nem tudok. Hátból, hasból, fejből.

S. Eszter - 7; 2 (5)
-  Miből lehet látni, hogy melyik a fiú és 
melyik a lány?
-  Az egyik nadrágban van a másik pedig 
szoknyában. De ez nálam már csak 
természetes.
-  Miért?
-  Mert szoknyát azt jobban is tudok.
-  És ha erre a kislányra nadrágot rajzoltál 
volna, akkor fiú lenne?
-  Hát nem egészen.
-  Miből lehet még tudni, a valóságban, hogy 
ki a fiú és ki a lány?
-  Nem tudom.
-  Van testvéred?
-  Igen.
-  Fiú vagy lány?
-  Fiú is, lány is.
-  És honnan tudod, hogy melyik a fiú és 
melyik a lány?
-  Könnyen, ismerem.
-  És honnan tudod?
-  Megismerem.
-  Miről ismered meg?
-  Hogy nincs hosszú haja.
-  És ha a fiú testvérednek hosszú haja lenne, 
akkor lány lenne?
-  Nem, fiú akkor is.
-  Miről lehet még tudni, hogy ki a fiú és ki a 
lány?

-  Eszter, láttál már kisbabát?
-igen.
-  Egy kisbabánál miről lehet tudni, hogy fiú

vagy lány?
-  (nevet és csúszik az asztal alá) Hogy van 
futyije vagy nincs futyije.
-  És most lecsúszol az asztal alá?
-Le.

V. Gábor - 7; 3 (29)
-  Honnan lehet tudni azt, hogy ő a fiú és ő a 
lány?
-  Honnan lehet azt tudni?
-  Miből lehet tudni?
-  Hát abból, hogy nem egyformák.
-  Miben nem egyformák?
-  Abban, hogy a fiúnak rövid haja van, a 
lánynak meg hosszú.
-  És hogyha a fiúnak hosszú haja lenne, 
akkor lány lenne?
-  Akkor is fiú lenne, csak akkor 
megnövesztené a haját.
-  És ha a lánynak rövid haja lenne, akkor fiú 
lenne?
-  Nem, akkor is lány.
-  Akkor még miből lehet tudni, mondjuk az 
osztályban, hogy ki a fiú és ki a lány?
-  Hogy a kisfiúnak lóg ott valami, a lánynak 
meg nem lóg.
-  Micsoda?
-  A lánynak puncija van, a fiúnak meg 
futyije.
-  Értem.
-  (nevet) És ha a lánynak lenne futyije, akkor 
meg a fiúnak lenne puncija. Akkor úgy 
látszik, hogy a fiút összekevernék a lánnyal.

P. Krisztián - 7; 5 (19)
-  Melyik a fiú és melyik a lány?
-  Ez a fiú és ez a lány.
-  Honnan lehet tudni?
-  Mert van koronája.
-  A fiúnak nem lehet koronája?
-  Akkor ugyanaz. Akkor két lány.
-  Még miből lehet tudni?
-  A haját megrajzolom. (1. rajz folytatása)
-  Krisztián, a valóságban miből lehet tudni, 
hogy ki a fiú és ki a lány?
-  Az egyik a királylány, a másik a királyfi. 
-A  rajzodon?
-  Igen.
-  Az osztályban honnan tudod?
-  Van sok lány is meg sok fiú is.
-  És honnan tudod, hogy ki a fiú és ki a lány?
-  A Dávidról is megismerem, az Ákosról is.
-  És miről ismered meg.
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-  Mert nincsen hosszú haja.
-  És azt honnan tudod, hogy a Misi fiú, neki 
hosszú a haja?
-  Ő már az oviba is járt és már ott tudtam, 
hogy fiú, mert megmondta a nevét.
-  És ha mondjuk engem Oszkárnak 
hívnának, akkor fiú lennék?
-Lány.
-  Miből lehet még tudni a nevén kívül, hogy 
ki a fiú és ki a lány?
-  Másból nem.
-  Láttál már kisbabát, Krisztián?
-  Igen.
-  Kisbabánál honnan lehet tudni, hogy fiú 
vagy lány?
-... Megismerem, mert a lánynak már egy 
kicsit nagyobb a haja. Kisbabánál. A fiúnak 
meg még nem.

Sz. Veronika - 7; 6 (4)
-  Rajzolnál egy fiút is?
-  A testvérem gyakran rajzol fiúkat.
-  Biztos te is tudsz fiút rajzolni. Rajzolj 
egyet, jó?
-  Jó.(l. rajz folytatása) A tesóm Andris. 
Fekete a haja, csak nem tudom, hogy 
rajzoljam le, mert rövid a haja és tüsis. 
-Rajzold úgy.
-  így föláll a haja. Sárga ruhában lesz. 
Rajzolok egy labdát is neki.
-  Ez a fiú és ez a lány?
-  Igen.
-  Honnan lehet
t tudni, hogy ez a fiú és ez a lány?
-  Mert nekem hosszabb a hajam, neki meg 
rövidebb.
-  És ha az Andrisnak hosszabb haja lenne, 
akkor lány lenne?
-Nem.
-  És ha neked rövid hajad lenne, akkor fiú 
lennél?
-  Nem, lány.
-  Miből lehet még tudni, hogy ki a fiú és ki a 
lány?
-  ... Abból, hogy én lányra hasonlítok, Andris 
meg fiúra.
-  Az osztályban honnan tudod, hogy ki a fiú 
és ki a lány?
-  Hát a Misiké abból tudom, hogy hosszabb a 
haja, meg fiú is.
-  Honnan tudod, hogy fiú, amikor hosszú a 
haja? Miből lehet tudni?
-  ... Abból, hogy fiú az arca.

-  És ha egy lánynak fiús arca van, akkor az 
fiú?
-Nem.
-  Mondtad a hajat, az arcot. Miből lehet még 
tudni, hogy ki a fiú és ki a lány?
-  ... A lánynak hosszú is a haja meg lehet 
rövid is, a fiúnak meg rövid, meg hosszú is 
lehet.
-  Akkor mi az, amiből biztosabban lehet 
tudni, hogy ki a fiú és ki a lány?
-  ... Más a ruhája is.
-  Láttál már kisbabát, Veronika?
-  Láttam. Meg van unokatestvérem is.
-  Kisbabánál honnan lehet tudni, hogy fiú 
vagy lány?
-  Hát én szoktam látni Mártont, hogy fiú 
amikor megyek hozzá és a kereszt tiszta 
pelenkát tesz rá, akkor látom.
-  Abból hogyan látod hogy fiú, hogy a 
kereszt tiszta pelenkát tesz rá?

-Miből?
-... Hát abból, hogy... mert van neki kukija.
-  A lányoknak nincs kukija?
-  A lányoknak nunija van.

S. Melinda - 8; 2 (3)
-  És honnan lehet tudni, hogy ez itt a lány és 
ez itt a fiú?
-  Az, hogy ennek rövidebb haja van.
-  És hogyha olyan haja lenne, mint neked 
van, akkor lány lenne?
-  Hát, nem. Mindenkinek lehet olyan haja. 
Rövid, hosszú.
-  Honnan lehet tudni, hogy mondjuk az 
osztálytársaid közül ki a fiú és ki a lány?
-  Hát... nem tudom.
-  Nem tudod, hogy ki a fiú és ki a lány?
-  De. Hogy miről lehet felismerni, azt nem 
tudom.
-  Miről ismered föl?
-  Hát, hogy rövidebb haja van.
-  És ezen kívül?
-  Meg... nem tudom. Gondolkodok... Jaj... 
Azért mert... azért mert... nem tudom, nem 
tudom, nem tudom.
-  Bármit mondhatsz, ami eszedbe jut.
-Jó, akkor...
-  Eszedbe jutott valami?
-  Az, hogy... nekem nincs futyim.
-  És a fiúnak?
-  Nekik van.
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M. Józsika-8; 4 (14)
-  Ugye ez egy fiú?
-  Igen.
-  Rajzolnál mellé egy kislányt?
-  Azt nem annyira tudok, de megpróbálok. 
Megpróbálom lerajzolni a Nikit.
-  Ő kicsoda?
-  H. Enikő, apukám ismeri és nyolcadikos. 
-Jó.
-  (1. rajz folytatása) Ilyen sovány. Nekem 
nagyobb a hasam, mert a fiúknak mindig 
nagyobb. Meg mindig magasabb vagyok 
nála. Annak is fekete a haja, csak hosszú. 
Most úgy rajzolom, hogy látszik hátulról. A 
szeme annak is barna. És nadrágba jár. Neki 
is kék a trikója, de neki világoskék és csíkos.
-  Tehát ő a fiú és ő a lány.
-  Igen.
-  Honnan lehet tudni itt a rajzon, hogy 
melyik a fiú és melyik a lány?
-  Hát onnan, hogy a fiúnak izmosabb a keze, 
meg a haja rövidebb, mint a lánynak.
-  És ha a fiúnak hosszú haja lenne, akkor 
lány lenne?
-  Hát, majdnem.
-  Lány lenne vagy nem?
-  Nem. Már láttam egy olyan bácsit, hogy itt 
az orrában lógott a kulcstartó és azon pedig a 
kulcs.
-  Ühüm. Honnan lehet tudni azt, hogy valaki 
fiú vagy lány?
-  Hát, lehet onnan is, hogy nincs fülbevaló a 
fülébe, izmosabb... nem hord szoknyát.
-  És ha egy fiú szoknyát húz, akkor lány 
lesz?
-  Igen, ha hosszú a haja.
-  Akkor lány lesz?
-  Hát nálunk van egy olyan fiú, az beöltözik, 
ilyen parókát is húz, mert kopasz, lánynak 
beöltözködik, két labdát betesz.
-  És akkor lány lesz belőle?
-  Hát, lehet.
-  Ha te mondjuk szoknyát húznál meg 
parókát, akkor lány lennél?
-  Nem, fiú.
-  Láttál már kisbabát?
-  Igen.
-  Egy pici babánál honnan lehet tudni, hogy 
fiú vagy lány?
-  Én a sírásáról szoktam megismerni.
-  Hogyan?
-  A fiúk erősebben sírnak, mint a lányok.
-  És még miről lehet megismerni?

-  Onnan, hogy ha pelenkázzák, akkor a 
fiúnak fiityije van és a lánynak punija.

T. Attila - 8; 4 (28)
-  Ez egy fiú, akit lerajzoltál, ugye?
-  Igen.
-  Rajzolj egy lányt is légy szíves.
-  Akkor lerajzolom a tesómat, a Juditot. (2. 
rajz)...Kész.
-  Honnan lehet tudni, hogy ő a fiú és ő a 
lány?
-  Hát... például a hajáról, hogy nekem 
rövidebb a hajam.
-  És hogyha neked hosszú hajad lenne, akkor 
lány lennél?
-  Hát, nem.
-  Még miről lehet tudni, hogy ki a fiú és ki a 
lány?
-  Hát például a járásukról.
-  Arról hogyan?
-  Hogy például a lányok kicsit riszálják a 
feneküket.
-  És hogyha egy fiú riszálja a fenekét, akkor 
lány lesz?
-Nem.
-  Miről lehet még tudni?

-  Nyugodtan mondhatsz bármit, ami eszedbe 
jut.
-  Jó, akkor a lányoknak puncijuk van, a 
fiúknak meg kukijuk. Innen.

J. Barnus - 8; 5 (5)
-  Barnus, honnan lehet tudni, hogy ő a fiú és 
ő a lány?

-  Miből lehet tudni?
-  Az csúnya, ha megmondom.
-  Nekem nem baj.
-  A fiúnak fiityije van, a lánynak meg 
puncija.

T. Lóránt-8; 5 (16)
-  Rajzolj egy lányt is légy szíves.
-  (2. rajz)
-  Kész?
-  Igen.
-  Honnan lehet tudni, hogy ő a fiú és ő a 
lány?
-  Hát hogy hosszú a haja a lánynak.
-  És hogyha a fiúnak hosszú haja lenne, 
akkor lány lenne?
-  Hát nem.
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-  Miről lehet még tudni, hogy valaki fiú vagy 
lány?
-  Hát a hangjáról is.
-  A hangjáról hogyan?
-  Hát hogy a fiúnak nem olyan szép a hangja, 
mint a lánynak.
-  És még miről lehet tudni? Mondjuk az 
osztályban honnan tudod, hogy ki a fiú és ki 
a lány?
-  A nevükről. Meg hogy az alakjukról 
megismerem.
-  Mert mi a különbség?
-  Hát mindegyiknek, minden embernek más 
az alakja. És ha egyszer megtudjuk, hogy ő 
fiú és ő meg lány, akkor már nem lehet őket 
összekeverni.
-  Láttál már kisbabát. Lóri?
-  Láttam.
-  Egy kisbabánál honnan lehet tudni azt, 
hogy fiú vagy lány?
-  Hát... Nem tudom. A nevükről is.
-  És még?
-  Meg hogy a fiú szeret inkább autóval 
játszani, a lányok meg babával. Igaz a fiúk is 
szeretnek akkor még babával játszani, de 
akkor inkább nem annyira.

F. Tomi-8; 6 (7)
-  Honnan lehet tudni, hogy melyik a fiú és 
melyik a lány?
-  A lánynak hosszabb a haja.
-  És ha a fiúnak hosszú haja lenne, akkor 
lány lenne?
-  Nem, fiú.
-  Az osztálytársaid közül honnan tudod, 
hogy ki a fiú és ki a lány?
-  ... Onnan, hogy látszik rajtuk.
-  Miből látszik?
-... Hát...
-  Láttál már kisbabát?
-  Csak képen.
-  Szerinted egy kisbabánál honnan lehet 
tudni, hogy fiú vagy lány?
-  Nem tudom, mert soha nem tudom.

-  Amikor megszületik egy bab az anyukája 
hasából, akkor honnan lehet tudni, hogy fiú 
vagy lány?
-  Nem tudom.
-  Amikor te megszülettél, akkor az anyukád 
honnan tudta, hogy fiú vagy?
-  Nem tudta.
-  Nem tudta, hogy fiú vagy?

-  Nem tudom.
-  Honnan tudhatta, hogy neked azt a nevet 
kell adni, hogy Tomi és nem azt, hogy 
Évike? Mit gondolsz róla?
-  Nem tudom.
-  Mit gondolsz róla?
-  Amíg nem születtem meg, addig 
kiválasztott két nevet, egy fiú és egy lányt, és 
kiderül, hogy fiú vagy lány.
-  Az hogy derül ki, hogy fiú vagy lány?

-  Honnan tudja, hogy melyik nevet kell adni?

-  Mit gondolsz?
-... Nem tudom.

Sz. Anita - 8; 7 (16)
-  Honnan lehet tudni, hogy melyik a fiú és 
melyik a lány?
-  Úgy, hogy a lányoknak...
-  Nyugodtan mondd, ami eszedbe jut.
-  ... Úgy, hogy ha megszületik egy lány, 
akkor úgy lehet megismerni, hogy ez az ő 
gyereke, hogy az egyiknek puncija van és 
másiknak fütyije. (suttogva mondja)

T. Tündi - 8; 7 (16)
-  Honnan lehet tudni, hogy melyik a fiú és 
melyik a lány?
-  Hát onnan, hogy a lánynak szoknyája van 
és a fiú nem lehet szoknyában.
-  Ha a fiú szoknyában lenne, akkor lány 
lenne?
-Nem.
-  Még miről lehet tudni?
-  Hát onnan, hogy meg is látszik rajtuk, mert 
a lánynak szebb arca van, mint a fiúnak.
-  A valóságban miből lehet tudni még, hogy 
ki a fiú és ki a lány?
-  Szebb a hangjuk... szép az arcuk...
-  És ha egy fiúnak szép a hangja és az arca, 
akkor lány?
-Nem.
-  És ha egy lánynak nem szép az arca, akkor 
fiú?
-  Nem, mert akkor is lány.
-  És akkor honnan lehet tudni, hogy lány?
-  Hát a hajáról is.
-  Láttál már kisbabát?
-  Igen.
-  Kisbabánál honnan lehet tudni, hogy fiú 
vagy lány?
-... Hát... úgy, hogy megállapítják az
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orvosok hát úgy, hogy rátesznek a kórházban 
egy ilyen... hogyha fiú akkor kék ilyen pántot 
a kezére és hogyha lány, akkor pirosat.
-  Az orvosok honnan tudják, hogy fiú vagy 
lány?
-  Hát megnézik.
-Mit?

-  Nyugodtan bármiit mondhatsz. Miből 
állapítják meg?
-  Hát, hogy megnézik a...

S. Diána - 8; 7 (25)
-  Rajzolsz oda a lány mellé egy fiút is?
-  Fiút még nem próbáltam.
-  Akkor épp itt az ideje.
-  (1. rajz folytatása) Picike lett. Nem baj?
-  Nem. Kész?
-  Igen.
-  Honnan lehet tudni, hogy melyik a fiú és 
melyik a lány?
-... Hát... öö...
-  A rajzon miből látszik?
-  Hogy hosszabb a haja.
-  Ühíim. És hogyha a fiúnak hosszú haja 
lenne, akkor lány lenne?
-  Nem, mert látszik rajta, hogy fiú.
-Miből?
-... Hát... öö...
-  Az osztályban honnan tudod, hogy ki a fiú 
és ki a lány?
-  Hát megismerem.
-Miről?
-  Hogy ritkán szokott lenni a fiúknak hosszú 
hajuk és onnan szoktam megismerni. Meg az 
arca is teljesen más.
-  Miért, milyen a fiúk arca?
-  Hát... milyen... hmm...
-  Láttál már kisbabát, Dia?
-  Igen.
-  Egy kisbabánál honnan lehet tudni, hogy 
fiú vagy lány?
-... Ja, igen! Hát a haja, mert a fiúknak már 
van kiskorában egy pici, a lányoknak meg 
nem.
-  A lányoknak nincs haja, a fiúknak meg 
igen?
-  Hát de, hát amikor ilyen kicsik akkor még 
nincs.
-  Arra gondolok, hogy amikor még egészen 
kicsik, akkor miből lehet tudni, hogy fiú vagy 
lány?
-  Hát... miből?... Miből lehet tudni?...

(láthatóan tudja, csak kimondani nem meri) 
Nem kell zavarba jönni, nyugodtan mondjad 
ahogy gondolod.
-  De nem merem.

-  És a kisbabáról honnan tudják, hogy fiú 
vagy lány?
-... Hát... arcáról.
-  Láttál már kisbabát?
-  Igen, mert az unokatestvérem picike.
-  Mekkora?
-  Már tud menni és úgy nevezzük, hogy 
Jenőke.
-  És amikor kisebb volt, akkor is láttad?
-  Igen, sokszor.
-  Mikor láttad?
-  Amikor aludt, meg amikor szoptatták, meg 
amikor pelenkázták.
-  És honnan tudtad, hogy a Jenőke fiú vagy 
lány?
-  Amikor aludt.
-  Amikor aludt, akkor tudtad, hogy fiú?
-  Amikor... na... mit csinálnak vele? Amikor 
pelenkáztatják akkor.
-  És akkor honnan tudtad?
-Hát... honnan... Hát...
-  Miért nem mered mondani?
-  Hát... az anyu nem szereti, hogyha 
mondogatják, főleg nálunk.
-  Értem.

S. Gergő - 8; 8 (29)
-  Honnan lehet tudni, hogy ez a fiú és ez a 
lány?
-  Hát az arca másmilyen.
-  Mi a különbség?
-  A fiúnak durvább az arca, meg a lánynak 
sokkal világosabb a haja.
-  És még?
-  ...És ami étel eltávozik belőle az másképp 
jön ki.
-  Ez mit jelent?
-  Hogy... hogy is mondjam... Nem tudom.
-  Mire gondolsz, hogy távozik el másképp az 
étel?
-  Hogy másmilyen az a szerv.
-  Értem. Láttál már kisbabát?
-  Igen.
-  Kisbabáknál honnan lehet tudni, hogy 
melyik a fiú és melyik a lány?
-  Hát hogy melyik az a szerv.
-  Melyik az a szerv?
-  Amin eltávozik az étel.
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-  Mert a fiúknak melyik az a szerv?
-  A futyijük.
-  És a lányoknak nincs futyijük?
-  Nincs.

H. Balázs - 8; 10 (22)
-  Honnan lehet tudni, hogy melyik a fiú és 
melyik a lány?
-  Mert ennek hosszabb a haja.
-  És ha a fiúnak hosszú haja lenne, akkor 
lány lenne?
-  Nem. (folytatja a rajzot)
-  Az micsoda?
-  Fülbevaló.
-  Akkor még miből lehet tudni, hogy ő a fiú 
és ő a lány?
-  Hogy őneki van fülbevalója.
-  És hogyha a fiúnak fülbevalója, akkor lány 
lenne?
-  Nem, mert ennek kettő van.
-  Miért a fiúknak?
-Egy.
-  Az osztályban honnan tudod, hogy ki a fiú 
és ki a lány?
-  Mert a fiúk nem járnak szoknyába.
-  És ha egy fiú szoknyát húzna, akkor azt 
hinnéd, hogy lány?
-  Nem, mert a hangja is más.
-  Miért?
-  Mert a fiúnak vastagabb a hangja, a 
lánynak meg vékonyabb.
-  És hogyha vastag hangon beszélek, akkor 
fiú vagyok?
-Nem.
-  Balázs, láttál már kisbabát?
-  Láttam.
-  Kisbabánál honnan lehet tudni, hogy fiú 
vagy lány?
-  Hogy meg van számozva.
-  Micsoda?
-  Meg van számozva a keze.
-  Hogyan?
-  Hogy rajta van egy kör alakú ilyen szorító 
és rajta van. Meg ott vannak írva a 
babaágyakon, hogy fiú vagy lány.
-  És azt kiírja oda?
-  A doktor.
-  És a doktor honnan tudja, hogy melyik a fiú 
és melyik a lány?

-  Miből látja?
-  ... (pirul, zavarban van, láthatóan tudja a 
választ)

-  Nyugodtan mondj ad.

-  Miből tudja a doktor?
- ... Nem tudom.

-  Megszületik a baba, akkor honnan tudják, 
hogy fiú vagy lány? Mert rá kell rakni a 
kezére az a szőri tót, amit mondtál.
-  De azt csak egy pár hét múlva rakják rá, 
mert előtte még nem tudják.
-  Amikor megszületik, akkor még nem lehet 
tudni?
-Hát... de. Lehet.
-  És akkor miből lehet tudni?
-... Onnan, hogy a fiúnak...
-  Hogy a fiúnak?
-  ... Hogy a fiúnak...
-  Mondjad bátran.
-  (nagyon halkan) Fütyije van.

D. Kata - 9; 2 (5)
-  Honnan lehet tudni, hogy ő a fiú és ő a 
lány?
-  Az, hogy ennek hosszabb is a haja, ennek 
meg rövidebb és abból, hogy általában a 
lányok egy kicsit vékonyabbak, mint a fiúk.
-  Ühüm. És még miről lehet tudni, hogy 
valaki fiú vagy lány?
-... Hogy... a lányoknak... öö... puncusuk 
van és a fiúknak meg fütyijük.
-  Ühüm. Láttál már kisbabát?
-  Láttam.
-  Kisbabánál honnan lehet tudni, hogy fiú 
vagy lány?
-  Annál is.

M. Ricsi - 9; 2 (10)
-  Honnan lehet tudni, hogy melyik a fiú és 
melyik a lány?
-  Azért, mert a lányoknak vékony a lábuk, a 
fiúknak meg vastag.
-  Ühüm. És ha egy fiúnak vékony lába lenne, 
akkor lány lenne?
-Nem.
-  Miből lehet még tudni?
-  Hogy hosszú a hajuk a lányoknak.
-  Minden lánynak?
-  Majdnem.
-  Az osztályban honnan tudod, hogy ki a fiú 
és ki a lány?
-  A nevéről. Meg úgy, hogy a földre leraknak 
egy borsószemet, rálép, akkor az elmozdul. A 
fiúk meg ha rálépnek nem mozdul el.
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-  A borsószem?
-  Igen.
-  Miért?
-  Mert a fiúk keményebben lépnek, a lányok 
meg ilyen... kényesen.
-  Értem.
-  Láttál már kisbabát?
-Igen.
-  Egy kisbabánál honnan lehet tudni, hogy 
fiú vagy lány?
-... Nem tudom.
-  Mit gondolsz?
-... Nem tudom.
-  Hogy képzeled el, vajon honnan lehet 
tudni?
-  ... Az, hogy a fiú nehezebb és a lány meg 
könnyebb. Onnan.

S. Adri-9; 3 (14)
-Honnan lehet tudni, hogy ő a lány és ő a 
fiú?
-  Hát a fiúknak rövid a hajuk, de van 
amelyiknek hosszú, és hát a hangjukról is fel 
lehet ismerni, a lány az egy kicsit kényesebb, 
az öltözéke is más. Mondjuk egy fiú nem jár 
szoknyában. És... onnan, hogy neki más van, 
mint nekünk.
-  Mi más?
-  Neki kukija van nekünk meg nem.
-  Kisbabánál honnan lehet tudni, hogy fiú 
vagy lány?
-  Hát... hogyha terhes a néni, akkor hogyha 
lány, akkor gömbölyű a hasa, ha fiú, akkor 
meg kicsit hegyesebb. Ezt mondták a TV-ben 
és azt is, hogy neki is olyan lesz, mint az 
apukájának. Látásból nem annyira, de neki is 
kukija van.

V. Attila - 9; 4 (18)
-  Honnan lehet tudni, hogy ő a lány és ő a 
fiú?
-  Hát mert a fiúnak nem szoknyája van, 
hanem gatyája, és általában a fiúknak 
magasabbak, mint a lányok.
-  Ha a fiún szoknya lenne, akkor lány lenne?
-  Nem, fiú.
-  Miből lehet még tudni?
-  Hát meg hogy a fiúknak inkább rövid hajuk 
van, a lányoknak meg hosszú.
-  Ühüm. És ha egy fiúnak hosszú haja van?
-  Hát akkor attól még fiú.
-  Aha. Láttál már kisbabát?
-  Igen.

-  Kisbabánál honnan lehet tudni, hogy fiú 
vagy lány?
-  Hát onnan, hogy a fiúnak... úú... ~
-  Mondjad nyugodtan.
-  A fiúknak van kukija, a lányoknak meg 
nincs.

T. Adrienn - 9; 4 (19)
-  Honnan lehet tudni, hogy melyik a fiú és 
melyik a lány?
-  ...Onnét, hogy ez egyiknek ilyen hosszú 
haja van, a másiknak meg ilyen tüsi.
-  Ühüm. És ha a fiúnak hosszú haja lenne, 
akkor lány lenne?
-  Igen.
-  Az osztályban honnan tudod, hogy ki a fiú 
és ki a lány?
-  A fiúnak ilyen tüsi haja van, a lánynak meg 
ilyen hosszú.
-  Minden lánynak hosszú haja van?
-  Nem, az egyiknek rövid, a másiknak meg 
hosszú.
-  Ha egy lánynak rövid haja van, akkor az 
fiú?
-  Nem, lány.
-  És ha egy fiúnak hosszú haja van, akkor az 
lány?
-  Igen, én úgy gondolom.
-  Miből lehet még tudni a haján kívül, hogy 
ki a fiú és ki a lány?
-... Cipőt is lehet mondani, mert a lányoknak 
ilyen kopogós cipője van.
-  És ha egy fiú kopogós cipőt húz, akkor lány 
lesz?
-  Lány csak azért, mert a cipő a lábán van.
-  Adri, láttál már kisbabát?
-  Igen van. Most született és már kettő éves.
-  Testvéred?
-  Igen, Attilának hívják.
-  Honnan lehet tudni egy pici babánál, hogy 
fiú vagy lány?
-  Hát a pici babánál úgy van, hogy megint 
tüsi haja van, a lánynak meg ugyanígy van, 
csak nem tüsi haja van, hanem ilyen, mint 
nekem.
-  És csak arról lehet tudni, hogy ki a fiú és ki 
a lány?
-Nem.
-  Miről lehet még tudni?
-... A ruhájukról is lehet mondani?
-  Ha úgy gondolod, hogy arról lehet tudni.
-  Hát a fiúknak ilyen rövid nadrágjuk van, 
meg rövid ing, aztán a lányoknak meg ilyen
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fekete vagy szürke és rózsaszín a lányoké.

K. Csabi - 9; 6 (6)
-  Honnan lehet tudni, hogy ő a fiú és ő a 
lány?
-  Hát onnan is, hogy lányruhába jár, 
szoknyába, meg a hajáról, hogy hosszú is 
lehet, meg hogy fülbevalója van.
-  Ühüm. És ha mondjuk egy fiú megnöveszti 
a haját, lányruhát húz és fülbevalót, akkor 
lány lesz?
-  Nem, fiú marad.
-  Miből lehet még tudni, hogy ki a fiú és ki a 
lány?
-  Hát... A hangjáról is, mert a fiúnak erősebb 
a hangja, a lánynak pedig olyan gyöngés 
hangja van
-  És még?
-  Többre nem emlékszem.
-  Láttál már kisbabát?
-  Igen, láttam.
-  Kisbabánál honnan lehet tudni, hogy fiú 
vagy lány?
-... Lehetséges, hogy másképp öltöztetik.
-  És még?
-  Hát az orvosok meg tudják állapítani.

-  Hogyan?
-  ...Ha... Váljunk csak... Hát abból is lehet 
tudni, hogy milyen gyereket akar az anyuka, 
a bácsinak a felesége.
-  Abból hogy lehet tudni?
-Hát...
-Nyugodtan mondjad, ami eszedbe jut.
-Jó.
-  Az orvosok honnan tudják, hogy egy baba 
fiú vagy lány?
-  Hát meg tudják állapítani.
-  Hogyan?
-... Hát
amikor kiszülnek, akkor azt is lehet tudni, 

hogy onnan jön... akkor... mást most nem 
tudok, nem jut az eszembe.

-  Kinek lehet kisbaba a hasában?
-  Hát csak nőnek.
-  Bácsinak miért nem?
-  Hát mert a néninek meg a bácsinak megint 
más a teste.
-  Miben más?
-  Hát például a... na... fütyi is meg... más 
nem nagyon.
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FÜGGELÉK 2. -  HIVATKOZOTT LEVELEK ÉS
INTERJÚK
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CSÁNYI V. (2000)

Date: Tue, 06 Jun 2000 19:40:23 +0200 
From: Csanyi Vilmos <hl872csa@ella.hu>
X-Mailer: Mozilla 4.07 [en] (Win95; I)
To: "Baktay Miklós" <baktaym@elender.hu>
Subject: Re: haj

Kedves Gizella és Miklós!

Elolvastam a kísérletet szerintem ez így nagyon jó, biztosan igazolja a gyerekek 
vonzódását a hosszú hajhoz, csak azt nem tudom, hogy van-e ennek evolúciós háttere. 
Lehet hogy a gyerekek a kulturális környezet hatására szeretik a Barbi babákat. Afrikai 
gyerekeket kellene vizsgálni, ha ők is akkor megadom magam. De legalább egy életkori 
korreláció kéne mert ha kulturális hatás akkor feltehetően nő a vonzódás az életkorral. 
Továbbá, ha kiderülne is valamiféle genetikai háttér akkor is lehetséges, hogy csupán egy 
véletlen "long hair" mutánstól származunk és az egésznek nincsen semmi köze az 
adaptációhoz. Szóval nem könnyű dolog, de a könnyebbeket már valaki megoldotta.

Egyenlőre ennyit, üdvözlettel,

Csányi Vilmos
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LANGDON, J. (2000)

Date: Wed, 31 May 2000 09:42:15 -0500 
From: John Langdon <langdon@uindy.edu>
Organization: University of Indianapolis
X-Mailer: Mozilla 4.7C-CCK-MCD uindy-edy (Macintosh; U; PPC)
X-Accept-Language: en,pdf
To: Baktay Miklós <baktaym@elender.hu>
Subject: hair

Dear Ms. Baktay-Korsos,
Thank you for your letter. The questions you ask clearly have no definitive answer. I can 
only offer some of my perspectives. The questions themselves require some examination.

"What do you think about origin and function of our hair?"
I assume you are not asking about the origin of hair in mammals, but the distinctive 
patterns in humans. They include:
1) widespread reduction in size and length of hairs on most of the body
2) retention of hair in specific areas, particularly the pubic and axillary 
regions
3) retention and possibly elongation of hair on the head
4) male facial hair
5) male pattern baldness

A discussion of these features also addresses your second question.

1)1 think we can best approach the problem of body hair reduction by considering its 
current state. The absence of body hair serves an important role in thermoregulation by 
permitting the dumping of excess heat generated by metabolic activity in a tropical 
environment. I think that activity and all of its physiological consequences represent a 
unique and very important human adaptive pattern. For a more thorough discussion, please 
see my manuscript at
<http://biology.uindy.edu/Biol504/HUMANSTRATEGY/contents.htm> See especially 
chapters 23 and 29. Also:
<http://biology.uindy.edu/Biol345/ARTICLES/evolutionofendurance.htm>

Hair reduction is also apparent among the great apes and in many other species of the 
tropical forest. I have not had a chance to investigate this fully, but I hypothesize that a 
humid shaded environment does not favor a thick coat of fur. I would argue that humans 
reduced body hair to its current state only after a shift to a more hunting lifestyle about the 
time of H. ergaster, when other changes appear, such as the modem form of bipedalism. 
Hominids at that time were not tied to any particular habitat.

Body hairs have been retained in their reduced state because they serve a very important 
sensory function. In fact, a greater proportion of human body hairs have sensory 
innervation than do those of non-human mammals.
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2) There are three possible funcitons for the retention of pubic and axillary hair. One is the 
visual signal of sexual maturity. Second is the role in the transmission of pheromones. (I 
am not convinced that pheromones play important roles in modem human behavior, but I 
will not rule out the possibility that the do or might have done so in the past.) The third, 
proposed by Montagu, is that the hair reduced friction and irritation between opposed skin 
surfaces. This includes the movements both of sexual intercourse and of walking. Having 
had some of my hair shaved for a vasectomy, I can personally attest that I am more 
comfortable with it!

These functions are not mutually exclusive and may all have some validity.

3) Before one hypothesizes about hair on the head, one should establish what is typical for 
the species. Certainly not all people are capable of growing long hair. I have seen 
statements to the effect that women's hair is naturally longer than mens, but I have never 
seen a study that tested such an idea. I would support the following observations:
Humans head hair is more dense, longer, and individually thicker than hair on the body. In 
many, but not all populations, it is longer than typical mammalian hair. In most, if not all, 
populations, it is the focus of a great deal of aesthetic attention. In many, but not all 
populations, it is worn differently by men and women.
I would also accept that it has a significant thermoregulatory role in
insulating the cranium and the brain from excessive sun and cold. (The sun may be the
more stressful of the two.)
The excessive length of some human hair is best compared to that of manes in some 
sexually dimorphic species (e.g., lions, baboons) or even non-dimorphic (e.g., hoses). This 
suggests the possibility of sexual selection. I generally disregard sexual selection 
arguments because they are inherently non-testable and really do not answer the questions 
we ask. Even if we prefer long-haired sexual partners, we still do not know whether long 
hair is otherwise adaptive, a signal of health or age, or merely an arbitrary fixation.
It is clear, however, that culture has an enormous role in our perceptions of the aesthetic or 
sexual value of hair; and I caution you to take that into account in your research. If for 
example, Hungarians or Americans value long hair an indications of a low parasite load, 
we have to appreciate that Bushmen, who do not have long hair, do not interpret it that 
way. Regardless, little girls will favour long hair if the examples of beauty to which they 
are exposed (including both dolls and their comments of their mothers) tell them that long 
hair is beautiful. It might be more interesting to figure out why so many women 
experiment with their hair length (not to mention color, curl, etc.) when they are of 
marriageable age.

The fact that there is so much variation within our species suggests to me that long hair is 
not adaptive (or maladaptive) in the normal sense. Modem hair form probably reflects 
some process of sexual selection or genetic drift or both.

4) Male facial hair may be a better case of sexual selection. It has been
argued that it makes males more fearsome, emphasizes their chins, or displays their 
testosterone. There is no reason to argue for one explanation over another. Perhaps it 
simply makes men and women different. Please observe once again that not all human 
populations have beards. Also, since many cultures past and present shave, facial hair does 
not have a strong inherent value.
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5) Male pattern baldness has also been ascribed to sexual selection. I think there is an 
equally good chance that it evolved by genetic drift and has no selective value.

I hope this discussion addresses your questions as well as I am able.
You stated that you favour the AAT. As you probably know, I have argued against it 

in print. See
<http://biology.uindy.edu/Biol345/ARTICLES/umbrellas.htm>
I reject the model of Hardy and Morgan as untenable because it is inconsistent, 
unparsimonious, and has no supporting evidence. Unfortunately, its arguments have the 
illusion of being stronger and more parsinomious than they are. The reasons for that 
illusion are the main point of my paper. Marc Verhaegen's version is a hopeless muddle of 
ideas that are so nebulous they are difficult to
argue against. Don't quote me on that because I don't want to offend him with such blunt 
language, but we have been arguing the case with one another for a year.

Best of luck with your work.

Regards,
John

John H. Langdon 
Chair and Professor of Biology 
University of Indianapolis 
1400 East Hanna Avenue 
Indianapolis, IN 46227 USA

email langdon@uindy.edu 
Office (317) 788-3447 
FAX (317) 788-3569
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M ON TG OM ERY, D. (2000A)

From: "Miriam Vigar" <ismir@iafrica.com>
To: <baktaym@elender.hu>
Cc: <elaine@desco. demon. co.uk>, "Denis england" <sondela@tesco.net>,

"James Montgomery" <jslmont@hotmail.com>,
"Leonard van Schalkwyk" <amafa.pmb@pixie.co.za>

Subject: Long hair
Date: Wed, 7 Jun 2000 06:44:52 +0200
X-MSMail-Priority: Normal
XMailer: Microsoft Outlook Express 5.00.2014.211
XMimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V5.00.2014.211

Dear Gizella Baktay-Korsos,

Many thanks for your message which has been forwarded to me whilst I am travelling in 
Africa. I am replying to you on a friend's computer, but please contact me at 
sondela@tesco.net if you wish to do so.

In the forwarding process your attached paper did not reach me, but I can read it when I am 
home again.

I will try to give some answers to your questions.

= I believe that hair on modem human's bodies is residual from the time when we were 
hairy all over. Hair was lost on all those parts where it was counter-productive to survival 
and was only retained on those parts where it was useful as protection from the 
environment. The protection factor for the residual hairy parts clearly balanced any other 
evolutionary survival factor, typically its nuisance in a semi-aquatic seashore environment. 
This thinking is central to the whole Aquatic Ape Theory and is one of the major conflicts 
with the savannah-origin theory. I am sure I wrote at length on this particular matter in my 
book!

Hair on the genital area and in the armpits must be for protection against insects which are 
attracted to these parts which have a stronger body-odour. Mosquitoes and other stinging 
insects typically seek out the smell of people or other large mammals. Hair on the head 
was partly retained as protection from the sun and to insulate the brain from heat-loss. But, 
greater 'hairiness' in northern Europeans, especially of head hair in men, is probably 
because insects are more troublesome in those regions in the short summer season than in 
the tropics with year-round 'summer'. Men were most active in summer when hunting or 
herding, and they did not need hair primarily because of cold. However, long, shaggy head 
hair was an additional advantage during the winter time.

Noticeably, tropical Asiatic people have long, straight silky hair which seems to be a half
way compromise between Negro 'crinkly' hair and Caucasian 'shaggy' or 'curly' hair, and
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this reflects on their separation from ancestral Caucasians during the Diaspora of modem 
humans out of Africa during the last 125,000 years.

My thesis regarding hair is largely based on my belief that hair all over the body in all 
large tropical mammals is primarily for defence against insects, rather than as protection 
from the sun or insulation. Indigenous African Negroes developed life-saving dark skins 
as their hair-cover was reduced and adopted cultural habits to combat insects in concert 
with their discovery of fire and the gradually increasing use of animal-skin clothing and 
shelters in the Homo-erectus phase, during 1M - 125,000 years ago. The failure and 
extinction of several races or species of early pre-homo hominids I believe to have 
occurred partly because of the conflict between the need for hairy protection against 
insects and the counter-productivity of hair in a semi-aquatic environment.

= The matter of long hair is the one which exercises you. All humans have long hair on 
their heads if it is allowed to grow. In the Negro and Khoisan races the hair is tightly 
curled and rests close to the skull. But if it is allowed to grow, it becomes an untidy and 
thick mat. This is because hair continues to grow forever while people are alive, like 
fingernails. Hair could only be efficiently cut and groomed for pleasure or convenience 
when suitable fine-quality cutting tools were invented. This would have been probably 
only in the last 50-150,000 years, and maybe as late as 35,000 years ago with the advent of 
the so-called Late Stone Age when a general flowering of art and an appreciation of 
decoration was established. This was consolidated with complex fashions when 
Civilisation became the dominant culture in humankind. But, a liking for long hair has 
lasted all through the cultural and fashionable changes of the last 5,000 years. Most men 
like long hair in women and many find it erotic.

= Therefore, my first reaction to the question of why young girls prefer long-haired dolls 
when their own hair is short or medium-long, is that their preference reflects an inherited 
genetic 'memory'. It is 'natural' to have long hair which is unconsciously recognised by 
young girls. The cutting of hair is a cultural adaptation. It is noteworthy that when there 
was the culturally rebellious period of the 'hippies’ or 'flower-children' in the 1970s, long 
hair was considered to be the important symbolic protest using the medium of their own 
physical bodies.

Maybe young girls resent having mummy have their hair cut because it is instinctively 
'wrong', but this would be compensated to a larger or lesser degree by the convenience of 
short hair for whatever is their preferred day-to-day activities. The longhaired doll 
preference is a symbol of this? I am not a girl, so I have no firsthand introspective 
knowledge !

I hope that I have helped you clarify your thoughts or presented another line of argument. 
The whole matter of hair is a strong central theme to the Aquatic Ape and the "out-of- 
Affica-origin" theories for mankind's evolution and geographical spread and you may not 
wish to get involved in 'unpopular' controversies in your Ph.D. thesis. However, a study of 
the reasoning about hair in the Aquatic Ape Theory should help you to cast your thinking 
net further.

With best wishes, Denis Montgomery
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M O N TG OM ERY, D. (2000B)

From: "Miriam Vigar" <ismir@iafrica.com>
To: "Gizella Baktay-Korsos" <baktaym@elender.hu>
Cc: "Denis Africa" <sondela@iafrica.com>, "Denis england" <sondela@tesco.net>
Subject: Long hair
Date: Fri, 9 Jun 2000 04:25:57 +0200 
X-MSMail-Priority: Normal
X-Mailer: Microsoft Outlook Express 5.00.2014.211 
X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V5.00.2014.211

Dear Gizella Baktay-Korsos,

I have now managed to download your paper, which I found most interesting. You have 
done valuable extensive statistical research.

I do not think I can add very much to what I have already written you. But, another factor 
that struck me about preferences for and 'success' of long -haired girls, relates to recent 
history, that is to the last 5,000 years of Civilisation. Presumably long-haired girls were 
perceived to be from a successful, leisured class because they had the time, or assistance 
from servants, to groom and manage long hair, whilst their hardworking sisters cut their 
hair short so that it did not interfere with their work or take up time in grooming. This is 
clearly seen in the hair style of busy women today and has to have been evolved into an 
inherited cultural imperative during the last 5,000 years, and more specifically in the last 
2,000 in Europe. A girl rushing to catch the bus to get to work in a city today does not 
want long hair, and nor did a woman hoeing fields in Greece three thousand years ago, but 
the lady in the castle a hundred years ago with a couple of body servants had all morning to 
attend her toilet!

I shall be interested in what conclusions you reach about the significance of inherited traits 
from our evolutionary distant past.

Regards, Denis Montgomery
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MORGAN, E. (2000A)

From: "Elaine Morgan" <elaine@desco.demon.co.uk>
To: "Baktay Miklós" <baktaym@elender.hu>
Subject: Re: role of the long hair
Date: Mon, 29 May 2000 17:22:52 +0100
X-MSMail-Priority: Normal
X-Mailer: Microsoft Outlook Express 4.72.3110.1
X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V4.72.3110.3

---- Original Message-----
From: Baktay Miklós <baktaym@elender.hu>
To: Elaine@Desco.Demon.Co.UK <Elaine@Desco.Demon.Co.UK>
Date: Sunday, May 28, 2000 6:23 PM 
Subject: role of the long hair

>There are some amazing other facts, you can see them in my attached article. I wonder, 
how deep are the roots of this behavioural patterns. And I think >you are the person who 
can answer this questions. What do you think about origin and function of our hair?
What was the role of the hair in the human evolution?
>1 would appreciate your help. What I need is your wisdom and experience.
>Thank you in advance! Warm greetings, Gizella Baktay-Korsos

Thank you for your letter and the interesting findings in your paper.
I think it is potentially revealing about cultural attitudes to gender but you have to be 
careful about drawing biological (as opposed to cultural) conclusions from it because 
assumptions about hair length differ in different times and places. In Africa for example 
there would be no long flowing locks in either sex. In England there were periods of 
history where long and elaborate coiffures were for the aristocracy as important to males as 
females, and they all wore wigs, often powdered, and would not be seen in public without 
them. Within my lifetime long hair in males (among the hippies for example) made a 
statement about life-styles and political convictions. It had some sexual connection in that 
it indicated perhaps a revolt against macho attitudes which they were disowning.
The only difference which is universally biological is that men go bald and women rarely 
do. In one book I thought it might have something to do with the fact that children in the 
water might hang on to their mothers' hair while there was no particular reason why 
baldness should not evolve in males as an epigamic signal of maturity like their beards. 
And I wrote of long hair in women in that connection. Later I dropped that argument 
because I saw it was culture-bound - 1 came from a race where the hair does grow long. I 
often wonder where and when it began to do so, and how inconvenient it might have been 
before they had ways of cutting it. In temperate climes some people argue it might have 
kept them warm - but those climes are often rainy too and long wet hair wouldn't have 
much to comment it.
I think you would be on the safest ground by treating it as an item which rather like clothes 
can be used in a great variety of ways to make statements about your social status as well 
as your sexual one. Long hair elaborately dressed could be a signal (like the long
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fingernails the Chinese aristocrats cultivated) that you belonged to a leisured class. In girls 
it could be a sign not only that you are a girl but that you are glad to advertise the fact that 
you are. Girls who are slow to reach the stage of feeling like that are more likely to think it 
is just a nuisance and prefer toi have it cut off.

Elaine

MORGAN, E. (2000B)

From: "Elaine Morgan" <elaine@desco.demon.co.uk>
To: "Baktay Miklós" <baktaym@elender.hu>
Subject: Re: long hair again
Date: Tue, 30 May 2000 17:23:52 +0100
X-MSMail-Priority: Normal
X-Mailer: Microsoft Outlook Express 4.72.3110.1
X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V4.72.3110.3

---- Original Message-----
From: Baktay Miklós <baktaym@elender.hu>
To: Elaine Morgan <elaine@desco.demon.co.uk>
Date: Monday, May 29, 2000 8:59 PM 
Subject: long hair again

>Dear Elaine,
>Thank you for your suggestions. I still like the picture of a long-haired human swimming 
and his/her hair meandering around his/her head, neck, back and tail. I think predators 
must have been confused from such a plant-like moving creature. Do you think black 
people's hair does not grow long?

I had that impression, that there was a difference in the maximum 
length to which it would grow. But it was purely subjective, maybe 
just because it doesn't flow...

>As far as I know it is only a question of curling. That is some more arsenic-bridges. An 
other argument for your theory are hair contains a hughes amount of protein it is 
comparable with the protein-contain of our whole body.

That's an interesting fact - 1 wasn't aware of that.

>That is our long hair must have been evolved in a very protein-rich environment. I try to 
be as care as possible but I keep on finding the missing link between the psychological and 
vital/biological function of our long hair. "Hair has no vestige of vital function in man, yet 
its psychological function seem immesurable..." (Textbook of Dermatology, Blackwell)
>1 think it is a contradiction in the terms and look for some solution. I would be grateful if 
you would think it over with me again.
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Well in all animals it must have psychological importance. As well as keeping them warm 
(and cool when required) and insulating them it can camouflage and send messages about 
health (as you mentioned) and sexual status and (via the erectile muscles) help to 
intimidate... Perhaps we became more acutely aware of it when we lost it from much of our 
bodies. Maybe to get it in perspective you could give some thought to the psychological 
effects of the nakedness of the rest of us as well as of the adornment of our heads.

Elaine

MORGAN, E. (2000C)

From: "Elaine Morgan" <elaine@desco.demon.co.uk>
To: "Baktay Miklós" <baktaym@elender.hu>
Subject: Re: monkeys with long hair?
Date: Wed, 31 May 2000 18:25:45 +0100 
X-MSMail-Priority: Normal 
X-Mailer: Microsoft Outlook Express 4.72.3110.1 
X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V4.72.3110.3

---- Original Message-----
From: Baktay Miklós <baktaym@elender.hu>
To: Elaine Morgan <elaine@desco.demon.co.uk>
Date: Tuesday, May 30, 2000 10:44 PM 
Subject: monkeys with long hair?

>Dear Elaine,
>Thank you for your ideas! Yes, we have to appreciate the hair on our scalps because we 
are naked. Yes, I am very interested in the psychological effects of the nakedness and will 
of course think over how to investigate it.
>Today I met the most authentic and original representative of Hungarian human ethology. 
Professor Csanyi clearly prefers your theory to the savannah theory.

That’s very good news.

> He mentioned some long scalp haired monkeys. The are supposed to live in China. I 
wish they would live near water like some Japanese species. Have you ever heard about 
them?
>Warm greetings, Gizella

No. There's a bald one, the uakari. Tamarins and marmosets
can have sort of a silky mane but it is not that much longer than the body hair so it doesn't 
look like scalp hair. I once saw a picture of monkey with a neat centre parting but I can't 
remember where. I hope you manage to find the Chinese one.

Elaine
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TÖRÖK É. (2000)

A kutatás során felmerült néhány kérdés a hajjal kapcsolatban, melyekre nem találtunk 
választ sem a hazai, sem a külföldi bőrgyógyászati szakirodalomban. Ezekről kérdeztem a 
gyermekbőrgyógyászat a hazai szaktekintélyét, Dr. Török Éva dermatológus professzort.

Beszélgetés a hajról Prof. Dr. Török Éva, bőrgyógyásszal
(Heim Pál Kórház, Bőrgyógyászati Osztály, 2000. július 28.)

-  Amikor időpontot kértem Öntől, említette, hogy hosszú haj ellenes. Miért?
-  Ez ápoltsági kérdés. Egy hosszú haj mindig rendetlen, ráadásul nagyon költséges 

és időigényes a hosszú hajat ápolni. Természetesen vannak kivételek, a családomban is van 
hosszú hajú: a lányom. Ő most a negyvenes éveiben jár, és összefogva hordja a haját. 
Gyönyörű sötét haja van és nagyon hosszú, de mindig copfba fonja és most már, hogy 
ennyi idős, csak este bontja ki. Tíz évvel ezelőtt alkalmakra is kibontotta, én azt nem 
nagyon kedveltem, de a félje ragaszkodott hozzá. Ezt elfogadom, mert rendezett.

Szóval a rendezetlenség, az ápolatlanság a probléma. Itt, az osztályon azért vagyok 
hosszú haj ellenes, mert akik itt vannak, azok bőrbetegek. Sokszor a vállukon, nyakukon, 
arcukon van probléma, és a gyerekek a nap egy részében fekszenek, a hosszú haj itt 
rendetlen. Ezért vagyok ellene.

-  Nagyon izgalmas dolgot említett, hogy a hosszú haj sok ráfordítást igényel.
-  Igen. Nyilvánvaló, hogy a hosszú haj a nőiesség jelképe, nem véletlen, hogy a 

férfiak egy része ragaszkodik hosszá, hogy a páijuk, a társuk megnövessze a haját. Szóval 
a haj szimbólum is, de én például neked is rövid hajat csináltatnék, sportos frizurát. De hát 
ez mindenkinek a saját ügye, szíve joga, hogy hogyan viseli, hogyan tetszik neki.

-  Könyvében azt hja a haj-fejezet bevezetőjében: "A haj funkciója csekély, mégis 
részleges vagy teljes hiánya mérhetetlen nagy problémát okoz a gyermeknek, de 
családjának is." -  azaz a haj pszichológiai jelentőségét emeli ki a fiziológiaival szemben.

-  Nekünk nagyon sok hajproblémával küzdő páciensünk van, és a lelki vezetésük 
hihetetlenül nehéz. Előfordul részleges és teljes hajhiány, veleszületett kopaszság, illetve 
olyan hajbetegség is, melyben a hajszálak néhány milliméteres korukban letörnek. 
Mindegyik rendkívül nagy probléma lelkileg, és sajnos nagyon nehezen lehet befolyásolni.

-  Tehát bőrgyógyászként világosan látja a hajproblémák pszichológiai oldalát.
-  Igen, ez rendkívül fontos. Van egy olyan betegség -  a foltos kopaszság -  

amelynél még a kóreredetben is stressz és bizonyos pszichés helyzetek szerepelnek. A 
kórház vezető pszichológusa, Kolos tanár úr foglalkozott egy néhány évtizeddel ezelőtt 
ezzel a kérdéssel, és tárgyvesztéses komponenseket talált. Volt egy közös munkánk, közös 
előadásunk arról, hogy a szülő elvesztésének, a költözésnek vagy egyéb tárgyvesztésnek -  
ezt te mint pszichológus, jobban tudod -  szerepe lehet a kóreredetben.

-  Tárgyveszést követően jelenik meg a foltos kopaszodás?
-  Igen, tehát nem mindig fogászati vagy más gennyes góc szerepel csupán a 

kórelőzményben, hanem gyakran ilyen tényezők is. Az is közismert -  nekem 30-35 éves 
tapasztalatom, hogy -  a foltos kopaszság iskolaidőben mindig rosszabb, és nyáron mindig 
rendeződik. Visszanő a haj, aztán ősszel újra rosszabbodik. Ezt sokan az infekciókkal 
magyarázzák, hogy nyáron kevesebb a légúti, meg a bakteriális fertőzés -  ez is igaz. De
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annak is hallatlan jelentősége van, hogy nyáron a gyerek jól érzi magát, nincs felelés, nincs 
fölkelés időre, lazább az élet, stb.

-  Ez nagyon izgalmas. Egy szociometriái vizsgálatban azt találtuk, hogy a hosszú 
hajú lányok jóval népszerűbbek, mint a rövid hajú lányok és a fiúk...

-  Elképzelhető.
-  Egy másik pedig egy öltöztető babás vizsgálat volt: kopasz babákat kellett a 

gyerekeknek felöltöztetni és hajat választani rájuk. Az eredmények szerint a lánybabánál a 
gyerekek a hosszú hajat preferálják, különösen a hosszú szőkét.

-  Ez nem véletlen. Nem véletlen, hogy a Barinknak hosszú, loboncos szőke haja 
van. Nekem van két lányunokám is, hát már 3-4 évesen fésülik a Barbinak azt a ronda kóc 
haját. Mert a Barbinak ugye olyan műanyag, összeálló haja van. A kórházban is mindig 
fésülik ezeket. Pedig a Barbi hajak nem puhák, olcsó műanyag hajak. Meg ott vannak azok 
a lovak, a pónik. Azokat is folyton látom a gyerekek kezében, mindegyik húzza, simogatja, 
fésüli. Szóval ezt teljesen aláírom és elfogadom, és biztos vagyok benne. Ez így van.

-  Elég gyakori jelenség, hogy a kaukázusi újszülöttek sötét hajjal jönnek a világra, 
azután ez az újszülött haj kihull és világos nő helyette.

-  Igen.
-  Van-e valami fiziológiás vagy biológiai magyarázata, hogy miért nő az 

anyaméhben sötét haj, és azután miért lesz világos?
-  Ezen soha nem gondolkodtam. De erre nem hiszem, hogy találsz adatot. Van egy 

hajkönyvem, abban megnézheted, esetleg van róla szó, de én ennek soha nem láttam 
jelentőségét. Nem is hiszem, hogy neked van ennek valami jelentősége. Nem gondolom. 
Biztos van rá valami magyarázat, de hogy bármi jelentősége lenne, azt nem hiszem.

-  Azután ez a világos babahaj megsötétedik.
-Igen.
-  Ennek mi a mechanizmusa? Egy hajszál életciklusán belül változik a szín?
-Nem, nem.
-  Tehát előbb kihullik és azután a következő...
-  Persze, a következő már, ami utána nő, az lesz festekzettebb, igen. A 

kopaszságnál is, a foltos kopaszságnál, hogyha visszanő a haj, akkor is először babahaj nő, 
egész világos babahaj. Ennek mi nagyon örülünk. Aztán ez átmegy fokozatosan sötétebb, 
festekzett hajba. Tehát a visszanövés is úgy történik. Ennek megvan a magyarázata, de egy 
pszichológus szempontjából nincs jelentősége. Ezek fiziológiai gondok, egy pszichológus 
a disszertációjába ezt a szín vonalat, meg a minőségi változást... hát, bele lehet írni.

-  A szülői hit miatt lehet érdekes, miszerint ha levágják a gyerek haját, akkor 
megerősödik.

-  Ez látszólagos. A levágástól nem lesz semmi. A haj, az egy halott produktum, az 
nem tud változni. Ez csak a szülők hiszik. Még orvos szülők is gyakran kopaszra vágatják 
nyáron a gyerek haját, hogy erősebb legyen, de ez tévhit.

-  Esetleg a vizuális élmény az lehet...
-  Nyilván, persze. Természetesen. Hosszú ideig nem volt haja, és most már van 

haja. Régi hit, de mi bőrgyógyászok ennek nem találunk magyarázatát. Levágják, hogy 
erősödjön. Ez olyan erőltetett. Lehet belemagyarázni persze vérbőséget, hogy éri a levegő, 
meg a nap, de ez nem meggyőző. Ez nem tudományos.

-  Nincs erre adat?
-  Semmi, semmi.
-  Igaz-e, hogy először 5-6 éves korban éri el a haj a maximális hosszát?
-  Ha hagyják, a gyerek háta közepéig is megnő, vagy még hosszabbra, de 

körülbelül addigra éri el, ez így igaz. Persze van, akiknek gyorsabban nő, és azt is nagyon
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sokszor látjuk, hogy vannak gyerekek, akiknek csak később nő a haja, és 3-4 éves korig 
alig van. Ez mindig családi eredetű, anélkül, hogy a háttérben valami különösebb bai  
lenne. Ezek a gyerekek általában világos, kissé hullámos hajúak, eléggé ritka hajúak, és 
mindig kiderül, hogy az anyukának is csak 4-5 éves korára lett igazán gyerekhaja. Ilyen 
van. A szülők gyakran kémek ilyenkor erősítőt, ilyen-olyan gyógyszert. És ők általában 
nem szokták levágni, mert annyira sajnálják azt a kevés hajat.

-  A gyerekhaj szakkifejezés...
-Igen...
-  . . .az óvodások dúsabb hajára?
-  Ezt most találtam ki, ilyen nincs.
-  Nem tesz a szaknyelv különbséget?
-Nem, nem, nem.
-  A hosszúra megnőtt hajszálakat hogyan látja el lipidekkel a faggyúmirigy?
-  Ellátja, egyszerűen úgy nő, de nem is olyan nagyon fontos ez. Amikor kinő, ugye 

hát akkor beborítja. Beborítja, de ez nem nagyon szükséges, mert éppen elég ez, hiszen 
sokkal többen küzdenek zsíros hajjal, mint szárazzal. Általában fiatalok, akik normális 
hormonális befolyásoltság alatt állnak, mégis gond van. Esetleg férfihormonjuk van sok, 
vagy az arányok úgy változnak, ezek mindig azzal küzdenek, hogy zsíros a hajuk. Tehát 
nem az a probléma, hogy száraz.

-  A fejbőrnél gyakran zsíros, de vajon a hajszál távolabbi végét hogyan látja el?
-  Hát ahogy kinő. Ez egy egység. A szőrtüsző-faggyúmirigy egység, ez együtt van, 

tehát az beborítja a hajszálat és ellátja, persze.
-  Szemfényvesztés, amit a reklámokban láthatunk, hogy a hajápoló szer végig 

bevonja a hajszálat?
-  Már sok mindent kitalálnak, úgyhogy biztos, hogy van benne valami. De a száraz 

haj mindig a kisebb probléma. A nagy probléma, hogy zsírosodik. A haj végére is kerül, de 
természetesen jobban zsírosodik az a rész, ami a fejbőr közelében van, a haj hozzátapad és 
ez borzasztó nagy probléma. Szóval én a száraz hajat kevésbé látom problémának. 
Általában idősebb korú hölgyek csináltatnak krémpakolást a fodrásznál.

-  Ha visszagondolunk, hogy hogyan alakult az evolúció során a haj -  bár ezt sem 
tudja pontosan senki...

-  Biztos, hogy a hajkönyvekben van erre utalás, de engem ez a része soha nem 
érdekelt. Az érdekelt, mert azt észleltük, hogy milyen nagy problémát jelent a haj a 
változás korában, ha megritkul a fejtetőn. Ilyenkor a nők kétségbe vannak esve, pedig ez 
néha egészen irreális. Van, aki minimális problémával jön az orvoshoz, és nem tágít. Sok 
betegem jön gyönyörű, nehéz, csodás hosszú, jó minőségű hajjal, és azt mondja "tessék 
nézni, a fele hajam elment'...

[Csöng a telefon.]
.. .Most már túl vagyunk a 10 percen, úgyhogy ha van még kérdésed, akkor...
-  Még két kérdés. Az egyik, hogy van-e a hajnál is musculus arrector pili?
-  Szerintem van. Csak a fejbőrön talán ez meglehetősen csökevényes.
-  Tehát már nincs funkciója. A másik kérdés az, hogy a fehéijehiánynak van-e 

valami hatása a hajra?
-  A sűrűségére vagy a minőségére?
-  Például hogy lassabban nő-e, vagy hasonló.
-  Ez mind. Akik éheznek vagy a harmadik világban élnek, azoknak rosszabb 

minőségű a hajuk. Bizonyosan. Etiópiában, bár az más típusú hajzat, általában sötét és 
göndör, tehát nem lehet közvetlen analógia. De minden esetben hatással van. 
Természetesen nagyon súlyos éhezés, vagy nagyon súlyos májkárosodás kell ahhoz, hogy

137



a haj ki is hulljon, de a haj minősége a rossz táplálkozást, a fehéijetáplálás elégtelenségét 
mindenképpen megsínyli, az biztos.

-  Lehet, hogy a növekedési sebessége is?
-  Egész biztos, hogy lassabban nő. Igen, egész biztos.
-  Köszönöm szépen.

MCELWEE, K. J. (2000)

X-Sender: mcelwee@post.med.uni-marburg.de
X-Mailer: QUALCOMM Windows Eudora Light Version 3.0.6 (32)
Date: Sun, 30 Jul 2000 16:30:24 +0200 
To: Baktay Miklós <baktaym@elender.hu>
From: Kevin J McElwee <kevin@keratin.com>
Subject: Re: RAQ (rarely asked questions)

At 17:17 22/07/2000 +0200, you wrote:

>1. Caucasian children usually are bom with dark hair then after loosing their neonatal hair 
they usually have light (blond) terminal hair what is getting darker and darker with the age. 
Could you please give an exact description of this phenomena and give the biological 
(physiological) reasons of them?

Neonatal hair (lanugo hair) is not pigmented. If a baby is bom with pigmented hair it has 
already lost its neonatal hair in the womb and has begun its first full hair cycle. Some 
babies are bom with neonatal hair still growing. This is usually shed within a few months 
and replaced with pigmented hair. The replacement is gradual, not all the neonatal hair 
falls out at the same time. A few hairs are shed and replaced with new pigmented hair 
growth each day. As such the change from unpigmented hair to pigmented hair is gradual 
and so the color seems to get gradually darker with time.
The cells that produce pigment are called melanocytes. They sit at the bottom of hair 
follicles. They are not usually active when the baby is still in the womb and only start to 
produce pigment around the time of birth. This may also be a contributing facotr to the 
gradual change in hair color seen in baby hair.

>2. We say the scalp hair is getting stronger meaning it is thicker. Does it mean that one 
single hair fiber can change its diameter while growing or it happens in the next cycle of 
hair follicle?

Hair gets thicker with each hair follicle cycle. Hair rarely changes in diameter while 
growing. The follicle enters a rest period, shed the old fine hair fiber, and then begins to 
produce a new and thicker fiber.

>3. Is it correct that our hair reaches its full length when we are about five or six years old?

Yes about then. Scalp hair follicles go through a cycle of 3-7 years growth, a few months 
rest and then production of a new hair fiber. So about 5-6 years is typically when hair can 
reach a maximum length.
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>4. How can the sebaceous gland provide the distal part of the long (up to 120 cm) hair 
fiber with lipids?

It doesn't. The oils are released to the scalp and may be spread further along the length of 
the hair during grooming (brushing etc). Long hair rarely has any oils from the sebaceous 
gland on the distal part.

>5. Does our scalp hair follicle include musculus arrector pili?

Yes scalp follicles have arrector pili muscles too. Because the scalp hair fiber is so big and 
heavy, when our arrector pili muscles contract there is little noticable difference - unlike 
what we see for the shor hairs on our arms.

Hi*****************************************

Kevin J. McElwee Ph.D.
Dept. Dermatology
Philipp Universitat Marburg, Germany 
Email: kevin@keratin.com 
Email: mcelwee@mailer.uni-marburg.de 
Web: http://www.keratin.com/
Web: http://www.hairquackery.com/
Web: http://www.hairresearch.com/
Web: http ://www.androgeneticalopecia.com/
Web: http://www.ehrs.org/
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FÜGGELÉK 3. -  A HAJJAL KAPCSOLATOS 
MAGYAR SZÓLÁSOK ÉS KÖZMONDÁSOK

GYŰJTEMÉNYE
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FEJ
- A fejéhez verték a liszteszsákot = fehér a haja, megőszült.
- Beköti a fejét valakinek = feleségül vesz valakit.
- Beköti a fejét valakivel = feleségül megy valakihez.
- Bekötötte [hátrakötötte] a fejét [Bekötötték a fejét] = a) féijhez ment, b) félj nélkül lett

anyává.
- Bekötötte a fejét három sarokra [Bekötötték a fejét csillagos keszkenővel; Be van kötve a

feje] = berúgott, részeg.
- Fejébe sült a párta = vénlány maradt.
- Ki nem akaija, hogy feje megőszüljön, vágassa le = senki nem kerülheti el a sorsát.
- Megcserélte a pártát, kontyot tett a fejére = féijhez ment.
- Meglátnád, ha be volna kötve a feje! = (férfinak mondják, ha nem lát meg, nem talál meg

valamit:) bezzeg észrevennéd, ha fehémép volna!
- Megmossa a fejét valakinek (szappan, lúg v. víz nélkül) = alaposan megdorgálja, leszidja.
- Nem éri azt kopasz fejed = nem lesz abból semmi, nem éred te azt meg soha.
- Nincs többé kopasz fej, csak seggig érő homlok = a kopaszodás ellen nincs orvosság.
- Nyírpóznával fejét póznáim = őszül mint a nyírfahéja, fehérlik a haja.
- Ősz fejnek süveget emelj. [Ősz fejnek süveget vess!] = tiszteld az idős embereket!

HAJ
- (Egy) haja szála se görbül meg = a legkisebb baja, bántódása sem esik.
- A hajszálnak is van árnyéka [Vékony a hajszál, mégis van árnyéka]
- Annyi, mint a hajam szála = nagyon sok, tömérdek.
- Árvalányhaj = szegény.
- Az asszonyembemek, hosszú a haja, de rövid az elméje [Az asszonynak hosszú a haja,

rövid az elméje] = (férfiak mondják a nők gondolkodását bírálva).
- Az ősz haj dudazaj, de a ránc (már) nem tánc = fiatalon is megőszülhet az ember, de az

erősen ráncos arc már az öregedésnek a biztos jele.
- Az urak vesznek össze, a jobbágyok haját tépik.
- Belöl a haja, mint az oláh kecskének.
- Betegsége után esze, haja elment.
- Borzas hajú büti boszorkány.
- Egy haja szála se [nem sok haja (szála)] hullott ki a tudományokért [a tanulásban] = nem

igyekezett tanulni, nem erőltette meg magát a tanulással.
- Egy jó hajszál sincs fején.
- Egy paraszthajszái híja volt.
- Egy paraszthajszálnyi különbség = igen csekély.
- Egymás haján búcsúznak = összevesznek, és haraggal válnak el.
- Előtte a hajszál is dorong = félénk.
- Ereszd el a hajamat = (pl: lesz még itt ereszd el a hajamat; volt ott nagy ereszd el a

hajamat) a) hangos mulatozás; b) haddele hadd.
- Feláll az ember haja szála = borzasztó.
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- Félti mint beteg Bálint a haját = forróláz után ajtót-ablakot bezárt, hogy haja ki ne
menjen.

- Fodor a haja, sík a szája = hazug.
- Franciának hajpor, magyarnak jó bor.
- Haja nőne, ha kopasz volna is = mindenben csodálatos szerencséje van, szerencsésnek

minden sikerül.
- Hajánál fogva előráncigált [előrángatott] = mesterségesen kiagyalt, erőszakolt, keresett,

oda nem tartozó (ok, érv, bizonyíték, kérdés).
- Haja szála sem görbül meg = semmi baja sem lesz.
- Hajba kap valakivel = veszekedni kezd v. összevész vele.
- Hajpor a zsíros hajon = hiábavaló.
- Hajszálat hasogat = csekélységen fennakad.
- Hajszálhasogató = aprólékossággal bíbelődő.
- Hajszálon függött élete = közel volt a halálhoz.
- Hajszálon mint élete =kevésen múlt.
- Hasogatott hajszálnyi = parányi.
- Hasogatott hajszálnyira távozik = ott marad.
- Hosszú a haja, rövid az esze = asszony.
- Hosszú haj, rövid ész (elavult felfogás szerint:) a nők nem tudnak logikusan gondolkozni.
- Hosszú mint az asszonynak haja.
- Jó az isten, jót ád, kopasznak is hajat ád.
- Jobb a hajatlan, mint a velőtlen fej.
- Későbbre őszül a bajusz, mint a haj.
- Kinek nem haj, annak nem jaj = az jajgat, kinek haját húzzák.
- Könnyű ritka hajat megfésülni.
- Körül-hajas, kotnyeles = parókás, cifrálkodó, mindenben beleártja magát, férfiatlan.
- Kurta mint a francia haj = rövidre nyírták, parókát hordtak.
- Mázsás a haja = ittas.
- Megütötte a dér a haját = őszül.
- Minden haja szála az ég felé meredt = megrémült.
- Mindjárt hajba kapnak = összevesznek.
- Nekem is volt gesztenye színű hajam = én sem voltam mindig ősz vagy kopasz; én is

voltam fiatal.
- Nem akar hajat húzni vele = nem akar összekülönbözni vele.
- Nem éred meg hajasan, kopaszán is bajosan = hiába várod, nemigen történik meg.
- Nem félti kopasz a haját = akinek nincs mit veszítenie, annak félnie sem kell.
- Nem hajáért, hanem hájáért hizlalják a disznót.
- Nem ment el a haja = van magához való esze.
- Nemcsak a hajszálat, de a szálfát sem hasogatja meg valaha = neki minden jó.
- Nincsen annyi hajam szála, mint ahányszor... = nagyon sokszor.
- Örült Bálint, hogy a haja megjött.
- Ritka mint a kopasznak a haja.
- Sok hajszálat kell addig a fejnek elveszíteni, míg megkopaszodik
- Sok ősz hajat szerez a bú(gond) = a sok baj, bánat idő előtt megöregíti az embert.
- Szerencsehaj = első ősz hajszál.
- Tépi a haját = szörnyen bosszankodik, dühöng.
- Több a bűne, mint a haja szála = megszámlálhatatlan.
- Úgy áll a haja, mint a disznóserte.
- Úgy áll a haja, mint a szénaboglya.
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- Urak vesznek össze és a jobbágyok haját tépik.
- Vékony mint a hajszál.
- Vékonyabb a hajszálnál.
- Vörös hajú tót = álnok.
- Vörös hajúban, vörös bajuszúban ritkán szokott jó válni.
- Vörös mint a Júdás haja.
- Zsíros mint a csikós haj.

KONTY
- A konty alá tölt = (nő) italozik, beiszik.
- Előbbvaló a süveg a kontynál = férfi az asszonynál.
- Félre áll a kontya = pityókos asszony.
- Félrecsapta a kontyát [Félretette kontyát] = (nő) már nem egészen józan.
- Feltette szent Anna kontyát = Becsípett asszony.
- Föltették a kontyát = a) felkontyolással asszonnyá avatták; b) házasságon kívül teherbe

ejtették.
- Konty alá jut [kerül] = férjhez megy.
- Konty alá szeretne jutni = férjhez akar menni.
- Konty alá való bor = édes.
- Konty parancsol a süvegnek.
- Kontyom alá is kevés lenne = (kontyot viselő asszonyok mondják:) valami nagyon kevés

erre a célra.
- Kontyot tesz valakinek a fejére = feleségül veszi, asszonyává teszi.
- Könnyű a kontyot feltenni.
- Megcserélte a pártát, kontyot tett fejére = férjhez ment.
- Nem adna egy kontyot egy koronáért = nagyon szeretne már férjhez menni.
- Ritkán egyeznek meg a kontyok = ritkán van két asszony között teljes egyetértés.
- Simon bíró kontyot feltett = felesége dolgát végzi.
- Tedd fel a kontyot, vedd fel a gondot = asszonysors.

KOPASZ
- A kopasz is egyszer fésűt vett a vásárban = (annak mondták, aki olyasmit vásárolt,

aminek nem vehette hasznát).
- A szerencsének üstökébe kapott, nem kopasz hátuljához kapdozott = jó döntött, jól

választott.
- Alkalmatosságnak kopasz a hátulja.
- Bármint tapogasd, kopasz a mentség.
- Becsületes ember megőszül, huncut megkopaszodik.
- Elöl kopasz: okos kopasz; hátul kopasz: bolond kopasz; felül kopasz: koros kopasz = az

okos ember elöl, az oktalan hátul kezd kopaszodni, akinek pedig a feje tetején kezd 
először hullani a haja, az már nem fiatal ember.

- Haja nőne, ha kopasz volna is = mindenben csodálatos szerencséje van, szerencsésnek
minden sikerül.

- Hátul kopasz, azért ravasz = a ravasz emberek hátul kezdenek kopaszodni.
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- Jó az isten, jót ád, kopasznak is hajat ád.
- Kopasz a mező = vén ember.
- Kopasz mentség.
- Kopasz mint a gyalult deszka.
- Kopasz mint a köröm.
- Kopasz mint a német ajak.
- Kopasz mint a sült mező.
- Kopasz mint a tenyér.
- Kopasz mint a tök.
- Kopasz mint a török.
- Kopasz mint az irtott erdő.
- Kopasz mint hagymáz után a beteg.
- Kopasz mondta, szaladjunk, hadd lobogjon a hajunk = (mondják, ha valaki

lehetetlenséget állít).
- Kopaszon bajosan, haj nélkül jajosan = így sem jó, úgy sem jó.
- Kopaszra hajport = hiábavaló.
- Kopaszt beretvál [Kopaszt fésül ritka fésűvel] = hiábavalóságot művel.
- Kopaszt könnyű beretválni = könnyű ott eredményt elérni, ahol nincsen semmi nehézség,

semmi megoldandó feladat.
- Makóra, ha rossz vagy; Túrra, ha kopasz vagy.
- Minek a kopasznak a fésű?! =amit nem tud az ember használni, arra nincs is szüksége.
- Nehéz a kopasznak üstökébe kapni = lehetetlenséget hiába akar bárki is.
- Nem éred meg hajasan, kopaszán is bajosan = hiába várod, nemigen történik meg.
- Nem éri azt kopasz fejed = nem lesz abból semmi, nem éred te azt meg soha.
- Nem félti kopasz a haját = akinek nincs mit veszítenie, annak félnie sem kell.
- Nincs többé kopasz fej, csak seggig érő homlok = a kopaszodás ellen nincs orvosság.
- Ritka mint a kopasznak a haja.
- Sok hajszálat kell addig a fejnek elveszteni, míg megkopaszodik.
- Sok kézen fordult meg, mint a kopasz garas.
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FÜGGELÉK 4. -  A HAJPREFERENCIÁK 

VIZSGÁLATI ESZKÖZE
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FÜGGELÉK 5. -  INTERJÚK A HAJRÓL
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Kinga
közepes barna nagycsoportos lány

(próbavizsgálat és két hét múlva teljes 
sorozat öltöztetés,
Éva: öt éves kishúg, neki közepes, az 
anyának kifejezetten fiús rövid haja van - 
mindketten szőkék)

Próbavizsgá lat:

hosszú szőke lila lány 
rövid fekete lila fiú 
hosszú barna lila lány 
rövid szőke narancs lány (Évi)

-  Miért van rövid haja az Évinek?
-  Mert levágta a nagymamám neki 
nyáron.
-  Nyáron levágta neki és azóta csak 
ennyire nőtt meg?
-  Nem, már egy kicsivel hosszabb lett 
neki (mint az öltöztető baba legrövidebb 
haja).
-  És miért vágta le a nagymamád?
-  Azért, hogy ne izzadjunk le a 
melegségtől, mert a hajunk melegít.
-  Ühüm. Neked is levágta?
-  Igen.
-  Öltöztesd fel a babát olyannak, amilyen 
lenni szeretnél.
- . . .  (öltözteti)
-  Hú, de nagyon szép. Meg fogod 
növeszteni a hajadat ilyen hosszúra?
-  Igen.
-  És miért nem mondtad a 
nagymamának, hogy ne vágja le?
-  Én mondtam neki, de ő azt mondta, 
hogy de levágjuk.
-  Hogyan volt ez, mondta a nagymamád, 
hogy gyere Kinga, gyere Évi, levágom a 
hajatokat, nagyon meleg van, izzadtok.
-  Nem, hanem úgy mondta előbb, hogy 
mit szólnátok, hogy....
...(Kis szünet és kavarodás: megjön az 
anyuka a kishúggal)
-  Kinga is szeretne ilyen hosszú hajat, és

azt meséli éppen, hogy a nagymamája 
nyáron levágta, és ott tartottunk, hogy azt 
mondta a nagymama, hogy... Hogy is 
mondta?
-  Hogy mit szólnátok, hogyha eddig 
érőre levágnánk a hajatokat? (vállig érőt 
mutat)
Anya: -  Én nem szólok bele, igen...
-  És akkor, mit szóltatok?
-  Azt mondtuk, hogy jó.
-  De miért?
-  Mert én ilyennek szerettem volna 
először a hajamat...
Anya: -  Mert gondolkoztál azon és 
többször említetted nekem, hogy hogy 
állna neked a rövid haj. Mondtam, hogy 
gondold meg, ha akarod, én levágom. Te 
bizonytalan voltál, mondtuk, hogy jó, 
akkor várunk míg eldöntőd.
-  És hosszú volt?
Anya: -  Nagyon. Neki csak kiskorában 
volt rövid haja, és most látott kislányokat 
rövid hajjal, és nem tudta, hogy hogy 
állna neki a rövid haj, csak sajnálta a 
hosszú haját és ezért, hát vártunk míg 
eldönti, hogy hosszú legyen vagy rövid. 
Nagymama felajánlotta és akkor ő 
döntött... Most épp növesztjük.
-  És nő is gyorsan, úgy látom.
-  És azért áll ilyen kesze-kuszán 
szegénykének, mert... növesztjük.

Vizsgálat:

hosszú fekete narancs lány 
rövid barna narancs fiú 
hosszú barna narancs lány 
rövid fekete narancs fiú 
közepes szőke narancs uni

-  Hogyan volt az, amit meséltél? A 
haj vágás. Elmeséled?
-  Először még csak eddig érő (vállig), 
utána meg már teljesen rövidre.
-  Ühüm. És az hogyan volt? Ki vágta le?
-  Nagymama.
-  Nyáron?
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-  (bólint)
-  És azt hogyan csinálta?
-  Úgy hogy a fürdőszobában leültem és 
levágta.
-  A száraz hajadat? Vagy bevizezte?
-  Szárazon.
-  És először is ő vágta le?
-  Igen.
-  És amit levágott hajadat, azzal mit 
csináltatok?
-  Kidobta.
-  Mekkora volt? Milyen hosszú volt?
-  Eddig ért (derekát mutatja).
-  A hátad közepéig, a derekadig ért? így 
itt? (megérintem a hátát) Följebb vagy 
lejjebb?
-Itt.
-  Idáig. Hú, az a hátad közepe.

-  És akkor most már látod, hogy jól áll 
neked a rövid haj, mégis megnöveszted. 
Emlékeztem rá, hogy mondta anyukád, ő 
mondta, hogy gondolkodjál rajta és 
szóljál, hogyha azt akarod, hogy 
levágják. És akkor te szóltál a 
nagymamának.
-Nem.
-  Nem így volt?
-  Utána, mikor már levágták, mikor ilyen 
rövidre vágták le, akkor, akkor nem 
akartam, de ráerőltettek, hogy vágják le 
ilyenre. Pedig olyanra is jó volt.
-  Még rövidebbre?
-  Igen, ennyire.
-  És azt már nem akartad?
-  (fejét rázza)
-  És akkor hogyan erőltettek rá?
-  Úgy, hogy én kijöttem és akkor úgy 
mondták, hogy na vágjuk le még 
rövidebbre. És én először még nem 
akartam, utána meg már rávettek, hogy 
legyen.
-  Hogyan vettek rá?
-  Úgy, hogy még egyszer mondták és 
akkor én kivettem a csatot a hajamból és 
azt mondtam, hogy na jó.
-  Úgy, hogy na, Kinga, még egy kicsit 
rövidebbre? így? Mit mondtak?
-  Azt mondták, hogy na vágjuk le.

-  És nem mondták, hogy miért?
-  Nem. Csak annyit mondott miközben 
vágta a nagymamám, hogy azért, hogy ne 
melegítsen. De nekem akkor még fel 
lehetett volna copfőzni vagy befonni... 
(pityereg)

-  Te és ugye azt mondtad, hogy most már 
nem fogják levágni?
-  És nem is fogom megengedni.
-  És ha azt mondja a nagymama, gyere 
Kinga, levágjuk a hajadat?
-  Akkor se.
-N a  gyere!
-Nem.
-  De Kinga, melegít!
-  Ü-üm! Akármit mondanak, nem fogom 
megengedni...

-  Szeretnéd, ha anya is megnövesztené a 
haját?
-  De nem áll jól neki, mert neki régen 
göndör hosszú haja volt.
-  És nem áll jól neki?
-  (fejét rázza)
-  Melyik nem áll jól neki?
-  A hosszú barna göndör haj.
-  Olyan volt neki?
-  (bólint) És ő is mondta, hogy neki nem 
áll jól.
-T e  emlékszel rá, amikor olyan haja 
volt?
-  Igen. Mert láttam az útlevelében a 
fényképet.

Emese
közepes barna nagycsoportos lány

hosszú szőke lila lány 
rövid fekete zöld fiú 
hosszú szőke lila lány 
rövid fekete zöld fiú 
hosszú fekete lila lány

-  Miért tetszik neked a hosszú szőke 
göndör haj?
-  Azért, mert nagyon szép. Mert 
gondoltam magamat piros ruhában és
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göndör hajjal szőkében.
-  Szeretnél ilyet?
-Ühüm.
-  Mit gondolsz, lehet?
-  Hát, még nem tudom.
-  És mit tervezel?
-  Hát, hogy majd, ha begöndörítem a 
hajamat, szőkére befestem.
-  És anyukád mit szól majd hozzá?
-  Nem tudom. Anyu utálja a macskákat. 
Pedig olyan édes, már láttam reklámban, 
és olyan édes volt, ilyen gyerekmacska és 
amikor vakargatják olyan édes. De anya 
hányingert kapott tőle. A karmait utálja.
A karmát. Megkarmol és minden csupa 
szőr lesz. Már könyörögtem neki, hogy 
macskát. Azt mondta, hogy majd egyszer 
kapok egy macskát.
-  Szóval szeretnél macskát, meg hosszú 
hajat?
-A h a .
-  Göndör szőkét. No de hosszú az lehetne 
most is!
-  Én növesztettem volna, de ő már 
megint levágta.
-  Kicsoda vágta le?
-  Anya. Most már mondtam neki, hogy 
meg fogom növeszteni a hajamat és kész. 
Itt a vége fuss el véle.
-  És erre ő?
-  Hát, beleegyezett végre.
-  Hú, de jó. Eddig mi volt? Milyen volt 
egy ilyen haj vágás?
-  Úgy, hogy itt levágta, meg a frufrumnál 
is levágta.
-  Mondjuk te vagy az anyukád és ő (= 
Dia, az óvónéni rövid szőke hajú 
unokája) vagy te. Mutasd meg rajta.
Dia: Ne vágd le!
-  Levágom, (ujjával imitálja körben a 
haj vágást)
-  Volt neked már hosszabb hajad, ennél 
hosszabb hajad?
-Nem.
-  Most lesz először? Most sikerült 
először megmondani az anyának, hogy 
legyen hosszú?
-  Aha. Kinga már egyszer 
megnövesztette, de anyukája úgy levágta!

-  Mesélte. Azért neki most hosszabb a
haja, mint a tiéd. _
-  Ühüm. Bogi is növeszti a haját.
-  Miért növesztik a lányok a hajukat?
-  Azért, hogy szépek legyenek. 
-Ühüm.
-  De hát nézd meg, a Dia nem szép?
-  De! Fiúknak rövid haj kell!
-  Ő lány.
-  Ja! Te lány vagy?
Dia: Igen.
-  Úúú! Növeszd meg a hajadat! így azt 
fogják mondani, hogy fiú vagy. De 
tényleg úgy nézel ki, mint egy fiú!

Szonja
hosszú szőke kiscsoportos lány

hosszú szőke lila lány 
közepes barna narancs uni 
hosszú szőke zöld lány 
közepes fekete narancs uni 
hosszú barna narancs lány

-  Ilyen hosszú haja van apának.
-  Igen.
-  Neked is, ugye?
-  Nekem több.
-  Még több, mint őneki.
-  Aha, nekem szép. Nekem hosszú, 
látod?
-  Aha. Mióta növeszted?
-  Anya levágta.
-  Mikor?
-  Csak egy picit vágta le.
-  És miért vágta le?
-  Mert a szemembe lógott idáig, az 
orromig.
-  És most nem lóg a szemedbe? Nem 
kéne még egy kicsit levágni?
-  Nem.
-  Nem szeretnél rövid hajat?
-Nem.
-  Hogyhogy nem?
-  Mert az csúf.
-  És anyának milyen haja van?
-  Hát, neki is hosszú, csak annak már 
levágták.
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Dalma
közepes szőke nagycsoportos lány

hosszú barna lila lány 
rövid szőke lila uni 
hosszú fekete narancs lány 
rövid fekete zöld fiú 
közepes barna narancs uni

-  Ki vágta le így a hajadat?
-  A fodrásznéni.
-  Hogyan történt?
-  Először megmosta vizesen odarakta a 
fésűt és úgy levágta.
-  És milyen volt a hajad azelőtt?
-  Mikor hosszú volt, akkor így hátra volt 
copfozva, hogy ne nagyon melegítsen.
-  És ki szokta copfba kötni?
-  Anyuci vagy Melinda.
-  Ő kicsoda?
-  A testvérem. De apuci nem szokott 
ráérni, mert ő nagyon korán megy el a 
kórházba. Ott dolgozik.
-  Miért jó ez a frizura?
-  Nem húzza annyira, mert selymes a 
hajam, mert olyannal mossuk.
-  Mivel mossátok?
-  Gyereksamponnal, szamócával.
-  Megszagolhatom?
-  Most nem szoktunk úgy mosni, már 
nincsen szaga. Olaszországban is 
kipróbáltuk, csak az van ráírva.
-  Hogy szamóca sampon?
-  Igen, mert ez csak akkor finom szagú, 
mikor még új, mert mi már ezt nagyon 
régen vettük Miskolcon.
-  És akkor a fodrász megmosta a hajadat 
és vizesen odarakta a fésűt és úgy 
levágta, és aztán?
-  Igen, aztán meg megszárította.
-  És hányszor voltál már fodrásznál?
-  Négyszer?
-  Igazi hölgy vagy.
-  Igen, mert én engedem, hogy levágják a 
hajam.
-  Van aki nem engedi?
-  A Nóri nem engedi, meg a Szabó 
Kriszti sem.
-  És ők miért nem engedik szerinted?

-  Mert növesztik a hajukat.
-  És miért növesztik vaj on? _
-  Mert ők azt szeretik.
-  És te meg így szereted, ahogy neked 
van. Akkor neked így is marad a hajad.
-  Hogyha nő még, akkor levágjuk.

Boglárka
közepes szőke nagycsoportos lány

hosszú szőke lila lány 
rövid barna lila uni 
hosszú szőke narancs lány 
rövid barna narancs fiú 
közepes barna narancs lány

-  Szeretnél hosszú hajat?
-  Igen.
-  És miért szeretnél hosszú hajat?
-  Mert az olyan szép.
-  És már nő is és van copfod... Amióta a 
Mária utcában világra jöttél azóta 
megnőtt volna ilyen hosszúra, nem? 
Valamikor le volt vágva?
-  Igen.
Nagymama: Mindig levágattuk és most ő 
kérte, hogy hosszú legyen.
-  Ühüm. És ki vágta le a akkor?
-  A fodrász bácsi.
-Jaj. Bácsi! Fodrász bácsi! Ejha! És 
milyen volt, amikor levágta?
-  Akkor nagyon rövid volt.
Nagymama: Az apja vitte el.
-  Apa vitt el?! Na ezt meséld el, hogyan 
volt ez? Mentetek és akkor bekopogott a 
fodrászüzlet ajtaján, szóval hogyan volt 
ez?
-  Mentünk le a lépcsőn és akkor 
kinyitottuk az ajtót és akkor mentünk fel 
a fodrász bácsihoz bekopogtunk és akkor 
megkérdeztük, hogy most ráér-e és ráért 
és akkor levágta.
-  És hogy vágta le?
Nagymama: Mit csinált?
-  Megfogta az ollót, meg egy fésűt, a 
fésűvel felfogta a hajam és ami kilógott 
azt levágta.
-  Láttad a tükörből, hogy csinálja?
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-  Igen.
-  Jól megfigyelted.
-  És amikor elhatározta édesapád hogy 
most elvisz a fodrászhoz, az hogyan volt? 
Azt mondta, gyere Boglárka, megyünk 
fagyizni.
-  Azt mondta hogy... én mondtam, hogy 
apa vágassuk le a hajamat.
-  Mert?
-  Mert akkor még fiú akartam lenni.
-  És fiús hajat akartál?
-  Igen.
-  Ühüm. És fára másztál?
-  Igen. Még most is szeretek.
-  Jó is fára mászni, csak én már nagy 
vagyok és letörnek a faágak.
-  Most már kiegyeztél abban, hogy lány 
leszel?
-  Igen.
-  Szerintem is nagyon csinos lány leszel. 
Meg az is vagy.
-  Meg még női is a hajam.
-  És hogyha megnő a hajad, akkor hogy 
akarod viselni?
-  Szőkén.
-  Szőkén. És hogyha hosszú lesz, akkor 
marad úgy, mint a babának, vagy copfba, 
vagy hogyan fogod viselni?
-  Sima lesz, szőke.
-  És lógni fog, mint az óvónéninek?
-  Igen, csak hosszabb...

Karola
közepes szőke nagycsoportos lány

hosszú szőke lila lány 
rövid fekete lila uni 
hosszú barna narancs lány 
rövid fekete narancs uni 
közepes barna zöld lány

-  Miért a hosszú hajat választottad?
-  Mert szeretem a hosszú hajt.
-  És most növesztitek a hajadat?
-  Igen.
-  És mitől ilyen szép hullámos?
-  Hogy becsavartuk ilyen kocka 
harisnyával.

-  Nagyon szép. Már az előbb is néztem, 
amikor kint voltam az öltözőben, hogy 
milyen szép. És ki csavarta be?
-Anya.
-  És hogy csinálta?
-  Úgy, hogy ő becsavarta, harisnyával és 
a végét bekötötte.
-T e  mondtad neki, hogy csavarja be?
-  Ő találta ki.
-  Ő ment oda hozzád, hogy Karola, 
légyszíves hadd csavarjam be a hajad, 
hogy szép legyél?
-  Hát nem úgy...
-  Hanem?
-  Hanem... (nevet) végül is ő találta ki 
még régen és én kértem meg, hogy 
csavaijabe.
-  Szóval tetszik neked is.
-  (bólint)
-  Aha. És mit szóltak a többiek az 
oviban? Észrevették?
-  Hogy szép.
-  És ők is szeretnének ilyen szép hajat?
-  Nem tudom... Nem kérdeztem meg.
-  És amikor neked ilyen gyönyörű szőke 
hajad van, akkor te barnát szeretnél?
- . . .  Nem tudom még milyen színű lesz.
-  Barnát adtál a babára.
-Hát... igen.
-  És a fhiffudat ki vágta le ilyen szépen? 
-Anya.
Anya: Nem én vágtam le. Én is szoktam, 
de most a fodrásznéni.
-  Voltál fodrásznál?
-  (bólint)
-  És az hogyan volt?
-  Közel van egy fodrásznéni és ő vágta le 
hajam.
-  Hogy? Odajött, bekopogott hozzátok, 
hogy Karola, jöttem levágni a hajadat?
-  Mi mentünk oda.
-É s?
-  És mi vártunk, hogy levágja a hajamat.
-  Mondtátok neki hogy vágja le?
-  Igen.
-  És aztán?
-  Nem csinált mást, csak levágta a 
frafrumat és mentünk haza.
-  És akkor mit szóltál volna, ha a
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fodrásznéni azt mondja, hogy itt egy 
kicsit vágunk, meg erre is, meg erre is 
(körbe a fején), akkor mi csináltál volna?
-  Akkor sikítottam volna.
-  Nem engedted volna?
-  Ü-ürn (rázza a fejét).
-  Mikor vágta le utoljára, már hogy így a 
hosszából hátul?
-  Régen.
-  És mikor fogja?
-  Hm... Azt nem engedem.
-  És milyen hosszúra szeretnéd 
megnöveszteni?
-  Idáig, (derekára mutat)
-É s  akkor fújja
a szél és fog lobogni össze-vissza a 

hajad?
-  Legumizom majd, begumizom majd.
-  És mikor bontod ki?
-  Mindenkor.

Nóri
hosszú szőke nagycsoportos lány

hosszú szőke lila lány 
rövid barna lila uni 
hosszú szőke lila lány 
rövid fekete narancs fiú 
közepes szőke lila lány 
közepes barna zöld lány (nővér)

-  Nem hordasz szívesen szoknyát? 
-Nem.
-  Azért van szoknyád otthon?
-  Igen, sok.
-  Csak nem szereted a szoknyát.
-  Nem.
-  És miért nem szereted?
-  Nem tudom.
-  De a hosszú hajat szereted?
-  Azt igen.
-  Mióta nő a hajad, emlékszel rá? 
-Nem.
-  Soha nem is volt levágva?
-  De már volt.
-  És arra emlékszel?
-  Igen.
-  Elmeséled, hogy hogyan történt?

-  Hát az apunak nem tetszett a... az ilyen 
hosszú haj, mert azt mondta, hogy szerte
szét van és levágattam egy kicsit.
-  Ő vágatta le a te hajadat?
-  A barátainak az anyukája fodrász és ő.
-  Aha. És akkor az hogyan volt, mikor az 
a fodrásznéni levágta a hajad?
-  Ok jöttek a mi házunkba.
-  Házhoz jöttek. És akkor apa, mondta 
hogy... Hogyan történt?
-  Hát úgy, hogy apa mondta, hogy 
hogyan vágassam le és én úgy 
levágattam.
-  És mit mondott apa?
-  Hogy így már jobb a hajam.
-  Ühüm. Először milyen volt?
-  Hát akkor, még akkor rövid volt akkor 
is, csak egy kicsit hosszabb volt.
-  Meddig ért?
-  (nyaka közepén mutatja) Addig, amíg 
most.
-  És akkor ez apának jobban tetszett?
-  Igen.
-  Hogyhogy most mégis hosszú a hajad?
-  Mert most nem akarom, hogy 
levágassuk.
-  Miért?
-  Most már növeszteném.
-  Meddig fogod növeszteni?
-  Még nem tudom.
-  Te, és amikor valami ünnepség van, 
akkor nem győzködnek, hogy vegyél 
szoknyát légyszíves?
-  De, de akkor szoktam venni.
-  Hogyan van az, ki kér rá?
-  Hát az anya.
-  És mit mond?
-  Hát hogy most akkor vegyek föl 
szoknyát.
-  Erre te?
-  Azt mondom mindig, hogy nem akarom 
fölvenni, de ő mindig a végén meggyőz.

Fruzsi
hosszú szőke nagycsoportos lány

hosszú szőke lila lány 
rövid szőke narancs fiú
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hosszú barna narancs lány 
rövid fekete narancs uni 
közepes fekete narancs fiú

-  Barnát szeretnél, barna hajat?
-  Igen.
-  És ha nyáron kiszőkül?
-N em  baj.
-  Meddig volt szőke hajad?
-  Nem sokáig.
-Délig?
-  Dehogy.
-  Hanem?
-  Egykét napig, nem tudom.
-  Ahogy megszülettél, egy-két napig?
-  Hát kicsit vártunk. Először már nagyon 
hosszú volt, aztán meg már levágattuk...
-  Mikor vágattátok le?
-  Hm... nem olyan rég.
-  Nagycsoportos voltál?

-  Óvodás voltál?
-  Hát igen, nagyközépsős.
-  Nagyközépsős korodban levágattátok. 
Mekkorára?
-  Akkor egy kicsit hosszabb volt, és most 
vágattuk le ekkorára.
-  Mikor?

-Váljál, segítek emlékezni. Fodrászhoz 
mentetek?
-  Igen.
-  Hova?

-  Kivel mentél?
-  Anyával?
-  Anyával. És amikor mentetek a 
fodrászhoz, milyen idő volt?
-  Hideg.
-  Akkor még télen?
-  Igen.
-  És akkor bekopogtatok a fodrászhoz...
-  Igen.
-  És hogyan volt tovább?
-  Utána le kellett ülni, mert ott voltak 
még. És akkor... várni kellett egy kicsit 
úgy jöttem én, és akkor anyának is 
levágattuk ugyanakkorára.
-  Ugyanakkorára?

-  Igen.
-  És mit csináltatok, mialatt vártatok?
-  Előtte?
-Ühüm.

-  Vannak ott újságok...
-  Nem. Ilyen könyvet nézegettünk, ilyen 
fodrászkönyvet.
-  És abból nézted, hogy milyen hajat 
szeretnél?
-  De egy kicsit hosszabbat gondoltam.
-  Elmondtad a fodrásznéninek?
-  Bácsi volt.
-  Hú az ritkaság.
-  Anya azt mondta, hogy az nem jó.
-  És akkor ki mondta meg, hogy milyen 
frizurád legyen?
-Anya.
-  Te mást szerettél volna?
-  Be lett volna fonva és akkor egy kicsit 
hosszabb lett volna a hajam.
-  Miért vágatta le anya?
-  Mert úsztam és akkor nagyon sokáig 
kellett szárítani.
-  Aha. De most már nyár van.
-  De még mindig ilyen kicsi. Egyébként 
azért nem szeretem, mert itt nagyon lóg, 
ide (homlokánál mutatja).
-  Szóval szeretnéd hosszabban.
-  Olyant, mint régen volt.
-  Milyen hosszú volt?
-  Eddig ért. (Fenekét mutatja)
-  A fenekedig ért?
-  Aha.... A rövid haj nem tetszik 
egyáltalán.
-  Most le fogja vágatni megint?
-  Nem biztos, mert nyárra szerintem 
hosszabbat kéne. És akkor be lehetne 
fonni.
-  És amikor a fenekedig ért a hajad, 
akkor hogyan volt, hogyan hordtad?
-  Be volt gumizva.
-  Csak egy gumi és a copfod csak úgy 
libegett?
-  Aha, de volt úgy is, hogy két copfban.
-  És fonta is anya?
-  Nem sokszor.
-  Nem?
-  Ilyen alkalmakra szokta.
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Lili
közepes barna nagyközépsős lány

Sarolta
rövid barna másodikos lány

hosszú szőke zöld lány 
rövid fekete zöld fiú 
hosszú fekete narancs lány 
rövid barna narancs fiú 
közepes fekete lila lány

-  Lili, te szeretnél hosszú hajat?
-  (bólint)
-  Igen?
-  Csak az anyu mindig levágja.
-  Miért vágja le mindig az anya?
-Hát... csak.
-  Miért vágja le anya a hajadat?
-N em  akaija, hogy megnőhessen. 
-M ert?
-  Hát... nem tudom.
-  És olyankor mit mondsz neki?
-  Hát... Hogy ne vágja le.
-  És ő mit mond?
-De!
-  És te mit mondasz? Anya ne vágd le a 
hajam, mert...
-  Be szeretném fonni.
-  Be szeretnéd fonni?
-Ühüm.
-  És hogyan szeretnéd befonni?
-Hát...
-  így, hátul?
-  Nem, középen.
-  Hosszú copfba hátul?
-  Igen.
-  És meddig érő hajat szeretnél?
-  Eddig.
-  És ha nagy leszel, akkor milyen hajad 
lesz?
-  Szőke.
-  Szőke lesz ha nagy leszel, és akkor 
meddig fog érni?
-  Eddig, (feláll, mutatja a fenekénél a 
hosszát)
-  Odáig a fenekedig?
-Aha.
-  És hogyha szőke tetszik, akkor 
hogyhogy ide feketét raktál?
-  Hát, mert tetszik.
-  Az is tetszik.

hosszú szőke lila lány 
rövid barna zöld uni 
hosszú barna zöld lány 
közepes barna narancs lány 
rövid barna narancs fiú

-  A hajaddal mi a helyzet? Mondtad, 
hogy úszol...
-  Hát meg rsg-zek is és ahhoz meg 
hosszú haj kell. Jövőre már lehet, hogy 
nem fogok járni úszni és megnövesztem. 
Szeretem ha hosszú hajam van.
-  Volt már hosszú hajad?
-  Igen, ilyen vállig érő.
-  És akkor hogyan volt az, hogy 
levágtátok. Az úszás miatt?
-  Igen.
-T e  mondtad anyának?
-  Hát igen, én mondtam.
-  És mit mondtál, hogy miért akarod, 
hogy levágja?
-  Hát... akkor még nem tudtam, de... 
hogy az úszáshoz a sapkába jól beleféljen 
ugye, meg... meg hogy negyedikes legyen 
olyan., a vízbe ne menjen úgy bele.
-  Ühüm. Akkor most a ritmikus sport 
gimnasztikát fogod csinálni -  ugye az az 
rsg?
-  Igen.
-  Akkor azt fogod csinálni és az úszást 
abbahagyod...
-  Azt hiszem igen.
-  És ahhoz hosszú haj kell?
-  Igen.
-  Az miért van? Azt én nem is tudtam, 
hogy ahhoz hosszú haj kell.
-N em  tudom. Szerintem az úgy jobban 
áll valahogyan... ilyen tornászoknak.
-  Hogyan viselik a hajukat a tornászok? 
Lóg a hajuk?
-  Hát, szerintem... hát van akinek jobban 
áll, ha be van copfozva. Nekem úgy 
jobban szokott állni.
-  Óvodás korodban milyen volt a hajad?
-  Hát... már akkor is jártam úszni, de 
akkor nem mindig. Hát amikor még
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kisközépsős voltam - mert ott volt ilyen is 
- akkor még hosszú hajam volt.
-Ühüm.

Brigitta
rövid barna másodikos lány

hosszú barna lila lány 
rövid barna narancs fiú 
hosszú fekete narancs lány 
hosszú fekete zöld lány 
rövid fekete lila uni

-  Nagy korodban hosszú hajad lesz, meg 
fogod növeszteni?
-  Igen.
-  És most miért rövid a hajad?
-  Azért, mert mindennap járok úszni...
-  Hol úsztok?
-  Itt az Europark mellett van egy 
uszoda... Spartacus uszodában úszunk.
-  Jól megy?
-Ühüm.
-  Mikor kezdted el az úszást?
-  Hát már elsőben.
-  És akkor elsőben...
-  Nem, nem elsőben, hanem már 
nagycsop... középsőben elkezdtem, hogy 
nagycsoportban is úsztam és egyik nap, 
utolsó úszáskor, amikor jöttünk, akkor 
valamelyik okos gyerek beleragaszott 
egy... a hajszárítóba egy ööö... rágógumit 
és az beleakadt a hajamba. És akkor 
levágták.
-  Mert akkor még hosszú hajad volt?
-  Igen, akkor ekkora hosszú hajam volt 
(mutatja).
-  Vállig érő. És akkor kellett levágni?
-  Ühüm, úgy sajnáltam.
-  Sírtál?
-  Nem sírtam, azt mondtam, hogy jobb 
lesz, mert ha, azt mondta az apukám, 
hogy már másodikban is fogok járni 
úszni és akkor tudtam, hogy Gitta néni 
lesz a tanárunk és az nem szeret nagyon 
sokat hajat szárítani.
-  Ühüm. És így megszárítod gyedül?
-  Nem, hanem Gitta néni az megszárítja

az összes gyereknek, csak kell neki tízest 
adni, hogy megszárítsa. Akinek meg 
nincsen tízese, annak nem szárítja meg a 
haját.
-  Ühüm. Ő ott van a Spuriban?
-  Nem, hanem ő most éneket tanít a 
nyolcadikosoknak, a hetedikeseknek meg 
a hatodikosoknak, és ő.
-  Vele mentek úszni?
-  Igen.
-  Szóval egy rágógumi miatt. És kiderült, 
hogy ki ragasztotta oda?
-Nem .

-  Te és anyukád nem volt szomorú? 
Mentél haza, hogy rágógumi ragadt a 
hajadba?
-  Nem, hanem... hazajöttünk a kocsink.... 
ilyen busszal hazajöttünk az uszodából és 
ööö... hogy akkor ott az óvodába behívták 
az apukámat, mert akkor még nagyon 
közel laktunk hozzá, és akkor... ööö... 
megmutatták az apukámnak a hajamat, 
akkor kifésülték, már nem volt benne, de 
le kellett vágatni a hajamat.

Viven
közepes barna másodikos lány

hosszú szőke narancs lány 
rövid barna narancs fiú 
hosszú szőke lila lány 
hosszú barna narancs lány 
rövid barna lila fiú

-  Szóval hosszú hajat akarsz nagy 
korodban.
-Aha.
-  Akkor te nem tartozol az úszóbajnokok 
közé.
-Nem.
-  Volt olyan rövid hajad?
-  Hát, volt, de úgy volt, hogy... hogy a... 
mikor kicsi voltam, akkor ugyan... hát 
nem ilyen volt a hajam, hanem úgy, hogy 
nem úgy, ahogy most van, hanem 
valahogy így leért, (homlokát mutatja)
-  A ffuffud is hosszú volt?
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-  Aha. Aztán volt, amikor nagyon hosszú 
hajam volt.
-  Meddig ért?
-  Eddig, (vállát mutatja)
-  Vállad alá érő.
-Aha.
-  És az meddig volt, mekkora korodig?
-  Hát, olyan... hat éves koromig.
-  És aztán milyen lett?
-  Hát azért vágta le az anyukám, mert 
folyton fésülte és én azt nagyon utáltam, 
mert folyton így húzta a hajamat, meg 
minden, és mindig olyan... és akkor 
mindig rám szólt, hogy ne vágjál már 
ilyen képet és akkor... és akkor én... és 
akkor mondta, hogy ő nem húzza a 
hajamat, én megmondtam neki, hogy 
anya nagyon húzod a hajat, és akkor 
levágta. Mert azzal ijesztget mindig, hogy 
kopaszra fogja levágni.
-  Ő vágta le?
-Aha.
-  És mit szóltál hozzá?
-  Hát mondjuk így is tetszik.
-  Ühüm. Most nagyon szép.
-  De amikor hosszú hajam volt, mert úgy 
volt, hogy a., mamám, amikor egyszer, 
amikor megszülettem, olyan négy éves 
lehettem, vagy öt, nem tudom, akkor a 
mamám, a mamánál voltam egy csomó 
ideig, a testvérem az nem, mert... a 
testvérem már negyedikes én meg csak 
másodikos vagyok, én nagyon pici 
voltam és... akkor a mamánál voltam és a 
mamámmal elmentünk csomó 
mindenhova és akkor... és akkor 
elmentünk egy lovardába, ahol ültem egy 
lovon és akkor még mentünk is és akkor 
egyre nőtt a hajam, a mamám soha nem 
vágta le a hajamat, csak ilyen csatokat 
tett bele meg minden és akkor úgy nőtt 
meg a hajam.
-Ühüm.
-  Az anyukám mindig levágta volna. 
-Ühüm.
-  De most így nem húz?
-  Nem. így nem, mert most már én is 
szoktam fésülni.
-  És hosszabbra fogod növeszteni?

-  Igen, hosszúra fogom növeszteni. Azt 
mondtam az anyukámnak, hogy meg 
fogom ilyen hosszúra, eddig és akkor 
szőkére.
-  Gyorsan nő a hajad?
-  Nekem igen, de a testvéremnek. 
Apukám levágta kopaszra géppel, és 
másnap meg már akkora haja volt!

Barbara
hosszú szőke másodikos lány

hosszú szőke zöld lány 
rövid barna narancs fiú 
hosszú fekete narancs fiú 
közepes szőke zöld lány 
rövid barna lila fiú

-  Szóval farmert szeretnél meg 
narancssárga pólót. És hosszú hajat. De 
feketét?
-Ühüm.
-  Szeretnéd, ha sötétebb hajad lenne?
-  Ühüm.
-  Mit gondolsz, meg fog sötétedni?
-  Hát, nem tudom.
-  Anyukádnak milyen színű a haja?
-  Hát, ilyen szőkésbarna.
-  Akkor lehet, hogy majd festeni kell 
feketére. De azt is lehet. És azt látom, 
hogy hosszú hajat szeretnél nagy 
korodban. Mióta van ilyen szép hosszú 
hajad?
-  Már óvodás koromban ilyen volt.
-  Soha nem is volt levágva?
-Nem .
-  És szereted?
-  Igen, nagyon szeretem.
-  És mindig így hordod, lebontva?
-  így szeretem.
-  Aha. És nem akartad kipróbálni, hogy 
hogy állna a rövid?
-  Már így, ilyen izékkel megpróbáltam, 
hogy ilyen lenne, ha rövid lenne, de nem 
tetszett.
-  Ja, hogy csattal eltűzted és az úgy nem 
tetszett.
-Nem .
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-  Ez gyönyörű szép, nem is vágasd le.

-  (anyának ruhát ad)
-  Tényleg, és te nem szereted a ruhát 
vagy a szoknyát?
-  De, mindig azt szoktam, csak most 
minden ki van mosva.
-  Akkor ez egy kivételes
dolog volt, hogy nadrágban jöttél?

-  Igen. ^
-  Aha. És azért van az, hogy nagy 
korodban meg majd nadrágban fogsz 
járni?
-  Ühüm. Meg farmerban.
-  Aha... Nagyon szép (a baba). Akkor 
neki rövidebb haja van, mint neked.
-  Igen.
-  Le szokta vágatni?
-  Nem, még... levágta, most. Idáig nem 
vágta le.
-  Eddig hosszú haja volt neki is, mint 
neked?
-Ühüm.
-  És most vágatta le?
-  Hát, nem most, már régebben.
-  És milyenre?
-  Olyan, hogy így, idáig és akkor ilyen 
gömbölyű, ilyen kicsi...
-  Aha, tehát olyan, mintha kleós lenne, 
csak nem egyenes a haja, hanem 
hullámos.
-  Olyan...
-  Jól áll neki?
-  Igen.
-  Mit akartál mondani?
-  Olyan... úgy néz ki, mint egy oroszlán, 
olyan haja van.

Zita
közepes barna másodikos lány

hosszú szőke lila lány 
rövid fekete lila fiú 
hosszú szőke narancs lány 
közepes fekete zöld fiú 
rövid fekete lila uni

-  Azt mondtam, amilyen az álmod, akkor

ragasztottál szőkét. Tehát szeretnél szőke 
lenni?
-  (Bólint.)
-  Nem hiszed el, hogy ki fog szőkülni?
-  Hát, szerintem nem.
-  Kisebb korodban szőke voltál?
-  Igen, olyan szökés.
-  És lassan bebamult.
-Igen.

-  A fodrásznál megfogadod anya 
tanácsát?
-  Hát, most megengedte, hogy 
növesszem. Régen mindig le kellett 
vágatni.
-  Mikor régen?
-  Hát amikor olyan 6 -7  éves voltam.
-  Még ovis voltál, nagycsoportos?
-  Igen.
-  Hogyan érted el, hogy most már 
növesztheted?
-  Hát, úgy értem el, hogy most már 
nagyobb vagyok.
-  Azt mondtad neki, hogy most már 
nagyobb vagyok, engedje növeszteni.
-  Azt mondtam neki, hogy szeretném 
megnöveszteni és erre ő azt mondta, hogy 
most már megnöveszthetem.
-  Mikor voltál utoljára fodrásznál?
-  Nem tudom.

Lili
közepes barna másodikos lány

hosszú szőke zöld lány 
rövid fekete narancs fiú 
hosszú barna lila lány 
közepes barna zöld lány 
rövid fekete lila fiú

-  Anya szokta megmondani, milyen 
legyen a frizurád?
-  Nem, én megyek el a fodrászhoz, 
egyedül és én választhatom ki.
-  De jó neked! A fodrász mutat ilyen 
divatlapokat és azokból választhatsz?
-  Nem. Saját. Én gondolom ki, hogy mit 
válasszak.
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-  Elmondod neki?
-  Igen, elmondom.
-  A legutóbb, amikor ott voltál, mit 
mondtál neki?
-  Azt mondtam, hogy legyen rövid nyári 
frizura.
-  És akkor ő levágta ilyenre. Mikor volt 
ez?
-  Arra már nem emlékszem, olyan négy 
hete lehetett.
-  És akkor nézed a tükörben, hogy jól 
vágja-e.
-  Igen.
-  Amikor hazamentéi, anya mit szólt a 
frizurádhoz?
-  Azt mondta, hogy szép.
-  Ezen a képen mégis hosszú hajat 
ragasztottál. Nagykorodra szeretnél 
hosszút?
-  Igen, mert régen volt ilyen hajam, csak 
a rágógumi beleragadt aztán le kellett 
vágni.
-  Hol ragadt bele a rágógumi?
-  Otthon, ahogy rágóztam, úgy 
beleragadt.
-É s  nem jött ki?
-Nem.
-  És hova ragadt?
-  Azt hiszem, hogy ide ragadt valahová.
-  Ide egész föl?
-  Igen.
-  És akkor egész rövidre levágták?
-  Igen.
-  Ilyen sünire?
-  Hát nem vágták le, mert nekem ilyen 
egészen hosszú hajam volt, azt hiszem, 
hogy a csípőmig érhetett.
-H ű.
-  Igen. És szőke volt.
-  Egészen szőke. Már bámul.
-Ühüm.
-  Akkor még nagyon sárg... ilyen szökés 
volt.
-  Egészen világos.
-  Igen. És akkor beleragadt középre és 
onnan nem tudtuk kiszedni és muszáj volt 
levágni.
-  Hogyan került bele a hajadba?
-  Végülis úgy történt, hogy ahogy

lefeküdtem úgy aludni, hogy a rágó a 
számban volt és beleragadt pont a 
hajamba.
-Aha.
-  Mikor volt?
-  Még amikor 4-5 éves lehettem.
-  Ovis voltál?
-Igen.
- Középsős?
-  Igen. Az iskolába már rövid hajjal 
jöttél?
-  Igen. Rövid hajjal jöttem.
-  Azóta mindig levágtad rövidre. Mikor 
kezded el növeszteni?
-  Majd télen. Mert nyáron az anyukám 
nem engedi, hogy rövid, hogy hosszú 
legyen, mert nyáron nagyon a hajam... ha 
hosszú akkor nem lehet nagyon fürödni, 
meg sokat kell szárítani...
-  És télen majd megnöveszted.
-  Igen, akkor majd eddig fog érni.
-  És jövő nyáron megint lenyíratod.
-  Igen.
-  Értem. És amikor nagy leszel akkor is 
úgy lesz, hogy télen hosszú lesz, nyáron 
rövid.
-  Igen.

Nikolett
hosszú szőke harmadikos lány

hosszú szőke lila lány 
rövid fekete zöld fiú 
hosszú szőke zöld lány 
hosszú barna narancs lány 
rövid fekete narancs uni

-  Most növeszted a hajad?
-  Igen.
-  Volt már ennél rövidebb hajad?
-  Hát, volt. Amikor úsztam, és amiatt le 
kellett vágni.
-  És előtte meg hosszú volt?
-  Igen.
-  Ez hogyan volt? Meséld el!
-  Hát, amikor még kicsi voltam, akkor 
megnövesztettem és óvodában elkezdtem 
úszni és le kellett vágni.
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-  Akkor mekkora voltál? Nagycsoportos?
-  Hát... középs... nem tudom.
-  Meddig ért a hajad akkor?
-  Eddig le. Akkor vállig, és amikor 
úsztam, akkor egészen ilyen kisfiús 
hajam volt.
-  Ilyen?
-  Hát, ilyen.
-  Aha, és mikor kezdted el újra 
növeszteni?
-  Második óta.
-  Abbahagytad az úszást?
-  Hát, igen.
-T e  akartad abbahagyni?
-  Bólint.
-  Választottál helyette mást?
-  Igen.
-  Csak nem RSG?
-De...
-  Komolyan? Mert mondták a lányok,
, hogy ahhoz meg hosszú haj kell.
-  Igen, hogy kontyba tudják rakni.
-  A konty miatt kell a hosszú haj?
-  Igen.
-És...
-  Meg egyébként is szeretnék hosszú 
hajat.
-  Jó, szóval hosszú hajad lesz és 
ugyanilyen szőke, mint most...
-  Igen.
-  Amikor úsztál, akkor mondtad, hogy 
vágassátok le?
-  Hát, nem akartam, csak le kellett 
vágatni, mert nagyon nehezen száradt és 
amire megszáradt, addigra... meg még 
vissza is kellett érni az ebédre is...
-  Ki mondta, hogy...
-  Hát, anyu úgy döntött, hogy le kell 
mégis akkor vágni.
-  Akkor az ovival jártatok úszni?
-  Igen.
-  Aha. És akkor biztos mondták neki, 
hogy lassan szárad.
-  Hát, igen, meg anyu is tudta már, hogy 
le kell vágni.
-  Jó, akkor most nagy öröm, hogy 
abbahagytad az úszást, mert most minden 
okod megvan rá...
-Igen...

-  .. .hogy még jobban megnöveszd.

Dóra
rövid barna harmadikos lány

hosszú szőke lila lány 
rövid barna lila uni 
hosszú barna zöld lány 
közepes barna narancs lány 
rövid fekete zöld uni

-  A hajadat meg fogod növeszteni, ezek 
szerint?
-  Igen. Szeretném. Mert nekem volt 
hosszú is, csak levágatták, hogy jobban 
nőjön.
-  Ühürn. És akkor te mit szóltál?
-  Hát, nagyon nem örültem neki.
-  És ki akarta levágatni?
-  Hát, anya. Én nem engedtem levágni, 
de muszáj volt.
-M ert?
-  Mert így jobban nő, mert nem akart 
nőni.
-  Nem nőtt egyáltalán? Mindig 
ugyanakkora volt?
-  Hát, megnőtt ekkorára és akkor 
töredezett,, meg minden baja volt, 
úgyhogy le kellett vágatni.
-  Ühüm. És muszáj volt olyan sokat 
belőle?
-  hát, muszáj volt.
-  És akkor ki vágatta le? Mondta anya, 
hogy nagyon törik, és le kell vágatni?
-  Igen. És akkor?
-  És akkor anyának van egy ilyen fodrász 
barátnője és levágta nekem.
-  És milyenre vágta le?
-  Ilyen... gomba alakúra.
-  Most ahhoz képest már igencsak 
megnőtt, hogyha gomba alakú volt. 
Mutasd csak hátul! Hát, igen, mert a 
gomba az sokkal rövidebb ennél. Nem? A 
gomba az rövidebb volt. És most 
növeszted?
-  Igen. (pityereg)
-  Na, így elszomorodtál emiatt?
-Hát...
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-  És ovis korodban volt-e hosszú?
-  Nem. Akkor is csak ekkora volt, de azt 
hiszem, elsős koromban vágattuk le.
-  Akkor is azért, hogy jobban nőjön?
-  Nem. Akkor vágattuk le olyan gomba 
alakúra.
-  Ja, és azóta nőtt meg?
-Igen.
-  Hosszú hajad lesz. De a színével 
elégedett vagy, úgy látom.
-  Igen.
-  Anya nem is szereti a hosszú hajat?
-  Ő szereti, csak neki sincs hosszú haja. 
-Mert...
-  Ő is meg akarja növeszteni, de neki 
sem nő meg.
-  Ilyen peches egy família...
-  Öcsémnek nagyon nem zsírosodik, 
nekem meg minden másnap mosni kell. 
-Ühüm.
-N eki már jó nagy, körülbelül ekkora.
-  Az öcsédnek? Komolyan?
-  Igen. És nem engedi levágatni, szóval 
hullámos a haja neki is, mint nekem.
-  Neked is hullámos.
-  Figyelj, és hogyan szoktatok szárítani?
-  Szárítani?
-  Hajszárítóval, vagy hogyan?
-  Igen. Hajszárítóval.
-  Meg kéne valami olyat próbáim, 
hogyha nagyon törik és hosszú hajat 
akarsz, hogy... hogy
-  Már nem töredezik.
-  Már nem?
-Nem.
-  No, hála égnek.
-  Most nem olyan rég vágattuk, újra, 
szóval már minden hónapban vágatjuk, és 
ezért most már nem töredezik. És dúsabb 
is.
-  Jól van, akkor most már van rá esély, 
hogy nem úgy jársz, mint anyukád.
-  Igen.
-  És akkor ezek szerint apukádnak rövid 
haja van, és az öcsédnek meg hosszú. 
Mennyire hosszú neki? Öcséd van, vagy 
bátyád?
-  Öcsém.
-  Öcséd. Jól értettem.

-  Most vágattuk le neki, szóval most nem 
olyan hosszú ez a lófarka...
-  Ja, hogy itt hárul van egy tincs, amit 
nem enged levágni?
-  Igen.
-  És az mekkora?
-  Hát, kb. ekkora.
-Hű...
-  Felkunkorodik neki és akkor ilyen. 

Tímea
rövid szőke harmadikos lány

hosszú fekete lila lány 
rövid szőke zöld fiú 
hosszú szőke lila lány 
rövid barna zöld lány 
rövid szőke narancs fiú

-  Figyelj csak, Tímea, hogyha neked a 
hosszú haj tetszik, akkor most miért 
rövid, mert szőkének szőke, az OK.
-  Azért, mert anyu, anya azt mondja, 
hogy most mindig elfekszem.
-  Mit mond, hogy...
-  Azt mondja, hogy mindig elfekszem a 
hajamat, össze-vissza van és majd 
megnő. Csak hogy jobban nő, hogyha 
tüsi a hajam. Negyedikes koromban azt 
mondta anyu, hogy lehet hogy majd 
ötödikre megnő.
-  Ühüm. Volt már hosszú hajad?
-  (bólint.)
-  Mekkora volt a leghosszabb?
-  Nem tudom.
-  Óvodában mekkora volt?
-  Hát, eddig ért.
-  Jó, szóval hogy gyorsabban nő, vagy 
akkor jobban nő?
-  Hát, akkor jobban nő, ugye...
-  És jobban nő, tényleg?
-  Hát, csak anya nem engedte, hogy 
hosszabb hajam legyen, mert akkor 
mindig fésülni kell reggelente, nem 
szokta annyira fésülni a hajamat.
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Anita
rövid barna harmadikos lány

hosszú szőke lila lány 
közepes barna zöld uni 
közepes barna zöld fiú 
hosszú barna zöld lány 
közepes fekete narancs uni

-  Mennyi idős korodban volt a hosszú 
hajad?
-  3 éves koromban.
-  3 éves korodban.
-  Igen. És nem engedtem, hogy 
levágassák a hajamat, és körülbelül oly 4 
éves koromban kezdtem el úszni és csak 
akkor engedtem meg, hogy levágassák a 
hajamat.
-  4 éves korod óta úszol? És milyen 
eredményeid vannak?
-  Hát aranyérem, ezüstérem és 
bronzérem.

-  Szóval engedted levágni a hajad és 
azóta mindig te kéred?
-  Igen, mert hosszú és amikor kijövök... 
nem szoktam megszárítani a hajamat, 
mert könnyen megszárad és amikor már 
ameddig lemegyek, hogyha nem szárad 
meg, akkor vágatjuk le. És most 
ballagásra, a tesóm most fog ballagni és 
arra vágatjuk le.
-  Még jobban levágatod?
-  Igen.
-  Elmentek fodrászhoz?
-  Igen.
-  Kivel mész el.
-  Hát, anyukámmal és apu visz kocsival.
-  Apu kirak a fodrásznál, bementek és 
mondod, mit szeretnél?
-  Hát nem, mert mindig a szokásos, és 
már tudja, hogy milyen hajam lesz.

Eszter
hosszú szőke negyedikes lány

hosszú barna lila lány 
rövid fekete lila fiú

hosszú szőke lila fiú 
közepes barna zöld fiú 
rövid barna lila uni

-  A hajadat szeretnéd ilyen hosszúra 
megnöveszteni?
-  Körülbelül vállig érőre, egy kicsit 
hosszabb, mint most és szőke hajat 
szeretnék.
-  Hát ez olyan szőkésbarna. Barnább 
voltál, vagy szőkébb azelőtt?
-  Hát barnább voltam, csak a nap 
kiszívta.
-  Szeretnéd, ha teljesen kiszőkülne.
-  Igen.
-  Most is vállig érő a hajad.
-  Hát, igen, de más a formája és kicsit 
hosszabbra szeretném.
-  Mennyivel hosszabbra?
-3 -4  centivel.
-  Miért pont annyival?
-  Hát, ő, szerintem jól állna nekem ez a 
haj.
-  Ha csak annyival hosszabb, attól még 
ugyanilyen lesz, mint most...
-  Igen, de ahogy nő, úgy változik a 
formája.
-  Milyenre változik?
-  Hát, hogyha hosszabb a hajad, akkor 
máshogy passzol az arcformádhoz, ha 
rövidebb, akkor viszont másképp kell 
öltözködni vagy máshogy nézel ki.
-  De jó! És ha neked 3-4 centivel 
hosszabb lesz, akkor hogyan passzol az 
arcformádhoz?
-  H át,... akkor jól, akkor nem mutatja 
azt, hogy hosszúkás az arcom, se hogy 
tojásfejű.
-  Aha. És az öltözködést, mennyire fogja 
megváltoztatni?
-  Hát egy ember ahogy öltözködik, az 
kimutatja a stílusát.
-  Azt mondtad, ha hosszabbra növeszted 
a hajad, akkor másképp kell hozzá 
öltözni.
-  Igen.
-  Mennyire kell másképp
-  Nem szeretnék se túl gyerekesen 
öltözni, sem pedig túl felnőttesen.
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Kata
rövid barna nagycsoportos lány

hosszú szőke lila lány 
rövid barna lila fiú 
hosszú barna zöld lány 
rövid barna lila fiú 
közepes barna zöld fiú

-  Kata, szeretnél hosszú hajat?
-  Igen.
-  És akkor miért nincs hosszú hajad, ha 
azt szeretnél?
-  Azért, mert anyukám azt mondta, hogy 
ha olyan hajat szeretnék, mint a Páti, 
akkor vágassam le mindet, mert akkor 
többet nő.
-  Hogy akkor gyorsabban nő?
-  Igen.
-  És akkor milyen rövidre vágatta? Ennél 
rövidebb volt?
-  Nem, tegnap vágattuk le.
-  Addig milyen volt?
-Hát... addig? Hát... ilyen (kb. öt 
centivel hosszabbat mutat)
-  Kicsit hosszabb.
-  Most levágattad, hogy majd 
megnöveszthesd olyan hosszúra, mint 
Páti.
-  Hogy gyorsan nőj jön.
-  És ki vágta le?
-  A fodrásznéni.

Sára
közepes barna nagycsoportos lány

hosszú szőke narancs lány 
rövid barna zöld fiú 
hosszú szőke lila lány 
rövid fekete lila fiú 
rövid barna narancs lány

-  Miért nincs ilyen hosszú hajad most?
-  Mert anya egyfolytában levágja a 
hajamat.
-  Ő vágja le?
-  (bólint)
-V an  ollója?

-  (bólint)
-  És te engeded?
-  Nem, nem akarom, hogy levágja anyu..
-  Mondod neki, hogy anya ne vágd le?

-  Elszomorodtál?
-  ... (elkezdi a fiúbabát öltöztetni).
-  Mondod anyának, hogy ne vágja le, és 
mégis levágja?
-  (a fiúbabát öltözteti)
-V an neki egy ollója, ami haj vágó?
-  A nagyollóval szokta levágni.
-  A konyhában?
-  Aha.
-  Mit csinál azzal, amit levágott?
-  Nem tudom.

Hanga
közepes barna kiscsoportos lány

hosszú szőke lila lány 
rövid barna lila fiú 
közepes barna narancs lány 
közepes fekete narancs uni 
rövid fekete narancs fiú

-  Pont olyan hajat szeretnél mint most!
És hogyan lett neked ilyen szép frizurád?
-  Azért, mert otthon megmostuk a hajam.
-  Azért ilyen szép fényes. És ki mosta 
meg?
-  Az anya még én.
-  Hogyan csináltátok?
-  Úgy, hogy én besamponoztam és az 
anya meg lemosta.
-  Nagyon szép fényes. És a hajpántot ki 
rakta bele?
-É n.
-  Szép, ugye?
Óvónéni: Igen, és most mindig egyedül 
fésülködik a Hanga, amikor fölkel, 
mert úgy szoktuk, hogy fölkelés után 
nem lehetünk kócosak, hogy néz az ki, 
hogy az oviból kócosán megyünk haza. 
Mindenkinek van fésűje, a tükörben 
látják magukat, és ott a lányok 
frizurászkodnak.
-  Nekem otthon van egy nagy fogas
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fésűm, amit ide-oda lehet huzogálni.
-  Mondd csak és ki vágta le a hajadat?
-  Anya.
-  Mert olyan szép kleósra van levágva.
-  Igen.
-  Elmeséled, hogy hogyan volt ez a 
haj vágás?
-  Úgy, hogy megmostuk akkor a hajam 
és akkor vizes hajjal levágta az anya és 
akkor utána megszárította és akkor úgy 
lett nagyon szép.
-  Ühürn. Tényleg nagyon szép. Előtte 
milyen volt, meddig ért?
-  Előtte itt elöl így eddig...
-  Belelógott a szemedbe? És hátul?
-  Hátul meg így.
Óvónéni: Nem volt egyenes.
-  Ide a hátadig ért?
-  (fejét rázza)
-  Nem? Rövidebb volt?
-  Igen.
-  Most nem lóg a szemedbe és szép 
Kleós. És mondd csak, amikor nagy 
leszel, akkor sem fogod megnöveszteni? 
-D e.
-  Meg fogod?
-  Igen. Azért vágjuk le mindig egyszer. 
-Hogy?
-  Hogy ha mindig nagyon megnő, akkor 
mindig levágjuk.
-  Ühürn. És ez jó?
-  Igen.
-É s  miért jó?
-  Azért, mert csak akkor női hosszúra.
-  Megerősödik a hajad?
-  (bólint)
-  Ühürn. És most olyan samponnal 
mostuk meg, ami nagyon erősíti a hajt. 
-Ja j de jó.
-  És barack illatú. A Csenge is olyannal 
mosta meg.

Dominika
hosszú szőke középsős lány

hosszú szőke zöld lány 
rövid barna lila fiú 
hosszú szőke lila lány

közepes barna zöld lány 
rövid fekete narancs uni

-  Szeretnéd hosszabbra megnöveszteni a 
hajad?
-  Igen.
-  Milyen hosszúra?
-  Ilyen (derekát mutatja).
-  És most miért nem olyan hosszú?
-  Azért, mert levágattuk.
-  Miért vágattátok le?
-  Mert az anyukám akarta.
-  És miért akarta az anyukád?
-  Mert mindig ide lelógott.
-  Hova?
-  Az arcomba.
-  Belelógott és levágattátok. Az hogyan 
volt, emlékszel rá?
-  Igen, hogy itt így lelógott és akkor 
elmentünk a fodrászhoz és ott levágattuk.
-  Hogyan volt, amikor mentetek a 
fodrászhoz?
-  Úgy, hogy... a Marci, a testvérem, meg 
a Laci, aki már hét éves, az nem akart 
menni, otthon maradt, és akkor úgy 
elmentünk és utána hazament anyuka és 
utána már jött értem.
-  Ott hagyott téged a fodrásznál egy 
kicsit?
-  Igen, mert a mi szomszédunk volt. 
Anna: És közben sokat vágott belőle? 
-Nem.

Anni
hosszú barna nagycsoportos lány

hosszú szőke narancs lány 
rövid barna narancs fiú 
hosszú barna narancs lány 
közepes barna zöld lány 
rövid fekete lila fiú

-  Pont olyan szeretnél lenni, mint 
amilyen most vagy?
-  (bólint)
-  Most egy kicsit hosszabb a hajad. Nem 
találtál olyan hosszút, azért tettél ilyet? 
Óvónéni: Meséld el milyen hosszú volt a
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hajad! Hosszabb volt, mint az enyém.
-  Mutasd meg meddig ért!
Óvónéni: A fenekéig. Nem rég lett 
levágva neki is.
-  Miért vágták le?
-  Mert mindig nagyon kocos volt.
-  Koszos vagy kócos?
-  Kócos.
-  És te kérted, hogy vágják le?
-  Én nem szerettem volna.
-  Szomorú voltál?
-Nem.
-  Meséld el hogyan volt!
- . . .  (óvónénihez) Mi a neve?
Óvónéni: A fodrásznéninek?
-  (bólint)
Óvónéni: Mondtátok nekem a nevét?
-  Ühüm.
Óvónéni: Akkor elfelejtettem.
-  Itt van a Rácvárosi templomnál a 
fodrásznéni, az vágta le?
-Nem.
Óvónéni: Pécsújhegyen. Ott vágták le, 
Pécsújhegyen? A Marika néni?
-  És a fodrásznénihez kivel mentél el?
-  Anyával mentem.
-  És aztán? Mi történt, mikor odaértetek?
-  Ott maradt anya.
-Ühüm.
-  Marcinak is levágták.
-  Marci a testvéred?
-  Igen.
-  És neki milyenre?
-  Rövidre.
-  És anyának?
-N em  
vágták le.

-  Neki milyen hosszú haja van?
-  Ilyen hosszabb.
-  Akkor olyan, mint neked, ugye?

-  És amikor elindultatok, akkor mit 
mondott anya?
-  Arra nem emlékszem.
Óvónéni: De megbeszéltétek előtte, hogy 
le lesz vágva, igaz? És te beleegyeztél. 
Ugye így volt?
-  De nem akartam.
-  Mondtad, hogy én nem szeretném, és

erre anya mit mondott?
-  Nem tudom.
-  Fájt, amikor anya kifésülte?
-  Igen.
-  És most könnyebb kifésülni?
-  Igen.
-  És akkor most már ekkora hajad lesz, 
mert könnyebb kifésülni? Vagy nagy 
korodban mit csinálsz vele?
-  Megnövesztem.

Gábor
rövid barna nagycsoportos fiú

rövid fekete narancs fiú 
hosszú szőke narancs lány 
rövid fekete zöld fiú 
hosszú barna zöld lány 
közepes barna narancs fiú

-  Hosszú haja van apunak is?
-  Igen.
-  És akkor neked hogyhogy rövid hajad 
van?
-  Hát mindig vágják.
-K i?
-  Az Öcsi.
-  Ő kicsoda?
-A z  apa bátyja.
-  És az hogyan szokott lenni, amikor az 
Öcsi levágja a hajad?
-  Úgy, hogy átjön és hoz egy nyírógépet, 
egy ilyen fej nyírógépet, ilyen gépet és 
lenyílja a hajam.
-  Komolyan?
-Ühüm?
-  Olyan, mint a villanyborotva, csak be 
lehet állítani?
-  Igen. Egyszer apa levágta az Öcsi haját 
és belevágott a nyakába.
-  Hú. Vérzett?
-  Hát nem.

Bálint
rövid barna nagyközépsős fiú

rövid szőke narancs fiú 
hosszú barna narancs lány 
rövid fekete narancs fiú
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hosszú fekete zöld lány 
rövid fekete zöld uni

-  Ilyen hosszú hajat szeretnél vagy 
rövidebbet, olyat, amilyen most van?
-  Ilyet, amilyen most van.
-  Azt szereted?
-Igen.
-  Te és mikor vágták le ilyen rövidre? 
-M a.
-  Ma? Reggel?
-  Igen.
-  És ki?
-Apu?
-  Milyen hosszú volt előtte?
-  Ekkora, (kb. öt centit mutat)
-  Te és hogyan volt? Reggel fölébredtél, 
és mondta apu, hogy gyere, vágjuk le?
-  Nem, hanem mondtam neki, hogy 
mikor vágjuk le.
-  Erre mondta, hogy holnap?
-Nem, hanem: "most egyszerre?". 
Mondtam, hogy igen,
-  Bálint, és hogy csinálta apa?
-  Géppel.
-  Fodrászgéppel? Hogyan csinálta 
géppel?
-  Kettessel.
-  Kettessel?
-  Igen.

Roland
rövid barna 
nagyközépsős fiú

rövid barna zöld fiú 
hosszú szőke narancs lány 
rövid fekete lila fiú 
hosszú fekete zöld lány 
rövid barna narancs fiú

nagyközépsős fiú

rövid barna zöld fiú 
hosszú szőke narancs lány 
rövid fekete lila fiú 
hosszú fekete zöld lány 
rövid barna narancs fiú

-  Ilyen szeretnél lenni vagy ilyen vagy?
-  Ilyen szeretnék lenni.
-  És miért nem vagy ilyen? Mi a 
különbség?
-  Az, hogy neki fekete a haja, nekem 
meg barna.
-  Szeretnél fekete hajat?
-  (bólint)
-  Miért?
-  Mert az szebb.
-  Ühüm. Kinek van fekete haja?
-  A Robinak.
-O k i?
-  O? A barátom.
-  Szóval ilyen szeretnél lenni.
-  Igen.
-  Mondd csak, ki szokta levágni a hajad? 
-Apa.
-  Apa vágja le? És az hogyan szokott 
lenni? Hogyan történik egy ilyen 
hajvágás?

-  Mondod neki, hogy apa, itt az olló, 
elővettem a fiókból, légyszíves vágjad le 
a hajamat?
-  Nem, ő szokta mondani, hogy vágjuk le 
a hajamat.
-Apa?
-  Igen.
-  És miért?
-  Mert túl hosszú.
-  És elbotlasz benne?
-Nem.
-  Akkor meddig ér, amikor le szokta 
vágni?
-  Eddig (nyakát mutatja).
Anya benyit: Bocsánat, a kisfiúért jöttem, 
a kék pulóveresért. Mennyi idő még?

Karcsi
rövid barna másodikos fiú

hosszú barna narancs llány 
rövid barna zöld uni 
rövid barna zöld fiú 
közepes barna narancs lány 
rövid fekete zöld fiú

171



-  És milyen hajat szeretnél? Olyat, 
amilyen van, vagy másfajtát?
-  Picit barnábbat.
-  És olyan rövidet, olyan süniset, mint 
most van?
-Ühüm.
-  Karcsi, és a hajadat ki szokta levágni?
A ruhádat anya készíti elő. A hajadat?
-  Anyu is, anyu vágja le néha, de azért 
legtöbbször a fodrász.
-  Aha. Most fodrász vágta le?
-  Ühüm. Géppel.
-  És azt hogyan vágja?
-  Géppel, úgy végighúzza azt lejön.
-  Aha. És anyával mész? Vagy apával?
-  Anyával szoktam. Apu nem ér rá. 
-Mert?
-  Nincs kedve elvinni.
-  És akkor hogy van? Mondod anyának, 
hogy most már hosszú és menjetek el?
-  Anyu észreveszi, és azt mondja, na 
menjük fodrászhoz.
-  Ühüm. És akkor csak neked vágják le a 
hajad?
-  Ühüm. De ha anyu is le akarja vágatni, 
mert neki is túl nagy, akkora mint egy 
kaktusz... ekkora szerintem, (mutatja feje 
felett a kezével)
-  Olyan nagy haja van?
-Ühüm.
-  Felöltözteted úgy a babát, amilyen 
anya?
-  Igen.
-  Te, és akkor mentek együtt a 
fodrászhoz, és akkor te mondod, hogy 
mekkora legyen? Te mondod a 
fodrásznak?
-  Nem, anyu mondja meg, hogy milyen 
legyen.

Isti
rövid fekete másodikos fiú

hosszú barna zöld lány 
rövid fekete narancs fiú 
rövid fekete narancs fiú 
hosszú barna narancs lány 
rövid fekete zöld fiú

-  Olyan hajat szeretnél, amilyen van is.
-  Igen.
-  Ki szokta eldönteni, hogy milyen 
legyen a hajad, hogy milyen frizurád van. 
Te szoktad kérni?
-  Nem, hanem, hogy azt az anyukám, de 
én is valójában ugyanazt szeretném kérni, 
hogy öt centis legyen.
-  Azt szereted?
-  Igen, azt. Igen.
-  Aha. És ha hosszabbra nő?
-  Akkor levágatom.
-T e  vágatod le?
-  Nem, hanem a fodrásznál.
-  Elmész a fodrászhoz, és mondod neki, 
hogy öt centis hajat kérsz?
-  Igen.
-  És hogyan vágja le öt centisre,
-  Van ez a gép, és úgy vágja le. Meg egy 
kicsit ollóval.
-  És egyedül szoktál menni?
-  Nem. Anyukámmal vagy a Csabával.
-  Csaba kicsoda?
-  Az a ... nem a apukám, hanem az 
elköltözött az apukám és a ... őhelyettük 
van a Csaba.
-  És úgy laktok együtt, anyukád, a Csaba 
meg te? Vagy testvéred is van?
-  Az nincs.
-  Akkor hárman vagytok?
-  Igen. De csak mi úgy szoktuk négyen.
-  És a negyedik kicsoda?
-Ádám.
-O k i?
-  A ... barát... a Csabának a ... test a ... 
gyereke... A Csabának a testvére... A 
gyereke na.
-  Aha. Szóval a Csabának is volt másik 
felesége, de most az anyukádba 
szerelmes.
-  Igen.
-  És az apukád egyedül lakik?
-  Igen.

Zsolti
rövid szőke másodikos fiú 

hosszú szőke narancs lány
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rövid barna narancs fiú 
rövid fekete zöld fiú 
közepes barna lila lány 
rövid fekete narancs uni

-  Ki szokta eldönteni, hogy milyen 
legyen a hajad?
-  Anya.
-  És hogyan van, amikor anya azt 
gondolja, hogy hát most már legyen kicsit 
másfajta a hajad. Akkor mit mond?
-  Hát hogy... ezt hogy mondjam?
-  Hogy hogyan van. Elzavar, hogy 
menjél Zsolti a fodrászhoz?
-Nem.
-  Vagy elővesz egy nagy ollót?
-  Nem, ő szokta levágni a hajamat, meg 
minden. Ilyen rövidekre.
-  Akkor nagyon ügyes. És hogyan vágja 
le? Ollóval?
-  Igen, ollóval. Meg van egy ilyen 
nyírónk.
-  Gép?
-  Igen. így. És azzal be lehet állítani, 
hogy mekkorára.
-  És mekkorára szereted?
-  Ekkorára, (saját hajához képest nagyon 
rövidet mutat)
-  Szereted úgy?
-  Mert szúr.
-  Aha. Most akkor ahhoz képest jó 
hosszú.
-  Aha. Holnap fogjuk levágni.
-Ja! Ma megbeszéltétek?
-Aha.
-  És géppel?
-  Géppel is meg ollóval is.
-  És milyen lesz? Végig süni?
-  Igen, hajói tudom, akkor azt mondta 
anya, hogy olyan lesz.
-  Ha jövünk holnap, majd megmutatod, 
hogy milyen lett.
-Jó .
-  És itt a babán kicsit sötétebb, mint ez a 
te hajad.
-  Tudom.
-  Szeretnél sötétebb hajat?
-  Igen.
-  Miért?

-  Hát... mert sokkal jobban tetszik a 
fekete, mint a barna, azért.
-  Ez is jól áll, a barna szemedhez jó a 
barna haj, de a fekete is biztos jó lesz. 
Szerinted megsötétedik a hajad?
-  Igen.

Péter
rövid szőke másodikos fiú

hosszú szőke lila lány 
rövid fekete lila fiú 
rövid barna narancs fiú 
hosszú szőke narancs lány 
rövid barna narancs uni

-  Hogy a hajad milyen legyen, azt is anya 
dönti el?

-  Hogy mondjuk mekkora, milyen hosszú 
legyen, vagy ilyesmi.
-  Hát... olyan tavaszos (nevet).
-  Tavaszos a hajad most?
-AJia!
-  Mert?
-  Mindig azt mondja a fodrásznak, hogy 
olyan tavaszos legyen (nevet).
-  Mert hogy fodrászhoz szoktatok 
menni?
-  Alia.
-  És akkor neki is levágják a haját, meg 
neked is?
-  Az anyukámnak nem, csak nekem.
-  Csak neked. Ketten mentek?
-  Hmm... Igen. Van, mikor hazamegy a 
pénztárcájáért, azt jön vissza.
-  Volt már olyan, hogy otthagyott 
egyedül a fodrásznál?
-Ühüm!
-  És nem mondtad, hogy ne pont úgy 
vágja le, hanem egy kicsit másként?
-  Nem, csak anyukám megmondta, hogy 
hogyan vágja le, azt mondtam.
-  És neked szokott úgy tetszeni, ahogy 
mondja?
-  Hmm. Aha. Csak már megnőtt.
-  Rövidebb volt?
-Aha.
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-  Géppel volt levágva?
-Ühüm,
-  No, ez is (baba) jó rövid, tehát nagy 
korodban sem akarod megnöveszteni a 
hajadat, ezek szerint...
-  Nem, nem.
-  De ez sötétebb sokkal, mint a te hajad. 
Szeretnéd, hogyha sötétebb volna?
-  Nem. (a babával kezd játszani, kicseréli 
a fekete hajat barnára.) Á, megvan!
-  Szóval barna hajat szeretnél?
-  (nevet) Igen.
-  No de az is sötétebb, mint a tiéd, mert 
neked szőke a hajad.
-  Hú, így már más.
-  Jól van, azt kértem, hogy olyat tegyél, 
amilyet szeretnél.
-  Hát így van.
-  Jól van. Szóval szeretnéd, ha 
megbámulná a hajad egy kicsit?
-Ühüm.
-  Anyának milyen színű haja van?
-  Barnás.
-  Apának?
-  Ő meghalt.
-  És ilyen színű volt a haja? Biztos láttál 
róla fényképet.
-  U!... De most már van egy másik 
apukám.
-  Ne és neki, milyen színű?
-  Neki is barna.

Krisztián
rövid szőke másodikos fiú

hosszú szőke lila lány 
rövid szőke narancs uni 
rövid barna narancs fiú 
közepes barna lila lány 
rövid barna lila uni

-  A frizurádat is te választod meg, vagy 
azt megbeszélitek?
-  Igen, én szoktam választani azt is, 
most. Tegnap vágattam.
-  Tegnap vágattad le. Egyedül...
-  Vagy tegnap előtt. Apa elkísért.
-  Ühüm. És te mondtad meg a

fodrásznak, hogy milyet szeretnél?
-  Igen.
-  Mit mondtál? Hogyan magyaráztad el 
neki?
-  Hogy itt oldalt ilyen kicsi, süniset 
akarok, kétoldalt, meg hátul is, s felül 
ilyen nagyobbat, de.. .itt szétválasztva 
középen.
-  Ühüm. Hát nincs szétválasztva 
középen.
-  Igen, mert most nőtt, és már annyira 
nem tudtam, mert siettem reggel.
-  Kicsit nedvesen szoktatni kell.
-  Igen, mert avval jobban beáll.
-  Ühüm. Légyszíves öltöztesd fel úgy a 
lányt, mint édesanyádat szeretnéd.
-  Hú, ez nehéz lesz.
-M ert?
-  .. .(öltöztet)
-Ühüm.
-  ... (hajat tesz) Most rövid a haja. 
-Ühüm.
-  Egyébként hosszú hajat akarok neki, 
már egy ideje lebeszéltem róla.
-  Lebeszélted a hosszú hajról?
-  A rövid hajról.
-  Ja, és megkérted, hogy növessze?
-  Aha, hogy egy picit nagyobb legyen, 
mert.... A rövid haj nem nagyon tetszik.
-  Mivel győzted meg, hogy növessze 
meg a haját?
-  Mondtam neki, hogy nekem az jobban 
tetszik, és akkor mondtam, hogy legyen 
olyan, mint régen volt, és azt mondta, 
hogyjó.
-Ühüm.
-  Mondta, hogy jó.
-  Kedves. És miért vágatta le?
-  Mert... nem tudom, mert én pont akkor 
az unokatestvéreméknél voltam, és 
aközben vágatta le a haját.

Ádám
rövid barna harmadikos fiú

hosszú szőke zöld fiú 
közepes barna narancs uni 
rövid fekete zöld uni
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közepes fekete narancs fiú 
rövid barna narancs uni

-  Ez a haj sötétebb egy kicsit, mint a tiéd.
-  Lehet az enyém mondjuk piros is.
-  Mert olyat szeretnél?
-  Nem, van haj-spray-m, be tudom fújni.
-  Komolyan?
-Igen.
-  Kipróbáltad már?
-  Igen.
-  Hogy néz ki?
-  Jól. Egyszer úgy jöttem iskolába és így 
le kellett... lemostam a vizes pólómmal.
-  Ja, le lehet törölni róla?
-  Igen.
-  Aztán a pólóm volt csupa piros. Egész 
folt.
-  Mondta a tanító néni, hogy hát, ez így...
-  Nem. Gondoltam, és letöröltem.
-  Tiszta jó. És sötétebb hajat szeretnél? 
-Igen.
-  Be fog szerinted bámulni, vagy 
megfeketül?
-  Szerintem nyáron egészen így... ki...
-  Kiszívja a nap?
-  Igen.
-  Kiszőkült?
-  Igen.
-  Most is, itt, ezen a részen, itt szőke...
-  Itt mindig, itt olyan... Itt mindig olyan 
szőr... szűr... szőke.
-  Aha. Anyukádnak milyen színű a haja?
-  Neki változó. Fekete, és itt elöl befest 
pár hajszálat.
-  Apukádnak is rövid haja van?
-  Őneki csupa kopasz és arra... azt hiszi, 
hogy vissza fog nőni, de szerintem...
-  És azt hogy csinálja, mit csinál, hogy 
visszanőjön?
-  Hagyja. így vár. Nekem kétszer ilyen 
hosszúra megnő, pedig egyszerre... neki 
meg egyszer sem nő meg ilyen hosszúra, 
mint nekem most van.
-Figyelj, Ádám, apukáddal szoktatok 
menni fodrászhoz, mert mondtad, hogy 
így egyszerre...
-  Apuval szoktam fodrászhoz menni, 
meg hogyha így kopaszra le akarom

nyírni, akkor anyu szokta lenyími.
-  Szoktátok úgy?
-  Igen.
-  És apukádnak is meg neked is lenyílja? 
-Igen.
-  Géppel?
-  Igen.
-  Volt már ilyen?
-  Igen.
-  És akkor ez hogyan történt?
-  Hát, így beültem a fürdőkádba és így 
gomba alakban körben lenyírta.
-  Mondtad neki, vágja le?
-  Igen.
-  És már így megnőtt?
-  Pedig majdnem egy hónappal volt 
előbb levágva.
-  Akkor apukád irigykedik.
-  Igen. Meg sokan irigykednek a 
hajamra.
-  Aha. Például kicsoda?
-  Barátaim, a mamám, meg a papám.
-  Hát, klassz is. Nagyon jó.

Laci
rövid barna negyedikes fiú

hosszú barna narancs lány 
rövid fekete zöld uni 
rövid barna zöld fiú 
hosszú barna lila lány 
rövid fekete narancs fiú

-  A hajaddal meg vagy elégedve?
-  Igen.
-  Azt hogyan nyíljátok?
-  Hát, amikor már vége van az iskolának, 
nyáron lenyílja anyukám és amikor 
elkezdődik az iskola, akkor már egy 
kicsit hosszabb.
-Aha.
-  És év végére megnő.

Zoli
rövid barna negyedikes fiú

hosszú szőke lila uni 
rövid barna zöld fiú

175



rövid barna lila fiú 
hosszú barna lila lány 
rövid fekete narancs fiú

-  A frizurádat ki csinálja?
-  Anyu.
-  Hogyan?
-  Levágja, úgy, ahogyan szeretném.
-  Ilyen frizurát szeretnél.
-  Nem, mert úgy szoktam, hogy levágta 
tök kopaszra aztán valahol itt nagyon 
kicsit így hosszabbra hagyja. Vagy pedig 
így körbe levágja nekem rövidre.
-  Ő szokta így?
-  Hát, én szoktam megkérni.
-  Hogy vágja tök kopaszra?
-  Hogy milyen legyen.
-T e  szoktad kérni, hogy jó kopaszra?
-  Igen.
-  Miért.
-  Mert szerintem a hosszú haj az nagyon 
sokat zavar.
-  Ühüm. Miben.
-  Mondjuk az olvasásban.
-T e  sokat szoktál olvasni, Zoli?
-  Nem, általában tévézek.
-  És azért nem olvasol sokat, mert 
szemedbe lóg a hajad, úgy-e?
-  Nem, mert mostanában mindig levágja, 
csak akkor szoktam olvasni, hogyha késő 
van és még nem kell lefeküdni. Akkor 
mindig unatkozok és olvasok.
-  Miért szeretnél rövid hajat?
-  Azért, mert hogyha járok úszni, akkor 
nem kell utána hajat szárítani.
-  És sokat jársz úszni?
-  Hetente kétszer.

Kristóf
rövid barna nagycsoportos fiú

hosszú fekete lila lány 
rövid fekete zöld fiú 
rövid barna narancs fiú 
hosszú fekete zöld lány 
lila uni rövid fekete

-  Ki szokta levágni a hajadat?
-  Apuci.

-  Hogyan szokta apa levágni a hajadat?
-  Nullásgéppel.
-  Nullásgéppel? Akkor kopasz lenne.
-  De van állítója.
-  És milyenre állítja?
-  Van nyolc, van egy, van négy. És még 
van olyan benne, olyan védője, amiből az 
egyik rövid, a másik hosszabb.
-  És mitől véd az a védője?
-  Apuci durván szokott belenyími, meg 
meg szokott karcolni.
-  Durván szokott belenyími? Hogyan?
-  Odavágja és bele szokott nyírni picit a 
fejembe is.
-  A bőrödbe?
-  Igen, megkarcolja.
-  És olyankor mit csinálsz?
-  Meg szoktam mondani anyunak.
(nevet)
-  És anya mit csinál?
-  (nevet) Hátba veri.
-  És akkor utána már nem nyílja úgy?
-  Nem. Néha én is hátba verem.
-  És miért vágja le? Te kérted?
-  Nem, már azt látták, hogy már nagyon 
izzadt vagyok és azért nyírták le.
-  És mitől izzadtál?
-  Sokat futok. De én nem szeretem, 
hogyha nullás géppel nyílják le.
-  Miért?
-  Azért mert utálom a kopasz hajakat.
-  És milyet szeretnél?
-  Amilyen eddig is volt.

Kazi
rövid barna középsős fiú

hosszú szőke zöld lány 
rövid barna lila uni 
hosszú barna narancs fiú 
hosszú fekete lila lány 
rövid fekete lila uni

-  Ilyen hajat szeretnél, hosszú barna hajat 
akarsz nagy korodban?
-  Igen.
-  És miért?
-M ert jó.
-M ert az jó?
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-  Igen.
-  Apunak is ilyen haja van?
-  Nem, annak rövid.
-  Apukádnak rövid van.
-  Igen.
-  És te ilyen hajat szeretnél.
-  Igen.
-  Akkor miért engedted, hogy levágják 
neked ilyen rövidre?
-  Hát, mert akkor látjuk a szememet.
-  Ja és ennek nem látszik a szeme?

-Nem.
Óvónéni: Az apának egyébként hosszú 
haja volt.
-  Apának hosszú haja volt?
-  Igen.
-É s  mi...
Óvónéni: Aztán megőszült és akkor le 
lett vágva.
-  És miért vágatta le?
-  Mert annak is hosszú haja volt és nem 
látott.
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