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• péntek DIVAT

Vegyük kicsit szemügyre egy erdélyi városban sétáló 
emberek öltözetét! Milyen képet kapunk? A legtöbb 
tizen- és huszonéves lányon szinte ugyanazt a ruha-
darabot látjuk, esetleg a színük változó, de a forma 
és az anyag ugyanaz. Szinte mindenki derékig simu-
ló skinny farmert hord tavasszal, van, aki a szagga-
tott változatot, ezt pedig pulcsival és rövid dzsekivel 
viseli, akár egy egyenruhát. Az biztos, hogy nem 
mindenkinek áll jól, sőt nem valószínű, hogy min-
denki jól is érzi magát benne. De akkor mégis miért 
hordják? – tehetjük fel joggal a kérdést.

A divat változik, 
a stílus örök

A stílusos 
gardrób nem 
feltétlenül 
költséges úri 
huncutság, 
inkább idő- és 
figyelemigé-
nyes tevé-
kenység.

M
anapság a gyor-
san változó 
á r u k é s z l e t t e l  
dolgozó fast fa-
shion ruhamár-
kák aktuálisan 

menőnek számító termékei határoz-
zák meg a legtöbb ember „stílusát”. 
Azért tettem itt idézőjelbe a stílus fo-
galmát, mert a szó valódi értelmében 
a stílus utánozhatatlan, a divat az, 
ami utánozható. Ma azonban az ol-
csó és silány minőségű, keleti gyártó-
sorról éppen legurult ruhadarabok-
nak köszönhetően szinte mindenki 
hozzáfér a legújabb kollekciókhoz, 
azt gondolva, hogy ez a menő, és at-
tól lesznek igazán fontosak, ha beáll-
nak a sorba. A külső minta másolásá-
val a gondolkodást is megspóroljuk 
magunknak, hiszen ha a divatot kö-
vetjük, kapunk egy kész képet arról, 
miként is „kellene” kinéznünk, így 
nem kell azon agyalni, hogy mi mivel 
talál, mit mivel kombináljunk.

Mi a divat?

A divat az élet külső formáit, a szociá-
lis érintkezést, az öltözködés módját 
irányító változó szokások rendszere. 
A divatcikkek viselése azonban jól el-
fedi testünket, valódi karakterünket, 
főleg a konfekcióruháknak köszön-
hetően. Az egyén egyediségét ölik 
meg. Szinte minden boltban találunk 
szezonális ruhadarabokat, amelyek 
az épp aktuális divatot igyekeznek 

lemásolni, ezektől azonban nem vár-
hatunk magas minőséget, csak azt, 
hogy néhány hónapig az épp menő-
nek számító mintával készült egyen-
pólókban járkálhatunk.

Mi a stílus?

A stílus több, mint a külső formai 
keret változó rendszere, a stílus egy 
művészi formanyelv. Átfogóbb érte-
lemben beszélhetünk korstílusról, 
szűkebb értelemben pedig az egyéni 
kifejezésmód eszközéről. A lényegi 
rész az egyén szintjén rejlik, hiszen 
a stílus egy bizonyos emberhez tar-
tozik, egy adott személyre jellemző, 
aki a divat eddigi összes korszakára 
jellemző számtalan ruhadarab közül 
válogathat, hogy kedvére, személyi-
ségének megfelelően kombináljon 
belőlük. Ezzel teremtve meg saját stí-
lusát.

Coco Chanelnek, a stílus „nagy-
asszonyának” mondása szerint a 
divat változik, a stílus örök. Ez any-
nyit jelent, hogy egyáltalán nem ak-
kor számítunk stílusosnak, ha csak 
a legfrissebb divatnak megfelelően 
öltözködünk. Aki nem öltözködik di-
vatosan, attól még nyugodtan lehet 
stílusos, ám attól, hogy valaki diva-
tosan öltözködik, egyáltalán nem 
biztos, hogy kiforrott stílusa is van. 
A stílushoz ugyanis merészség kell. 
Sokszor ellent kell mondanunk kör-
nyezetünknek és az elvárásoknak, 
s utat engedni annak, ami belülről 

fakad. Ez a része azonban a legne-
hezebb, mert ha egész életünkben 
azt hordtuk, amit mások diktáltak, a 
szüleinktől kezdve az osztálytársain-
kon át egészen a számunkra elérhe-
tetlennek tűnő sztárokig, elég nehéz 
rátalálnunk igazi önmagunkra. Ha 
mindig elnyomtuk magunkban azt, 
akik igazán vagyunk, nehéz ezt az öl-
tözködésünkkel kifejezni.

A kommunista rezsim 
lenyomata

A posztkommunista országokban 
gyakoribb az a fajta hozzáállás, hogy 
könnyebb, ha megmondják, mit 
hordjunk, mit mivel kombináljunk. 
Talán egy kor lenyomata tükröződik 
ebben is, mint annyi mindenben, 
ami elválaszt a nyugati, fejlettebb 
országoktól. Természetesen itthon is 
egyre többen mernek „kilógni a sor-
ból”, egyre többen találják meg saját 
magukat az öltözködésben is, azaz 
részesítik előnyben a stílust a divat 
helyett. A fi atalabb generáció élet-
korából adódóan sem találja még 
önmagát, kísérletezik a formákkal, 
a pólókra rányomott üzenetekkel 
próbálja önmagát adni, lázad, válto-
zik, és ez így van rendjén. Az itthoni 
idősebb generáció viszont már fél 
nyitni, fél „a világ szájától”, nyuga-
ti társadalmakban ez egyre ritkább 
jelenség. Talán azért találunk több 
stílusos tinit és idősebb hölgyet, 
urat London, Párizs vagy Bern ut-

cáin, mint egy hazai kisvárosban, 
mert elsősorban nem a látszatra és 
az árra összpontosítanak, hanem a 
minőségi darabokra, amelyek drá-
gábbak ugyan, de lehet, hogy csak 
öt-tíz évente kell újat vásárolniuk 
belőle. Míg itthon inkább részesítjük 
előnyben az árat és nem az értéket, 
a mennyiséget és nem a minőséget, 
ezért is vásárolunk olcsó tucatda-
rabokat, amelyek azonban ritkán 
képviselik saját stílusunkat, azaz 
ritkán fejezzük ki önmagunkat. Rá-
adásul a silány minőség miatt pár 
hónap múlva annyira tönkremegy, 
hogy újat kell vennünk, ergo megint 
pénzt költünk rá. A kommunista re-
zsimek után „felszabadítón” hat az 
érzés, hogy bármikor bármit meg-
vehetünk, de ez csalóka, ugyanis 
könnyen beleeshetünk a fogyasztói 
csapdába, ahol bármikor bármit el-
adhatnak nekünk.

A stílusos gardrób nem feltétlenül 
költséges úri huncutság, inkább idő- 
és fi gyelemigényes tevékenység. A 
turkálók tele vannak jó minőségű, 
klasszikus darabokkal, amelyek le-
het, hogy nem épp a legdivatosab-
bak, de érdemes fi gyelni arra, hogy 
kevesebb, jól kombinálható és minő-
ségi darabból építsük fel ruhatárun-
kat, és máris könnyebben megy egy-
egy szett összeállítása.
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