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Kivégezték Guy Fawkes-ot  
a „lőpor-összeesküvés” 
 vezetőjét.

Megszületett Franz Schu-
bert osztrák zeneszerző, a 
modern dal megteremtője.

Megszületett Bajza  József 
lapszerkesztő, költő, 
 kritikus.

Megszületett Tolnai Lajos 
költő, író, szerkesztő (Az 
urak).

Megszületett Anna Pavlova 
orosz balerina, koreográ-
fus.

Megszületett Issekutz Béla 
Kossuth-díjas orvos, gyógy-
szerkutató.

Megszületett Freya Stark 
francia–angol felfedező, 
kutató, utazó és író.

Aradon megszületett Já-
vor Pál színész (Hyppolit a 
lakáj, Halálos tavasz, Egy 
csók és más semmi).

Megszületett Giorgio 
Perlasca olasz kereskedő, 
aki ezrek életét mentette 
meg 1944-ben Magyaror-
szágon.

Oroszországban bevezet-
ték a naptárreformot, janu-
ár 31. után február 14. kö-
vetkezett.

Megszületett Mario Lanza 
olasz származású, amerikai 
opera- és dalénekes, film-
színész.

Megszületett Norman 
Mailer amerikai író (Mezte-
lenek és holtak).

Megszületett a holland 
királynő, Beatrix (Vil-
ma Armgard van Orange-
Nassau, van Lippe-
Bisterfeld).

Megszületett Kováts Kolos 
Kossuth-díjas basszus ope-
raénekes.

Chicagóban az NBC sugá-
rozta az első napi szappan-
operát, a „These Are My 
Children”-t.

Az Amerikai Egyesült Álla-
mok elnöke bejelentette, 
hogy elrendelte a hidrogén-
bomba kifejlesztését.

Az USA Föld körüli pályá-
ra bocsátotta első mester-
séges holdját, az "Explorer-
1"-et.

Először került adásba a Del-
ta című ismeretterjesztő 
műsor Kudlik Júlia vezeté-
sével.

Átadták a közönségnek a 
Pompidou központot Pá-
rizsban.

Tisztázatlan körülmények 
között 44 évesen meghalt 
Sárközi István olimpiai baj-
nok labdarúgó.

Meghalt John Barry zene-
szerző, több James Bond 
film zenéjének komponis-
tája.

Forrás: ezenanapon.hu
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Ezen a napon

Egy tavaly év végén lezárult 
kutatásban az egyetemis-
ták öltözködési, divatfo-

gyasztási szokásait vizsgáltam: 
egyrészt kérdőíves adatfelvé-
tellel tártam fel azokat a jellem-
ző trendeket, amelyek az Y és Z 
generációk (az 1980 és 1999 kö-
zött, illetve a 2000 után született 
fiatalok) divatfogyasztására jel-
lemzőek, másrészt interjúkban 
próbáltam feltárni a mélyebb 
jelentéseket. A kutatást első 
körben csak a Sapientia Erdé-
lyi Magyar Tudományegyetem 
hallgatói körében terveztem ki-
vitelezni, de végül a kolozsvári 
Babeș–Bolyai Tudományegye-
tem diákjait is bevontam, az-
zal a céllal, hogy a Sapientiás 
– Csíkszeredában, Marosvásár-
helyen, Kolozsváron tanuló diá-
koktól származó – eredmények 
összevethetők legyenek egy má-
sik diákpopulációéval. A továb-
biakban a Sapientiára vonatko-
zó kutatás fontosabb következ-
tetéseit foglalom össze.

A csíki lányok kevesebbet költenek

A vásárlási szokások tekin-
tetében azt találtam, hogy a 
sapientiás válaszoló diákok át-
lag havi 155 lejt költenek ru-
házati cikkek vásárlására. A 
férfiak valamivel többet költe-
nek, mint a nők: a legtöbbet a 
kolozsvári helyszín férfi egye-
temistái (átlag 250 lej/hó) köl-
tenek, míg a legkevesebbet a 
csíkszeredai helyszín nőne-
mű egyetemistái (átlag 122 lej). 
Ugyanakkor a nők gyakrabban 
vásárolnak: amíg a férfiak zö-
me havonta párszor, vagy ennél 
ritkábban vásárol ruházati ter-
méket, a nők esetében többen 
vannak azok, akik akár hetente 
is shoppingolnak. Úgy tűnik te-
hát, hogy a válaszoló férfiak rit-
kábban, de drágább termékeket 
vásárolnak, míg a nők gyakrab-
ban vesznek ,,apróságokat". Ezt 
az eredményt a fókuszcsopor-
tos vizsgálatok is jelzik, ame-
lyekből kiderült, hogy a nők 
esetében a ruhavásárlás va-
lóban megjelenik terápiaként, 
illetve szórakozásként, míg a 
férfiak esetében inkább a raci-
onalitás kerül előtérbe. 

Népszerűek a turkálók

A vásárlás legnépszerűbb hely-
színeit a second-hand (turká-
lók) és outlet (kifutó termékeket 
árusító) boltok képezik, ezeket a 
plázák és az online boltok köve-
tik. Furcsamód a second-hand és 
outlet boltok még a plázákkal el-
látott kolozsvári helyszín válasz-
adói körében is valamivel nép-
szerűbbek, mint a bevásárlóköz-
pontok. Ezt a helyzetet is alátá-
masztják az interjús vizsgála-
tok, ahol kiderült, nem csupán a 
kedvezőbb árak miatt preferál-
ják a válaszadók a turkálókat, 
outleteket, hanem azért is, mert 
egyedibb darabokat, esetenként 
limitált szériákat, ,,kincseket" 
találnak ezeken a helyeken, il-
letve úgy érzik, hogy a turkálók-
ban megtalálható fast fashion (a 
luxusmárkák dizájnjainak meg-
fizethető áron való másolására 
épülő) márkák jobb minőségűek, 
mint a plázákban található tár-
saik. A plázázás és az online bol-
tok látogatása inkább piackutatá-
si jelleggel bír a válaszadók köré-
ben, ahol a fiatalok informálód-
nak a trendekről, majd az ezek-
hez passzoló ruhadarabok meg-
szerzését az olcsóbb outletekben 
és turkálókban teszik meg.

Kreatív megoldások

A divattal kapcsolatos infor-
mációszerzés legfontosabb for-
rásait a plázák és online boltok 
kínálatain túl a barátok és kollé-
gák öltözetei, az utca divatja, il-
letve a közösségi média vonatko-
zó tartalmai képezik. Ez a jelen-
ség egybecseng a szakirodalom 
azon megállapításaival, amely 
értelmében a trendek professzi-
onális divatsajtóban való megje-
lenítése kevésbé fontos a fiatal 
generációnak. A divat újítói en-
nél a generációnál már nem a ha-
gyományos divatházak, hanem a 
közösségi média ikonjai, sőt sok-
kal inkább a referenciacsopor-
tok ,,öltözködősebb" tagjai. A di-
vat és divatosság fogalma a diá-
kok esetében nem egy elvont fo-
galom, ami csak tehetősebb cso-
portok kiváltsága: kreatív öltöz-

ködéssel, ötletes kombinációkkal 
igenis lehet divatos lenni – vall-
ják a kutatás résztvevői.

Ugyanakkor az eredmények – 
úgy kérdőíves, mint a fókuszcso-
portos vizsgálatok – arra mutat-
nak rá, hogy kevés azon diákok 
száma, akik tudatosan követ-
nek divatblogokat és -vlogokat, 
divattal kapcsolatos Instagram-
profilokat, és az információszer-
zés inkább akkor kerül előtér-
be, amikor egy konkrét ruhada-
rab megvásárlásáról esik szó. 
A diákok körében még mindig 
a hasonulás, a tévedés kivédé-
se az információkeresés fontos 
vezérelve. Ezt hangsúlyozzák 
azok az eredmények is, ame-
lyek azt jelzik, hogy helyszín-
től függetlenül a jólöltözöttség 
egyik alapvető kritériuma az al-
kalomnak megfelelő outfit, ami 
kétszer olyan fontos, mint a már-
kás, vagy a trendi öltözék. Ezzel 
együtt örvendetes, hogy a krea-
tívan összeállított outfit képezi 
a jólöltözöttség második fontos 
kritériumát.

Márkaérzékenység Csíkszeredában

A márkaérzékenység a fast 
fashion márkákkal kapcsola-
tos elfogultságot jelzi. A kérdő-
ív eredményei alapján a válaszo-
lók valamivel több mint felének 
van kedvenc divatmárkája (több-
ségében fast fashion márkák), a 
többiek nem tekinthetők márka-
hűségesnek, és ez az arány hely-
színtől függetlenül megjelenik. 
Annak ellenére, hogy a kedvenc 
márkák szinte minden esetben 
fast fashion márkák, amelyek 
minőségével kapcsolatosan fon-
tos kérdőjelekre bukkanhatunk 
egy egyszerű Google-keresés 
alapján is, a válaszolók ezen 
márkák minőségét, tartósságát 
is kiemelik a márkák által kínált 
vagányság-faktor mellett. A ku-
tatás másik meglepő eredménye, 
hogy a csíkszeredai helyszín 
diákjai márkaérzékenyebbnek 
tűnnek, mint a másik két hely-
szín hallgatói. 

Ezen túlmenően és helyszín-
től függetlenül, egy adott ruha-
darab kiválasztásakor a termék 

márkája kevésbé tűnik fontos-
nak, mint a termék színe, mintá-
ja, anyaga, illetve ára.

Inkább hasonulni szeretnek

Összegezve a sapientiás ered-
ményeket azt mondhatjuk, hogy 
amennyiben a divatot a trendek 
követésével asszociáljuk, a diá-
kok kevésbé mondhatók trend-
követőnek, ugyanakkor öltözé-
kükben igyekeznek megfelelni a 
kortársak és az alkalom elvárá-
sainak, nem igazán szeretnek té-
vedni, és inkább hasonulni, mint-
sem kitűnni szeretnének a társa-
ik közül. A jólöltözöttséggel kap-
csolatosan fontos kritériumnak 
tartják a termék színét, mintáját, 
de a ruhadarabok kreatív össze-
állítását is. Úgy tűnik, az is gene-
rációs jellemző, hogy a kérdezet-
tek számára már eltűnőben van 
a professzionális divatmédia ál-
tal nyújtott megjelenés, számuk-
ra fontosabb, hogy milyen ké-
pet mutatnak a közösségi média 
sztárjai, illetve a valós emberek, 
mint például társaik, barátaik.

Sapientia versus BBTE

A Babeș–Bolyai Tudomány-
egyetemen (BBTE) tanuló diákok 
körében felvett adatok összessé-
gében hasonlítanak ahhoz, amit 
a Sapientián találtam, ugyanak-
kor összehasonlításban vizsgál-
va kitűnik az is, hogy a BBTE di-
ákjai többet költenek öltözködés-
re, egész pontosan átlag havi 215 
lejt, ami ugyanakkor a Sapientia 
kolozsvári helyszínére is jellem-
ző. A BBTE válaszolói esetében 
is fej-fej mellett halad a pláza és 
az outlet, mint kedvenc vásárlá-
si helyszín. Ami szembetűnőbb 
különbség, az a BBTE diákjai-
nak, és ezen belül is főleg a ro-
mánul tanuló almintának az in-
tenzívebb márkaérzékenysége 
és magasabb fokú bevonódása 
a divatba: úgy tűnik, hogy szá-
mukra fontosabb a megjelenés-
ben tükröződő divatosság és a 
ruhák márkája.

NISTOR LAURA, 
A SAPIENTIA EMTE OKTATÓJA

Egyetemisták öltözködési és divatfogyasztási szokásai

Inkább a kortársak diktálnak

A fiatalok öltözködését lazának, formabontónak tartjuk

A fiatalok öltözködé-

sét lazának, formabon-

tónak tartjuk, sokszor 

az öltözködést illető-

en is megbélyegezzük 

ezt a generációt. Azt is 

tudni véljük, hogy szá-

mukra fontosabbak a 

külsőségek, mint a bel-

ső értékek és zsebpén-

zük nagy részét öltöz-

ködésre költik. De va-

jon mennyire helyesek 

ezek a feltételezések?
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