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Bevezetés 

 
A divatnak nem létezik egyetlen meghatározása, ez azonban reményeim szerint nem jelenti azt, hogy 
körkörösen kerülgetve ne jutnánk egyre közelebb a megértéséhez. Egyik lehetséges megközelítés, hogy 
korszakaiban vizsgáljuk, s így igyekszünk az adott század divatjának jellemzőit felderíteni. Ezek közül 
dolgozatomban elsősorban a modern fogyasztói társadalom kultúránkat meghatározó divatjellemzőire 
koncentrálok. Nem a szubkultúrák és ellenkultúrák divatjai, hanem a fogyasztói társadalomban kibontakozó 
divatjellemzők foglalkoztatnak. 
 
Másik feladat, hogy meghatározzam a vizsgálandó tárgy körét. Meddig is terjesszem ki a divat határait? Csak 
a ruhára? Vagy a modorra? Netán a művészetekre? Sőt magára az adakozásra is, mint a modern polgári 
társadalom egy alapvető közösséget integráló gyakorlatára? – Nem maradnék a ruhánál, mert érdeklődésem 
esztétikai és szociológiai tárgyú. A teljes kiterjesztés egyáltalán nem rendkívüli, például már Jókai Mór is a 
Politikai divatok regényében összefonta a politikát, a történelmet, a modort és az öltözetet. Morálisan nála 
persze a divattól és a változékonyságtól önmagát mérsékelten távol tartó főhősök, kerülnek ki győztesen, 
míg a felszínesek és a túlzottan merevek, legyenek akár nők, akár férfiak elvesznek.  
 
A fogyasztói társadalom és a divat lélektani kapcsolatát a ruházkodásban, az ipari civilizáció kialakulásában, 
a művészetekben egyaránt vizsgálni szeretném. A szocialista rendszerváltás idejére nyúlik vissza a tárgy 
ilyen értelmű kiterjesztésének lehetősége, mikor is úgy éreztem, hogy a magyarországi átalakulásban 
(életmód, értékek, gazdasághoz való viszony stb.) a divat – s nem csupán a ruhadivat - a meghatározó. 
Későbbi olvasmányaim igazolták azokat a sejtéseimet, hogy az ipari civilizáció kialakulását is olyan szerzők, 
mint például Colin Campbell a divat segítségével értelmezik. A dolgozatot azzal a fejezettel zárom, mely a 
hazai rendszerváltás előtti, és közvetlen utáni helyzetét vizsgálja, ebben a kitágított divatszociológiai 
nézőpontban. 
 
Kutatásom területe maga a divat, így vizsgálható tárgyakként tűntek fel a legkülönbözőbb alrendszerek: 
képzőművészet, építészet, irodalom, tudomány, azaz tulajdonképpen a kultúránk mai története. Ha a 
művészetet tekintjük, ott is rögtön két szempontból közelíthető a téma, egyrészt életrajzi téren, amiként a 
művész és stílusirányzata érvényesült, másrészt magában az alkotásban, amennyiben tárgya a divatlét.  
 
Egy mű befogadásának lehetőségei sem mentesek attól, hogy egy adott helyzetben épp mire fogékonyak az 
emberek. Kialakul egy esztétikai beállítódás, mely segíti a művek befogadását, s magának az esztétikai 
élménynek a megjelenését.   
 
 

I. A fogyasztói társadalom jelei 

 
A fogyasztói társadalom jeleit és előzményeit a divathoz való pozitív viszonyulásban érdemes megragadni1. 
A divat lélektani elemeinek kibontásában viszont a szociológusok gyakorlata helyett – mely a XVIII. századig 
terjed - érdemes a középkorig is visszamenni, hiszen itt fedezhetők fel tisztán a társadalom egészét átható 
utánzási kényszerek és ennek lélektani variációi.. A divat megértéséhez az utánzásról szóló szociológiai 
szakirodalmat (Tarde, Spencer) vagy a hasonulás-elkülönülés lélektanának vizsgálatát (Simmel) igen 
fontosak. A fogyasztói társadalomban viszont a fentebb említett lélektani sajátosságokon kívül még egy 
„kivirágzik”, és ez az érvényesülés ígérete. Leginkább a divat befogadásának és hatásának hatalommal 
kapcsolatos lélektani viszonyait fogom vizsgálni, s leginkább modern korunk kerül tárgyalásra.   

A fogyasztói társadalom lényege abban ragadható meg, hogy az emberek értékrendjében (és 
tömeges lehetőségében) a vásárláshoz, a javak lecseréléséhez egy pozitív attitűd kapcsolódik. Nem csak 
                                                           
1
 Colin Campbell: A modern fogyasztói étosz rejtélye, Replika 1996. május, 117-139. 
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lehetőség ez tehát, hanem egy értékrendszer megléte is. Az értékrend, a divathoz való pozitív viszonyulás 
tehát a mindennapok kultúrtörténeti sajátossága, melyet az ipari civilizáció kibontakozása után a művészet is 
igyekezett megragadni. A művészi feldolgozása ennek jóval ambivalensebb, mint a hétköznapi kultúráé2, s 
ennek bizonyára az az oka, hogy a művészet élményszerzésének sajátos feltételei vannak. Az első 
fejezetben először a műélvezet pszichológiai magyarázataival foglalkozok, melyek párhuzamba is állíthatók a 
divatélményekkel. Ezután a férfivilág összefoglalása következik a művészet nézőpontjából, majd a nőké a 
tömegkultúra jeleinek és a nőkről alkotott sztereotípiák áttekintésének segítségével.       

1. A műélvezet és a divatélmény 

 
Hankiss Elemér Az irodalmi mű mint komplex modell3 című könyvében ad egy áttekintést a 

pszichológiai elméleti irányzatok irodalomelméleti hatásáról. Számos vizsgálati témát és tudományos 
módszert, mellyel nem irodalmárok, hanem szociológusok és pszichológusok nyúltak az irodalomhoz és a 
közönséghez nem tárgyal. Tudománytörténetileg mégis teljes áttekintést ad a műhatások során keletkező 
élmény eltérő magyarázataihoz.  

A könyvnek ezt a fejezetét ismertetem vázlatosan, de közben megvizsgálom azt is, hogy ezek az 
elképzelések miként volnának értelmezhetők a divat befogadásának területén. Mivel divatos jelenségeket 
nem csupán a tömegkultúrában, de a művészetben - legyen az akár szubkulturális akár akadémikus - is 
található, ezért ezeken a területeken is vizsgálhatók a műélmény pszichológiai jelenségei. Sőt, magában a 
szubkultúra által létrehozott bármilyen tömegkultúra jelenségeinél is, hiszen pl. egy pánk öltözete épp oly 
hatásokat mozgósíthat, mint egy dadaista fellépés. A műélmény elméleteit épp ezért összevetem a 
szubkultúra és a tömegkultúra termékeire adható pszichés reakciókkal. 

A művek hatásáról szóló első elképzelések az asszociációs megközelítésen alapultak. Eszerint azért 
tartunk valamit szépnek, mert arról kellemes emlékekre gondolunk. Ez az elképzelés ritkán állhatja meg a 
helyét, ha valaki először találkozik egy szubkultúrával. A szubkultúrák megszokottól eltérő, s többnyire a 
megszokottal ellenséges viszonyulása nem ébreszthet kellemes emlékeket, ha csak azt az esetet nem 
vesszük, amikor valaki haragban van a világgal, s végre találkozik egy olyan megnyilvánulási móddal, 
amelyben ezt a haragját igazolva látja. 

Szépségre való asszociálás más szubkultúrák esetében viszont megjelenhet, a hippik ornamentika 
kedvelése akár első pillanatban is lehet vonzó, ám úgy vélem itt is lényegesebb a hippik elutasító ideológiája, 
amely az első gátat jelenti. Miután valaki képes kilépni a polgári életformából, ezen belül már megjelenhet a 
szépségre történő asszociáció. A Hair című film a hippi szubkultúrát divattá, és elfogadhatóvá tette szélesebb 
rétegek számára. S ahogy tartunk a tömegkultúra felé, úgy nyílik meg a lehetőség a fenti elmélet 
értelmezése előtt, azaz a tömegkultúra élvezete inkább adhat asszociációs szépélményt, mint a szubkultúra. 
A probléma épp abban rejlik, hogy ez az elmélet nem találja meg a különbséget a tömegkultúra és az 
igényesebb között. 

 A műalkotás nem más – e szerint az elmélet szerint -, mint olyan tárgy, amely minél több ilyen 
kellemes élményt idéz fel bennünk. Az elmélet a fiziológiai művészet élménnyel vitatkozott. Ez utóbbi szerint 
egy nagy teremben például ösztönösen szabadabban lélegzünk, és ez a fiziológiás légzés váltja ki a 
szabadságérzést. Az asszociációs teória szerint fordítva: nagy teremben a szabadságra asszociálunk, és ez 
vált ki szabadabb lélegzést. Végeredményben azonban mindkét teória kellemes érzésekben gondolkodik, 
ami inkább a giccs meghatározásához visz közel. Vagyis a szépségre és a kellemességre való asszociálás 
épp a tömegkultúra lélektani titkát fejti meg, és nem a bonyolultabb művek élményét.  

A tömeg-, a szubkultúra és az elismert művészi tevékenység után kitérnék magára a divatra is, mely 
mindegyik területen megnyilvánulhat, és egy szociálpszichológiai jelenség. Vagyis a divat magába 
olvaszthatja ezeket, bár általában azt gondoljuk, hogy a tömeg- és szubkultúra területeit határozza csak meg. 
A divatról ezúttal azonban csak annyiban ejtenék szót, amennyiben a szépség-asszociációs teória 
valamilyen magyarázóelvként szerepelhet.  

                                                           
2
 Bár a hétköznapi kultúra megértése is nyomban komplikálttá válik amint polgárosodásként írjuk le a modern 

demokráciák kialakulását, és ebben próbáljuk értelmezni a divat szerepét. 
3
 Hankiss Elemér: Az irodalmi mű mint komplex modell, 1985 Budapest, Magvető 
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Lehettek olyan időszakok, helyzetek, amikor a divat a könnyen befogadható szépélmény előidézésén 
fáradozott, azt gondolom azonban, hogy így még mindig több probléma nem megoldott, nevezetesen, hogy 
miért is támad kellemes asszociációnk valamilyen divatos külsőségek birtoklásától. Dolgozatomban a divat 
lélektanát kutatva sokkal inkább a szociálpszichológiai közösséghez tartozás szempontjait tudom kifejteni, 
melyben a szépség vagy a praktikusság háttérbe szorul. Szokták mondani, hogy a szépség relatív, ez 
azonban így nem igaz. Valószínű, hogy a szépségnek objektív kódjai vannak, legalábbis az alapvető 
antropológiai és evolúciós szociobiológiai kutatások alapján, ma ezt gondolja erről a tudomány4. A mondás 
azonban nem elvetendő, hisz a divat valóban függetlenül mozog a szépségtől, sőt, a művészet kódjaként 
sem használható a szép/csúnya értékduál, mint ahogy azt Luhmann alrendszer bináris kódként javasolta5.   

   Hankiss Elemér azt az álláspontot képviseli, hogy a szép élménynek ugyan köze van az 
asszociációhoz, de nem ebben az értelemben, hanem abban, hogy például egyes szövegek egyszerre több 
asszociációt indítanak meg bennünk, s ezek között a többletjelentések között vibrál a tudat. A műalkotásban 
„a szavak jelentése valahol fogalmi jelentésük és asszociációs ellenpólusuk között lebeg”6.  

A divatban is nagyon gyakran jelen van a többletjelentés vibrálása. Ez voltaképp annak köszönhető, 
hogy a divatot teremtők, legyenek azok akár az öltözködés divatján munkálkodó tervezők, vagy egy 
életformát megjelenítők, magukat sokkal inkább tartják művésznek, mint a tömegkultúrát kiszolgálónak7. Nem 
is érdekli a divattervezőket feltétlenül az, hogy kódjaikat megértik-e. Még a korábban említett kellemességre 
való törekvés sem feltétlen vezérli a művészeti iskolákban végzett ruhatervezőket.  

A divat születési körülményei között tehát lehetnek bonyolult vibrálások, kérdés, hogy ezek valóban 
olyan jellegűek-e, mint amit Hankiss feltételez a műélvezet során. Véleményem szerint nem, egyszerűbb 
dologról van szó, mégpedig az egyéniség kifejezése és a közösséghez tartozás, vagy másképp a hasonulás-
ekülönülés vibrálásáról. Erre utal a divat klub-elmélete8 is, mely szerint ameddig túl kevesen tartoznak egy 
csoporthoz az érdektelen, de ha túl sokan már az is. Egy klubban pedig mindig van valami, ami 
többletjelentésű, legalábbis addig, amíg valóban klub, és még nem tagja mindenki. 

   
Második elmélet a beleérzés elmélet, amely a századfordulón volt egyeduralkodó. A műélmény eszerint az 
ember beleérző képességén alapul. Az esztétikai élményt az okozza, hogy az ember egybe tud olvadni egy 
bizonyos alkotással. A beleélés azonban nem jelent teljes azonosulást. A regény hősével nem úgy 
azonosulunk, hogy az kiszoríthatna minket a valóságból, épp ellenkezőleg. A tudat oszcillál azonosulás és 
különállás, együttérzés és bírálat között. Nem szimpátiáról van szó, nem egy statikus állapotról, hanem a 
benne levés és a kint levés állapotáról. Ezt segíti elő a művész iróniával, hősei jellemének visszatetsző 
vonásaival stb., s ez az, ami a giccsre megint nem jellemző, amely a könnyű azonosulás lehetőségét tudja 
csak felkínálni. 

A divat sem feltétlen giccs, sőt… S hasonló lelki munkát mutat, mint az előbb leírt mechanizmus. A 
benne levés és a kívül levés állapotát. A divatos minták követése persze redukálják a komplexitást, nem 
magunknak kell felépítenünk a világot, hanem kész receptek közül választhatunk, és a választás lehet hűtlen. 
Tulajdonképp érdemes itt a divat kultúrtörténetére is utalnom, mert véleményem szerint a divat a korábbi 
korszakokban sokkal inkább identitás-meghatározó és kifejező volt, mint ma. Köszönhető ez annak, hogy ma 
számos stílus közül lehet választani, és nem csak arról van szó, hogy találjuk meg az egyéniségünket, de 
arról is, hogy játékosan változtatgathatjuk. Vagyis ma a divat egy olyan hűtlen szenvedély, ami már a 
megnyilvánulás pillanatában sem feltételen komoly. Így a benne levés és a kívül levés lelki állapota adott. 

S mivel a divat csak a fogyasztói társadalom kibontakozása óta adja azt a lehetőséget, hogy igazán 
variálhassuk a felszínt, ezért a beleérzés elmélet – mely egyúttal a kívülállás elmélet is – csak a megfelelő 
társadalmi körülmények óta lehet lélektani mozgatója. A fogyasztói társadalom is két részre, a munka 
világára és a szabadidő területére bontható. Csak az utóbbi a szabadon variálható, és igazán játékossá még 

                                                           
4
 Voland, E. – Grammer, K. (eds.): Evolutionary Aesthetics, Springer-Verlag, Berlin,  

Heideelberg, New York, 2003 
5
 Pokol Béla: A professzionális intézményrendszerek elmélete, Felsőoktatási Koordinációs Iroda, Budapest, 1991. 

6
 Hankiss E.: Az irodalmi mű mint komplex modell, Budapest, Magvető, 1985. 110. 

7
 Csipes Antal könyve például a divattörténetet elsősorban a tervezők oldaláról ragadja meg. Csipes A. (2006). 

8
 Adams, R. D. – McCormick, K. (1992): Fashion Dynamics and the Economic Theory of Clubs. Reviev of Social 

Economy, Vol. 50. No. 1. 24-39. 
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ez is csak a 80-as években vált. A beleérzés elmélet tehát úgy tűnik egyre inkább alkalmas lesz az életvilág 
bizonyos részeinek értelmezésére.  

A műélvezet kényes egyensúlya a benne levés-kívül levés állapota, és ez egy kegyelmi pillanat, ha 
valaki ráérez erre egyszer valamelyik művészeti ágban, attól kezdve rendszeres fogyasztója lesz. Némi 
munka kell hozzá, a megértés képessége, a kódok befogadásának tudománya, vagy ahogy Király Jenő 
különíti el egymástól a tömeg- és a magaskultúrát, a tömeghez a mítoszok ismerete, a magashoz az elmúlt 
irányzatok kódjainak értelmezési képesség szükségeltetik9. Maradnék azonban most csak a lelki működés 
egyensúlyánál, hiszen ez a kívül levés – benne levés nem csak a műbefogadás sajátja lehet, hanem más 
emberi tevékenységé is. A divatban is megjelenik, de nem minden körülmények között. Már említettem, hogy 
a történelem során a divat követése túlságosan is kényszer jellegű volt, sem hogy a kívülállás lelki érzetét is 
hordozza. Hasonló problémára hívható fel a figyelem a szubkultúrák esetében is. A szubkultúra az egész 
életmódra és értékekre kiterjed, tehát nincs mód a kívül levésre. Aki egy szubkultúra tagja, az véresen 
komolyan veszi azokat a formákat és megnyilvánulásokat, mely az adott szubkultúra jellemzője.  

A 80-as évek azért hozott változást, mert akkor kezdtek kihalni a szubkultúrák is. Lehet gyanakodni 
ugyan arra, hogy ez csupán a szociológia tudományának új felismerései, és nem a valóság megváltozása 
volt, de nem hiszem. Úgy vélem valódi társadalmi átalakulás történt e téren, s nem véletlen, hogy a „neo-
törzs”10 fogalma segítségével lehetett megragadni azt, amire évtizedeken keresztül jónak tűnt a 
„szubkultúra”. Ugyanis a fiatalok részéről egyre inkább ideig-óráig történik a külsőségekkel való azonosulás, 
és nem válik életformává.  

Visszatérve a módszertani felvetésre, meglehet egyébként már a szubkultúrák leírásakor is 
tévedésben volt a szociológia, hiszen csak az utcát vizsgálta és sosem a családot, ahonnan a fiatal jött, és 
ahová valószínűleg este hazatért. Akár van azonban valaki szerint szubkultúra, akár nincs, egy összefüggés 
mindenképp feltárható. Minél inkább a kívül levés – benne levés lélektani lehetőségét biztosítja a hétköznapi 
élet divatja, annál inkább található párhuzam a műélvezet ezen elméletével. S ez nem csupán egy analógia, 
mely szerint két dolog hasonlít egymásra. Ha pusztán analógiáról beszélhetnék, az nem volna tudományos 
okoskodás. A két jelenségnek azonos a lélektani mozgatója. A két jelenségnek, azaz a műélvezetnek és a 
divatnak a kívül levés benne levés a lélektani mozgatója.   

A kívül levés - benne levés a női magazinok által nyújtott élmény is. Szövegek elemzésének hasonló 
módszerei alkalmazhatók műalkotások vizsgálatára, és tömegkommunikációs termékek vizsgálatára. Ha 
például az a kutatási hipotézis, hogy irodalmi szövegek esetben bizonyítsuk, hogy az élmény mi is, 
megkérdezhető az olvasótól, hogy mennyire tudott azonosulni a hőssel, miért ítélte el már a legelején, ha 
mondjuk a történet egy házasságtöréssel kezdődött, és mondjuk a házasságtörést amúgy elítéli. A kívül 
levés – benne levés elméletének kutatása a divatlapok terén sem lehet ennél sokkal konkrétabb. 
Feltételezhető azonban, hogy ott is magyarázó erővel bír. Kedvelt női tevékenység az ilyen magazinok 
nézegetése, s igen csak életszerű az a feltételezés, hogy a drága magazinok átlapozása nem azzal a 
szándékkal történik, hogy ebből vásároljanak is. Ha csak játszanak a gondolattal, hogy miként is 
nézhetnének ki  az adott ruhákban, s nem az ötletszerzés vagy más motívumok miatt történik a lapozgatás, 
hanem csak az ábrándozás végett, akkor ez ugyanaz a lélektani helyzet, mint a kívül levés - benne levés 
esztétikai élménye. 

Nem feltétlenül cáfolja az esztétikai műélmény-magyarázatokat, ha ezeket a mechanizmusok más 
területekre is lehet alkalmazni (a kívül levés – benne levés például - ld. Simmelt ! - a kacérság leírására is jó 
volna), arra azonban felhívja a figyelmet, hogy valószínű nem található olyan lélektani jelenség, amely csak a 
műélvezet sajátja.  

 
Harmadik elméleti irányzatunk, az alakelmélet (Gestalt) nem az egységekből levezethető élménymagyarázat, 
hanem az egésznek a hatása után kutatott. A forma, az alak, mindig más, mint részeinek összege. A 
pszichológia ezt a fajta megközelítést jobban fel tudta használni, mint a művészettudomány. A komplex 
hatások több inger együttes hatásával jönnek létre – mondja az alaklélektani iskola. Ha valamit 
szabályosnak, homályosnak, vagy kereknek, puhának, érdesnek stb. érzékelünk, azt általában a 

                                                           
9
 Király Jenő: A tömegkultúra esztétikája, Tankönyvkiadó Budapest, 1992 

10
 Andy Bennett: Szubkultúrák vagy neo-törzsek? Replika 2005 december  127-15. 
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környezethez viszonyítva érzékeljük így. Tudatunknak vannak elraktározott alakfelismerő sémái, vallották 
1910-ben a német pszichológusok (pl. Kurt Lewin) melyek igen csak felgyorsítják agyműködésünk. Ma a 
mesterséges intelligenciakutatások is érzékelik, hogy a számítógépek arcfelismerési készsége másként 
működik, irdatlan adatfeldolgozást igényel, míg az ember számára ez nem tartozik a nehéz feladatok közé. 

Az esztétikában a kontraszthatásokat már korábban is felfedezték (például a színek egymás 
mellettiségének eltérő hatását), de igazi lendületet ez csak a pszichológiai alaklélektani kutatások után nyert. 
A mozgás, a térhasználat ritmusa, a dallam szintén együttes volta nyomán kap jelentőséget. Egyes jól 
definiálható formákat pedig több érzékszerv is képes felfogni, (érzékek közöttiségének elve). A háromszögről 
látva és hallva is tudjuk, hogy mi. Vagy az alak és a környezet viszonya, mely szerint feszültség teremtődik a 
háttér és a kiemelt alak között, például a vers szüneteinek fontossága, a vers elejének és végének sűrűbb 
volta tulajdonképp a környező csendtől való elhatárolódás. Ha pedig a műben nincs teljes lezárása egy 
motívumnak, a tudat valószínűleg megpróbálkozik ezzel. Onnan sejthetjük ezt, hogy az alaklélektani iskola 
kimutatta, a tudat még az érzékcsalódás árán is formává próbálja kerekíteni az információkat11. 

A divat eleve a felületes érzékelések legitimációjával bír. Bár a készítőiket nagyfokú tudatosság, 
hosszas kísérletezgetés vezetheti, de a befogadói oldalon az egységes hatás a kérdés. Nem kell tudnia 
például azt a befogadónak, hogy egy nagy lábat milyen vizuális eszközökkel lehet a cipő mintázata 
segítségével kicsinyíteni, de a befogadónak úgy kell látnia a dolgokat, ahogy az a konvencióknak és a 
szépségről alkotott elképzeléseknek, vagy az aktuális divatnak megfelel. (Így pl. nem szerencsés, ha Cindy 
Crawford lába negyvenkettesnek látszik, miközben tényleg negyvenkettes, pusztán azért, mert a női lábról 
alkotott esztétikai szép elképzelés a kicsi lábat preferálja.) 

 
A negyedik elméletünk a behaviorista pszichológiai iskolától származik. Ez a mérhető laboratóriumi 
kísérletezgetések felé tolta el a kutatásokat, s ez a művészettudományra is kifejtette hatását. John Dewey, a 
behaviorizmus atyja a művészetekről is megfogalmazta véleményét. Szerinte a művészet esztétikai élménye 
is az emberi cselekvés ideális lehetőségeinek összefoglalásában rejlik. Azt az illúziót kelti, hogy a valóság 
disszonanciája helyett sikeresen alkalmazkodhatunk. A művek aktív cselekvésre, problémáink 
megoldhatóságára indítanak, társadalmi elidegenítést vetnek fel, majd mutatnak valamilyen utat az identitás 
visszaszerezhetőségére. 

Dewey kétségtelenül a maga nyelvezetével megfogalmazta a katarzist, de a műélmény teljes 
magyarázatát mai szemmel nézve aligha adta. Mai művészetfelfogásunk feltételei közé nem tartozik „a 
problémák cselekvő megoldási lehetősége”, mert hát a depresszió ábrázolása miért ne lehetne esztétikai 
teljesítmény? Márquez Száz év magány című könyvének átnéztem a magyar nyelven történő interneten 
található értelmezéseit. Csak egy helyütt találtam olyan megközelítést, amely szerint a könyv arra lelkesít, 
hogy mégis küzdjünk, s legyünk cselekvőképesek, nyitottak. Mert hogy valójában tényleg nehéz ilyen 
esztétikai katarzisélményt átélni a regény kapcsán, még akkor is, ha Márquez a családregény azon 
részeiben, ahol a bezárkózásról ír (Fernanda időszaka) elítélő. 

A műbefogadás során az élményt a valóság megjelenítése, a „nem vagyok egyedül a 
problémámmal”, vagy bármi más is adhatja, nem feltétel tehát a proszociális üzenet. Viszont a sikerre 
orientált fogyasztói társadalom tömegkultúrája nagyon is fogékony arra, hogy divattá azt tegye, ami pozitív. 
(Ez sem volt mindig így, a divat felkarolta a romantikában a melankóliát is) Nem azt állítom tehát, hogy a 
divatnak mindig pozitív üzenetet kell hordoznia, de azt igen, hogy a tömegkultúra divatjai ezt teszik. Leo 
Löwenthal a „tömegkultúra” fogalmát megpróbálja Montaigne szórakozásszükségleti megállapításából 
levezetni, elismerve ugyanakkor azt, hogy a filozófusnál a szórakozásszükséglet a társadalmi változások, a 
szabadidő megjelenésének szükségszerű és hasznos válasza, ahol a kollektív részvétel a fontos, s hogy ő 
még nem reflektál a passzivitásra és a manipulációra, mely Pascaltól máig a tömegkultúra kritikusainak 
célkeresztjében van12. 

Megfigyelhetjük, hogy az ellenkulturális áramlatokat ez az akár pozitívan, akár negatívan szemlélt 
tömegkultúra miképp integrálja, formálja pozitívvá, épp úgy, ahogy Dewey beszélt a művészetélményről. 

                                                           
11

 Külön érdekesek azok a legújabb felismerések, mely szerint az autisták nem végzik el ezt a spontán kiegészítő 

munkát, hanem úgy érzékelik a valóságot, amilyen. Ezáltal a meglévő értelmezési paradigmák sem zavarják őket. 
12

 Leo Löwenthal: Irodalom és társadalom, Budapest, Gondolat 1973 
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Mivel azonban kimutattam, hogy a műélményre a behaviorizmus csak korlátozottan ad magyarázatot, azt is 
meg lehet állapítani, hogy fogyasztói társadalomról viszont az elmélet sokkal kielégítőbb. Tömegkulturális 
folyóiratokat elemezve ugyanis, szinte kötelező jelleggel azok a történetek kapnak bennük helyt – eltekintve 
bizonyos sztárok életének folyamatos nyomon követésétől, és a szándékos lejáratásoktól –, melyek 
valamilyen pozitív végkicsengést tartalmaznak.  

A behavioristáknál a hajtóerő a „drive” nem csupán ösztönös válasz a környezet kihívására, hanem 
gondolati, tudati célválasztó tevékenység is. Az asszociáció a beleérzés és a formafelismeréssel szemben 
azonban, a tudaton kívül szerepet kap az ösztönös reakció is. A következő irányzatban viszont csak az 
ösztönökön van a hangsúly. 

 
A freudista irányzat a tudattól független ösztönös meghatározók felé fordult, és a freudista 
művészetelemzések is erre épültek. Eszerint a művészet az elfojtott vágyak szimbolikus kiélése. Szadizmus, 
nárcizmus, fétisizmus, Öidipusz-komplexus, vagyis mindazok, amelyek a tudattalanból valamilyen formában 
szeretnének kitörni. A művészet a maga transzformált formájában lehetőséget ad erre, és a befogadó is 
hasonló felszabadulást élhet át a művek szemlélésével. A művészeti korszakok is értelmezhetőek így: a 
klasszicizmus a Super-Ego, a romantika pedig az Id túltengése. 

A freudizmussal kapcsolatos későbbi dolgozatban található kritikáim ellenére  (az irányzatot magát is 
divatként vizsgálom majd) az elfojtások szimbolikus megjelenítésének elmélete szerintem ma is használható 
paradigma. Még maga Freud is szerényen azt mondta, hogy „a tudattalant nem én fedeztem fel, hanem az 
előttem járó költők és filozófusok”13. Persze nem minden alkotás nem minden eleme az elfojtások kiélője, az 
Öidipusz-komplexust pedig ma már a pszichológusok se igen veszik komolyan, mint általánost. A művész 
sem neurotikus feltétlen, a műalkotás sokkal inkább ébren álmodás, tudatos építkezés, semmint tudattalan 
erők játéka, mondja Trilling ebben a pontban túl lépve Freudon.  

Egy másik freudista irányzat a művészet hatását a gyerekkori érzésekkel teli modulációjában látja. A 
felnőtt tudat – állítják – kiszárad, de ha a gyerekkori felfedezések izgalmát a művészet fel tudja ébreszteni, 
akkor az esztétikai élmény megszülethet. A művészet a csecsemő és a gyerekkor felfedezésének élményét 
tudja újravarázsolni úgy, hogy a művésznek magának is vissza kell nyúlnia ehhez az élményanyaghoz. 

Szintén a tudattalanhoz nyúl Jung, de szerinte a művészetben megnyilvánuló tudattalan nem 
elfojtások vagy gyermeki élmények megnyilvánulásai, hanem az emberiség közös tudata, a maga 
létfenntartási és etikai konfliktusaival, melyeket a mítoszokban is megtalálhatunk. Lásd például a Hamlettet, 
ahol a bestiális önzés és a fiúi tisztelet csap össze, vagy a Lear királyt, ahol a gyámoltalan gyerek és a 
hérosz kettőssége van. Lázadás és megalázkodás, közösségbe olvadás és szembe fordulás Jung egyes 
követői szerint nem más, mint az extroverzió-introverzió és a regresszió-progresszió ellentétpárja. 

 
Véleményem szerint mindegyik elmélet, beleértve a legkorábbiakat is rendelkeztek igazságtartalommal, bár 
erősen redukálták a művészetet magát és az esztétikai élmény magyarázatát is. Valójában a pszichológiai 
iskolákról is elmondható ez az egydimenziósság, amelyet az ezredvégi integrációs kísérletek később 
igyekeznek újra komplexebbé tenni. Az asszociációs, beleérzés-kivülállás, az alaklélektan, a behaviorizmus, 
valamint a freudista elképzelések közül egyikben sem hangsúlyozódik ki eléggé a jelenlét fontossága. Ezért 
befejezésképp egy saját elgondolással is megpróbálkoznék, ami ötletforrásként ellentétes. Eddig a művészeti 
élmény-elméletek adtak ötleteket ahhoz, hogy a divatra, a tömegkultúrára és a szubkultúra lelki jelenségeire 
megállapításokat tegyek, ezúttal a divat vizsgálatából származó ötlet alkalmazhatóságát nézném meg a 
művészetek esetében. 

A divat követése esetén boldogságot ígér, a társadalmi sikeresség ígéretét. A dolgozatomban ezt a 
későbbiekben részletezem, de előrebocsáthatónak gondolok egy lélektanilag direktebb divatígéretet is, és ez 
a „jelenlét”. Benne lenni a dolgok sűrűjében, a főáramban épp ellentétes az elhagyatottsággal, 
magányossággal. A boldogtalanság a kirekesztettség, mai megközelítéssel jelentéktelenség is. 
Jelentéktelennek, pótolhatónak lenni a középkorban nem volt akkora tragédia, hiszen akkor mindenki egy 
Isten által kijelölt helyre került, egy individualitásra épülő kultúrában viszont végzetes. A divatkövető 
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megszabadul a jelentéktelenségtől, s azáltal, hogy úgy érezheti, ott lehet ahol a fontos dolgok történnek, 
„jelen” is van. 

A „jelenlét” kiragad a magányosságból, elfelejteti a létbevetettséget, egyszóval nem csak a 
depresszió ellentéte, de a boldogság titka is. Ennek is van azonban szociálpszichológiai dimenziója, mert 
vannak olyan helyzetek, amikor nem jó jelen lenni. Olyan is van, amikor a szerelmes elvágyódás biztosítja az 
autonómiát, és ragad ki a környezetből. A jelenlétre való képtelensége ugyanakkor felszámolja a szerelmi 
háromszögeket, hiszen ilyenkor boldogtalanságot okoz, hogy a másik fizikai jelenlétét nem követi lelki jelenlét 
is. Nehéz azt állítani tehát, hogy a „jelenlétiség” a boldogság titka, és hogy itt valami egyszerű dologról volna 
szó, pszichológiailag azonban mégis bizonyítottnak látszik, hogy ha nem is minden boldogság a jelenlétből 
táplálkozik, de a jelenlét boldogságérzetet kelt.  

Csíkszentmihályi flow élménykutatása14 szerint, ha egy tevékenységbe sok energiát fektetünk, akkor 
a nagy erőfeszítések azt eredményezik, hogy képesek vagyunk kizárni minden zavaró információt, és a 
boldogságélményt (flowt) tulajdonképpen az okozza, hogy nem zavarják gondolatainkat oda nem illő 
momentumok. A műbefogadás is – tegyük hozzá a korábbiakhoz – feltételezi a belefeledkezést, és az egyéb 
információ kizárási képességét. 

A divat a jelenlét, a fő áramhoz tartozás során képes a figyelem megragadására. Kérdés, hogy maga 
a műélvezet is azon túl, hogy a koncentráció és a figyelem lekötésének feltételeivel rendelkezik, és ez által a 
flow élményt is biztosíthatja, elégséges magyarázat-e. Valószínűleg nem, mert ez esetben a művészi 
élményt nem tudnánk megkülönböztetni a tudományos élménytől, vagy a logikai feladatok megoldása 
kapcsán érzett boldogságtól, netán a sporttól. Olyan flow az esztétikai műbefogadási élmény, amely ráadásul 
az „ott vagyok azon közösségben, amelyben a fontos dolgokról gondolkodók is vannak”, s nyilván mindehhez 
még egyéb dimenziókat is fel kell sorolni, a művészeti közösséget, vagy csak e közösség képzelt voltát.  

A művészi élmény magyarázatához tehát nem elégséges a jelenlét-elmélet, de talán van olyan, mint 
a korábbiak. A vélt fontos kérdések feltételéhez kapcsolódó közösséghez tartozás, és az ebből fakadó 
jelenléti illúzió, melynek aztán flow hatása van, egyaránt lehet az alkotó és a műélvező sajátja is. Bár ez 
nyílván a sznobizmus mozgatórugója is. Az is felvethető, hogy a művet alkotó valamint befogadó gyakran 
csak egy fiktív közösség tagja, és nagyon is magányos, az örökkévalóságnak dolgozik. Ez esetben is a 
műélvezőt áthatja a jelenlétiség érzete nem csak abban az értelemben, hogy kizáródik minden oda nem illő 
információ, hanem abban is, hogy úgy érzi, arról gondolkodik, arra figyel, ami a méltó a figyelemre, és ami ott 
és akkor a legfontosabb. 
 

2. A dandy és a yuppie  

 
A divat és a művészet kapcsolatát olyan példákon vizsgálhatjuk, melyekben a divatról szól a mű, illetve 
amelyben a szerző saját maga is erősen érintett a divat által. E feltételeknek felel meg Proust és Wilde. A 
dandy elemzéséből áttérek majd egy modern mű elemzésére, amelyben a yuppie kerül bemutatásra, ez 
pedig lehetőséget ad arra is, hogy a dandyt is összehasonlítsam a yuppieval. 

A dandy, a yuppie vagy a Barbie baba elemzésével kicsit túl is lépünk a szemiotikán, részben mert 
ezek összetettebb üzenetek hordozói, mint sem egyszerű jelekként tekinthessünk rájuk, részben pedig azért 
is, mert a szemiotikának nincsenek arra magyarázatai, hogy mikor és miért kapcsolódnak össze bizonyos 
jelentések15. 

A hivalkodó divatos fogyasztó ideáltípusa a dandy, akinek egész életfilozófiája a hivalkodásban 
testesült meg. A korábbi arisztokratákhoz képest nem a hatalom megmutatása a cél, s ezért nem is a minél 
drágább és értékesebb ékszerek és anyagok testrehalmozása, hanem az ízlés, a választékosság, a 
gentleman túlzó tökéletességén keresztül a közönség csodálatának kivívása. Az ízlésmániájukba a 
legismertebb dandyk bele is pusztultak, és nyomorúságos körülmények között, szegénységben és 
eladósodottan haltak meg16. 

                                                           
14

 Cskszentmihályi Mihály: Flow – az áramlat, Budapest, Akadémia Kiadó, 2004 
15

 Em Griffin: Bevezetés a kommunikációelméletbe, Budapest, Harmat, 2001. 348.  
16

 Georges Brummel is gazdagnak született (1778-ban) és szegényházban  végezte. 
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A dandy művelt és választékos volt, napi többszöri átöltözése ellenére személyisége mélységeire 
volt a legbüszkébb, és ehhez a külsőségek csak eszköz gyanánt szolgáltak. Patinás tárgyakat gyűjtöttek, 
művészetekről olvastak, tájékozottak voltak a színházi élet világában, a legmagasabb körökbe voltak 
bejáratosak, vagy legalábbis oda igyekeztek. Kritikai észrevételeiket mindig könnyedén és szellemesen 
próbálták megfogalmazni. Kifinomultságukat tehát humorral, aforizmatikus tömörséggel próbálták 
közérthetővé tenni. A divatot irányítani akarták mind az öltözködés, mind az életmód, mind a társadalmi 
értékek és értéktelenségek közti bíráskodásukkal. Összeszedett, kutató vagy tudományos munkával nem 
foglalkoztak, tudásuk nem annyira alapos, mint inkább sokrétű volt, a nagyvilági szalonok rendszeres 
látogatása erre is adott lehetőséget. Ha iskolás éveikben kiemelkedők is voltak, azt az éjszakai tanulással 
érték el, s nappal úgy tettek, mintha unatkoznának. Életmódjuk igazi mozgatója a sznobizmus volt.  
 
 
 

1. kép 
Oscar Wilde portréja 

 
 
 
 

Hullámos haj, átható tekintet, napi többszöri 
átöltözés, és tönkremenetel az ízlés oltárán. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Forrás Török András 

 

 
 
Török András következőket írja a dandyről: „A dandy-világ sajátos szubkultúra, a polgári világ teremtménye. 
A biztos megélhetéssel rendelkező arisztokrata réteg különbözni vágyásából ered. A dandy olyan fölösleges 
ember, aki életét a helyes, tökéletes, divatos öltözködésnek szenteli. A dandy nemcsak másol, de teremt is. 
A dandy-világnak van saját illem- és szabálykódexe, mindez - különösen Angliában és Franciaországban - 
hamar kivívta a művészvilág érdeklődését.” 17 
 Az általunk kiemelt két dandyt az irodalmi élet két híres alakja, Proust és Oscar Wilde. Wilde az 
extravagancia útját járta, s mindennél fontosabb volt számára, hogy ne legyen középszerű, ne olvadjon a 
tömegbe. Ápolt kéz, és gondosan meghullámosított haj, kemény, makulátlanul fehér inggallér és átható 
barátságos tekintet. (1. kép) Provokatív, szenvtelen, de főleg szellemes, és a nőkkel rendkívül udvarias 
viselkedésével valóban feltűnést keltett.  
 Proust Wildenál simulékonyabb, alkalmazkodóbb alkatú volt, de ifjúkorában ő sem kevésbé sznob. 
Önmagának utóbb egy felszínesebb és egy mélyebb személyiséget tulajdonított, a kor divatos filozófusának 
– egyébként távoli rokonának – Bergsonnak a hatására.(2. kép) A pletykákban és intrikákban sokáig örömét 
lelte, vetélkedett, csúfolódott maga is, vagy csak gyerekesen örült, ha mások öncsaló vagy tudatos 
hazugságait hallhatta. Fiatalfelnőtt koruk mindkettejüknek a semmittevéssel telt el. Ugyanabban a korban 
éltek, egy gazdaságilag dinamikusan fejlődő ugyanakkor dekadens és politikai botrányoktól sem mentes 
hangulatában, gondoljunk csak a Dreyfus-ügyre. Ugyanúgy mindkettejüknek orvos apja volt, Wilde 
Dublinban, Proust Párizsban született, mindketten életükben szomjazták a sikert, és aztán fürödtek is benne. 

                                                           
17

 Török András: Oscar Wilde világa, Európa Kiadó 1989. 
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Mindketten feláldozták magukat, de ebben már érezni a különbséget. Proust a művészet oltárán, 
gyakorlatilag belehalva a nagy művével való együtt élésbe, hiszen műve is – ahogy Gyergyai Albert18 mondja 
- a szalonéhség és az önvallomás szintézise, a művészi érzékenység bemutatása. Wilde viszont nem tudott 
ellenállni annak, hogy életét tegye kísérlet tárgyává. A lényeg tehát, hogy Wilde inkább az önimádat felé, és 
így a dandy végzet felé mozdult, míg Proust tárgyát imádta, és szenvedélyes alkotóvá vált. Mélyebb 
személyes kapcsolat nem alakult ki köztük, mivel első találkozójukról Proust elkésett, és ezen Wilde 
megsértődött. 
 A szemlélődő, az embereket rezignált dekadenciával felülről és a játéktéren kívülről néző dandy 
alakja az Eltűnt idő nyomában is feltűnik. Wildenál pedig a Dorian Grey arcképe című művével 
tulajdonképpen egy dandy-regény született, mely a hedonizmus hitvallása. A főhős az illatszereknek, a 
zenének s az önimádatának él. Minden cselekmény a főhős önnön szépsége körül forog, amely másokat is 
könnyűszerrel meghódít. A regényben a fantasztikum motívuma, hogy nem Dorian Grey-en, hanem egy róla 
készült arcképen, - mint egy varázstükrön - látszik meg az évek múlása. Az öregedést és az újabb gonosz 
vonásokat időről időre mindig leolvashatja a főhős a féltve eldugott festményről. Grey több gyilkosságba is 
belekeveredik, majd végül összeszabdalja a képet, ettől azonban a kép visszanyeri eredeti formáját, azt az 
állapotot, amikor elkészült, s hősünk vérbe fagyva ott marad a padlón.  
 A történet azonnal szenzáció lett. Sok szemponttól példázza a késő dekadens dandység önpusztító 
önimádatát, s erkölcsileg is igazságot nyújt. Véleményünk szerint ebben a korban a szépség hatalmának 
istenítése már nem esztétikai vonatkozású - mint például a reneszánszban vagy a görögöknél -, még ha 
Wilde ars poétikájában az erkölccsel szemben esztétikai tartalmakat is hangsúlyoz. A divat, a társasági élet 
sikerei, a sznobizmus az, ami a meghatározó. A mű korabeli kritikusaival szemben, akik azt állították, hogy 
nem világos Wilde a gonosz kétszínűséget isteníti-e vagy pedig az erkölcsiséget, azt mondhatjuk, a történet 
erkölcsi szempontból nagyon is didaktikus, hiszen a festmény nem más, mint a lélek, és akinek a 
lelkiismerete nem tiszta, mert a hiúsága oly erős, hogy kétszínűvé teszi, az önkezével fog véget vetni 
életének. 
 Az erkölcsiség - szépség - divat viszonyában a dandy a szép és divatos pózt részesíti előnyben. 
"Barátaimat a jó külsejük, ismerőseimet a jellemük, ellenségeimet a nagy eszük miatt választom. Az ember 
nem lehet eléggé óvatos ellenségeinek megválasztásában."19 - mondja Wilde itt is épp a szellemesség 
oltárán áldozva. A dandy szívesen vállalja, de legalábbis elszenvedi pózaiért az erkölcsi megaláztatást.  
 Wilde gyakorlatilag a Dorian Grey erkölcsi mondanivalójában megírta saját sorsát. Homoszexualitása 
miatt börtönbe került. A két éves fegyházat és kényszermunkát többször elkerülhette volna, ha kevésbé 
pozőr, s barátai tanácsára elutazik Angliából. A börtönévek teljesen tönkretették, és 1900-ban, három évvel a 
szabadulás után Párizsban 46 éves korában szegényen és magányosan halt meg.  
 A dandy a divat ördöge. Aki persze Wilde művében a csupa nagybetűs művészetet akarja látni, 
gondolhatja azt is, hogy a szépség elsődlegességét a művészet iránti vágy sarkallja, csak hogy a művészet 
maga az egész mű, tehát az erkölcsi igazságszolgáltatás is, a szépség imádata csupán az éppen aktuális 
divat sodrásába illeszthető. Dorian Greynél divat a szépséget imádni, az individuális magányosság, a 
titokzatos jelentőségteliség vonzerővel bír.  
 A dandy hivalkodásában nincs idézőjel, van vagy legalábbis rejtőzhet benne egy mélyebb megfigyelő 
én, ahogy azt Proust vallotta magáról, vagy amit Wilde művében a festmény szimbolizál. Ugyanakkor ez a 
mélyebb személyiség a pozőr számára még maga előtt is alig ismert, ezt kell keresgélni a múltban, az eltűnt 
időben Proust szerint.  

Proust 40 éves koráig kallódott, és nem tudta mit kezdjen magával, járt egyik szalonból a másikba, s 
az „eltűnt időt” mint eltékozolt időt is kezdte visszaidézni. Az író életében is jelentős szerepet kapott a divat, s 
az erre való kívülálló reflexió talán csak 40 éves korára vált számára is fontossá. 
 Marcel Proust és Oscar Wilde úgy hivalkodott, ahogy azt Veblen szociológiája értette, vagyis 
igyekeztek az arisztokrácia figyelmét - de Wilde esetében legalább ennyire az utca emberének, a 
közvéleménynek a figyelmét is - felkelteni.  

                                                           
18

 Gyergyai Albert: Utószó, In Marcell Proust: Az eltünt idő nyomában III. Budapest, Európa Kiadó 1983. 699-724. 
19

 Török András: id.mű 11.l. 
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 Simmel szerint a divatfi mindig eltúlozza az adott tendenciákat, ha a széles gallér kezd terjedni, az 
övé kétszer olyan széles lesz. Ez teszi őt nevetségessé20. A dandy is sokak szemében nevetséges, és 
ellenszenves volt, de bámulatot és imádatot is kiváltott viselkedése – ma is meghökkennénk, ha valakiről azt 
hallanánk, hogy például a cipőtalpát is fényesíti. Ha nem is a szélsőségeiket, de utánozták őket. 
 A vagy pusztítás és rombolás, vagy teremteni akarás kényszere közt szenvedő emberről a 
pszichológus Erikson azt mondja - anélkül, hogy azzal a társadalmat hibáztatná, a rombolót pedig 
felmentené -, hogy a destruktív emberekben a rombolni akarás előtt általában meg volt az építés vágya, csak 
azt a társadalom visszautasította. Erikson azt a technikát alkalmazta, hogy kiválasztott alanyait (mint pl. 
Luthert vagy Hitlert) páciensekként szemlélte, és személyiségfejlődésük válságait vetette össze az adott kor 
társadalomlélektani állapotával.21 Ő volt az első, aki a pszichoanalízist történeti folyamatok jobb megértésére 
tudta alkalmazni, s ezzel ilyenformán szociálpszichológiai nézőpontra helyezkedett.  
 Nem nehéz felfedeznünk Wilde vagy Proust fiatalkori útkeresésében sem a pszichotikus vonásokat. 
Proust köztudottan gyenge idegzetű volt fiatal korában, családja ezért nem is sarkallta őt semmilyen 
munkára, s hagyták, hogy a szalonokban keressen támogatókat magának, hagyták, hogy műkedvelő 
hajlamait kiélje. Oscar Wildeot bár kicsit keményebb fából faragták, róla is tudjuk, hogy igen nagy 
teljesítményszorongás kísérte végig fiatal korát. Ennek volt köszönhető rebellis viselkedése, rajongása 
tehetséges tanárai, és megvetése a tehetségtelenek iránt. Egyik befejező záróvizsgájára készülve 
idegösszeroppanást is kapott a sok olvasástól, igaz aztán valóban elkápráztatta a vizsgabizottságot. 
 Erikson a fiatalkori válság jellemzőjének azt tartja, hogy olyankor az emberek vagy nagyon 
tökéletlennek, vagy nagyon tökéletesnek látják magukat, s elvárják, hogy más is így gondolkozzon ró luk. 
Mindez napról napra változhat, és a legkülönbözőbb személyiségjegyekre vonatkozhat. Ekkor a gyerekkorból 
hozott tartalékokból kell összerakni a személyiség új szerkezetét. Wildenél vagy Proustnál mindez neurotikus 
jelleget öltve alakult, s ezek megnyilvánulásaként értelmezhető dandységük.  
 
 

2. kép 
Proust 

 
 
 
 
Az író fiatalkori képén, tartásán, 
öltözetén tükröződik a tökéletes 
megjelenésre törekvés. Az életét tette 
fel a művészi kísérletre.  
 
 
 
 
 
Forrás: Eltűnt idők nyomában 
könyvborító 

 

 
 

                                                           
20

 Georg Simmel: A divat, In: Válogatott társadalomelméleti tanulmányok Gondolat 1973 
21

 Erik H. Erikson: A fiatal Luther és más írások, Gondolat 1991, 
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Mindkettejük dandységében a lélektani mozgatórugó a jobb társaságba való bekerülés ellenállhatatlan 
vágya, melynek hevességét két okból sem lehetett bevallani. Egyrészt a külvilág rögtön felfedezte volna 
ebben a hisztériát, és például a szülök vagy a barátok részéről, mint gyerekes viselkedést elutasították volna, 
másrészt nekik maguknak is szükségük volt valamilyen én-védelemre, hiszen ha a vágy úgy kerül 
megfogalmazásra, ahogy az érzések diktálják, sikertelenség esetén a személyiség teljes mértékben 
megsemmisül. 
 Soha egyetlen célra sem tehetjük fel teljes énünket a megsemmisülés kockázata nélkül. A fiatalok 
nemtörődömsége, flegmasága, legtöbbször szereptávolító védekezés, reakció erős vágyaik fékentartására. A 
dandy szerep Proust és Wilde számára a grandiózus vágyak elleplezését, és a felnőtté válás elhalasztását 
tette lehetővé.  
 A világ újrarendezésének belső kényszere, valami nagy önigazolási vágy mindkét férfiban 
tettenérhető, mindketten írtak is arról, hogy a művészet számukra belső igényeik kielégítetlenségéből fakad. 
Proust el is készítette művét, melyben az elbeszélés is arról szól, miképp jut a főhős egyre elitebb 
szalonokba, amelyekben újabb és újabb szerelmeket keres magának. Wilde ezzel szemben csak azt 
mondhatta, hogy legnagyobb tragédiája az, hogy élete lett a nagy mű, s nem valamelyik munkája. Alighanem 
börtönévei után tisztában volt már azzal, hogy pózai váltak valósággá, s hogy már nem lesz se ereje, se ideje 
ezen változtatni. 
 Igyekeztünk fentebb a dandy-lét pszichológiáját megrajzolni. Szociológiai szempontból viszont 
dandynek lenni csak kicsit jelentett többet egy szubkultúránál. Ezt a szubkultúrát egy rendkívül erős 
individualizmus jellemezte, az önmagát építő, saját magára figyelő ember ideája. Hankiss Elemér szerint a 
fogyasztói civilizációban viszont ez a dinamikus önalkotási program „vált az emberek alapvető 
stratégiájává”22. Bizonyos értelemben tehát – állítjuk -, ma mindannyian dandykké váltunk, így a dandizmus 
valójában azon kevés szubkultúrák egyike, amely a fogyasztói társadalom kialakulásával összhangban, s 
nem ellentétben áll. 

Ha ugrunk száz évet az időben, és megvizsgáljuk a yuppiet, szintén egy olyan divattal találkozunk, 
amely minden szubkulturális vonása ellenére szintén a fogyasztói társadalommal harmonizál. Míg a XX. 
századba lépő dandy személyiségét a dekadencia töltötte ki, a yuppie számára a pénz lett a fontos, s a 
költekezés imádata a „trendi”. Az ezredforduló yuppie divat lejáratódását a fogyasztói ember tartós 
eladhatatlansága okozta. Unalmassága, extremitásokkal szembeni közönye, kettős léte „leleplezésre” került. 
Természetesen ehhez a leleplezéshez szükség volt a velük szembeni kritikus hangvételre, A Dorian Grey 
arcképé-hez hasonló irodalmi műre. 
 Az elnevezés eredetileg a Young Urban Professionals rövidítéséből származik, ami az ezredforduló 
után továbbra is népszerű szó maradt, de már kissé gunyoros konnotációval. A „menő”, a „trendi” és gyorsan 
meggazdagodó fiatalokra kezdték használni. Olyan szavak rakódtak hozzá az angolban, mint a yap a yumpie 
és a yuppification. (Ez utóbbi egy városrész átalakítása oly módon, hogy a gazdag yuppie-k jól érezzék 
magukat benne.) Vagy a magyar nyelvben, akik a fiatal gyorsan hatalomra jutott politikusokat lejáratni-
leleplezni akarták, illették ezzel a koránt sem hízelgő jelzővel. Vonzó külsejük és megjelenésük, pragmatista 
gondolkodásuk, valamint gyors anyagi felemelkedésük miatt, a „yuppie” kifejezést az egyik párt 
szimpatizánsai kezdték használni a másik párt fiatal tagjainak lejáratására. A 3. képen a baloldalon Deutsch 
Tamást, a Fidesz politikusát, jobboldalon Demszky Gábort (SZDSZ) láthatjuk a ’90-es évek elejéről. 
 

                                                           
22

 Hankiss Elemér: Az ezerarcú én, Budapest, Osiris 2005. 496.  
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3a,b kép 
Deutsch Tamás (fiatal politikusként hullámos hajjal) és Demszky Gábor a rendszerváltáskor 

Forrás: Farkasházy Tivadar, Mélykuti Attila 
 
  
A yuppie-divat nyugaton a gyorsan újgazdagokká feltörő középosztálybeliek jelensége volt, tehát tagjai 
egyáltalán nem a legjobb egyetemekről kerültek ki. A legjobb iskolák inkább a közigazgatás számára 
képeznek embereket, ezzel szemben a második vonalból jövők tudták meglovagolni a számítástechnika által 
nyújtott lehetőségeket. Foglalkozásait tekintve az új iparág területein kívül lehetett bróker, ügyvéd, bankos, 
ingatlan-, pr- és egyéb tanácsadó. A yuppie jelenség mögött tehát kemény szociológiai változók húzódtak 
meg. Ezek a csoportok azonosultak a fogyasztói értékrenddel, s a divat hirtelen vonzóvá is tette őket.23 A 
yuppie századfordulóbeli őséhez hasonlóan maga is a divat bűvkörében élt. Talán ez, és az ebből fakadó 
kétlelkűség az, ami közös vonás a dandyben és a yuppiban, ezen túlmenően különbségeik lesznek fontosak 
a számunkra. 

Míg a dandy-leleplező regény a Dorian Grey, addig a yuppiet Bret Easton Ellis Amerikai psycho 
(1994) műve rántja a sárba. Wildot úgy lehet félreérteni, ha valaki azt hiszi, hogy ő megvetette a dandyket, 
Ellist pedig úgy, ha valaki azt hiszi, hogy népszerűsíteni akarta könyvével a yuppiet. (Utóbbi esetben 
alighanem voltak ilyen értelmezések, hiszen könyvével szemben mozgalmak is szerveződtek.) 

Az Amerikai psycho főszereplője egy fiatal New York-i - Patrick Bateman -, aki a megjelenését 
tudatosan használja az érvényesüléshez. Megszállottként edzi magát a luxus-konditeremben, folyamatosan 
jár a fodrászhoz, és különös gondot fordít a kézápolásra. A könyv részletesen foglalkozik a főhős 
nézőpontján keresztül a márkás holmik listájával, s azok jelentőségével. Ez a mánia az olvasó számára egy 
idő után nyomasztóvá válik, hiszen Patrick Batemant csak az érdekli, hogy kinek milyen elektronikus 
ketyeréje van, s ki mit visel. A könyv első oldalaiból álljon itt egy rövid idézet, ahogy Bateman számbaveszi 
lakása tartozékait: 

 
„Fehér márvánnyal díszített gránitból rakott kandallóm mű fatuskói előtt egy libatollal tömött fehér 
kanapé áll. Előtte üveglapú, tölgyfa lábú Turchin-féle dohányzóasztal található. Rajta – noha nem 
dohányzom – a Fortunoffól való kristály hamutartók, körülöttük pedig különféle stratégiai pontokon 
elhelyezve a Steubentől származó üvegállatkák"  

 
A könyv második felét már ellepi az erőszak is. Az antihős ugyanis kettős életet él: mivel a mai 

világban elegendő feddhetetlennek látszani, azt is megengedheti magának, hogy hi-tech lakásban 
végrehajtott szadizmusára és perverzióira utalgasson. A yuppienak csak a külső számít, s ez már nem 
hordozza magában a divatetikus elemeket. Talán ezért is járatódott le oly hamar.  

Természetesen nem minden yuppiekat szerepeltető mű negatív reklám. Itt van példának okáért Tom 
Cruise és Dustin Hoffman főszereplésével játszott Esőember. (4. kép) Az Esőember (Hoffmann) egy autistát 
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játszik, aki apjától egy kisebb vagyont örökölt. Ezt a vagyont szeretné megszerezni tőle öccse, s csupán 
emiatt viszi ki az intézetből. A történet során azonban megkedvelik egymást. Mondhatjuk persze, hogy ez a 
történet meg arról szól, hogy miképp tud továbblépni valaki yuppieságán, de talán arról is, hogy a yuppie 
(Tom Cruise) első pillanattól fogva vonzó fiatal fiú.   
 „Nincs jövő, nincs múlt, csak a jelennek élhetünk” hedonista szemlélet határozza meg a yuppiet, aki 
tudja, mindig csak magára számíthat. Végtelenül individualista, tudatos és magányos, ezzel együtt pedig 
nagyképű és arrogáns.  
 Az érdekesség kedvéért megemlítjük a következő hullámot is. A yuppira válasz a „bobo” életmód lett 
(volna) , amely a burzsoá (bourgeois) és a bohém betűszava. Ő már nem magányos, hanem hálózati tag 
volt. Másodikgenerációs gazdag, a legmagasabb anyagi lehetőségekkel, ennek megfelelően nem hivalkodó 
fogyasztó, inkább rejtegette szellemi és anyagi lehetőségeit. De nem lett átütő, ezért térjünk is gyorsan 
vissza a yuppie és a dandy összehasonlítására. 
 
 

 

4. kép 
Dustin Hofman és Tom Cruise Az 

Esőember filmből 
 
 
 

Ebben a filmben egy olyan youppiet 
látunk, aki a történet végére előnyére 

változik meg. 
 
 
 
 
 
 

Forrás: Steven Jay 
 
 
Míg a dandy egyénieskedni akart, addig a yuppie csak egyéni akart lenni. A dandy egoista, és nonkonform, a 
yuppie viszont konform. Amíg a régi divatfi a külsőségeibe melodramatikusan belepusztult, addig a fiatal 
menedzser vagy számítógépzseni a divat segítségével csak arra törekedett, hogy megnyerőnek látsszék.  
 A dandy azt akarta, hogy csodálják, s a szeretetre ambivalens módon tartott igényt, és a yuppie sem 
volt lázadó, médiasztárrá is szívesen vált, azt szerette, ha szeretik. Inkább csak követte a divatot, míg a 
dandy csinálta. A yuppie a munkájának, a dandy az eszméinek élt. Közös volt bennük azonban, hogy 
külsőségekkel kívánták felkelteni önmaguk iránt az érdeklődést, s szexuális vonzerejükkel is át tudták 
hangolni, át tudták „motiválni” mások szimpátiáit.  
 A dandy ma is létezik, csak épp nem így hívják, ahogy a yuppie is létezik, csupán a rájuk irányuló 
divatnak lett vége, de mint magatartásforma és egzisztenciális helyzet, s mint az őket megcélzó marketing 
tovább él. A dandyt ma a homoszexuális szubkultúrában találjuk meg, ő a színpadot, az „éjszakát”, a 
kifinomultságot és a stílust előnyben részesítő önpusztító életet élő férfi. A ’90-es évektől fontosabbak a 
termékgyártók számára, mint a korábbi időszakokban, s ennek oka, hogy a felvilágosult közvélemény nem 
olyan homofób, mint korábban. Felismerték reklámhordozó szerepüket, azt, hogy rajtuk keresztül lehet 
elterjeszteni a szélesebb férfitársadalomban is a divatot. Ők az újítók, akik hajlamosak a kísérletezésre, 
akikről sokan úgy gondolják, hogy van ízlésük, és hajlamosak áldozni a divatra. Ám divatbefolyásoló erejüket 
csak nagyon körmönfontan lehet kihasználni. 
 Az ilyen célú kutatások – homoszexualitás és marketing - a ’70-es évek végéig nyúlnak vissza. A 
reklámozók ekkor még tiltakoztak volna az ellen, hogy termékük a homoszexuálisokhoz kötődjön. A ’80-as 
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évek elejére azonban felismerték, hogy a homoszexuálisok egyrészt önmagukban is komoly vásárlóerőt 
képviselnek, hiszen sok közöttük az egyedül élő és diplomával rendelkező, ráadásul trendmeghatározók is24. 
 Homoszexuális lapok helyett azonban olyan jelentős cégek, mint például a Marlboro, a Levi’s vagy 
Calvin Klein a mindenkihez szóló médiumokat használták, de olyan reklámokat készítettek, amelyekről csak 
a homoszexuálisok fedezték fel, hogy ez nekik szól. A technika neve „gay window advertising” lett. Elemei 
között találjuk a következőket25:  

- érdemes egy pár helyett egy feminin férfit használni a hirdetésben 
- csoport, házibuli, ahol sok ember van, szép nők és férfiak, de senki sincs párban 
- emberi alakok helyett testrészek bemutatása 
- sok színes textília , AIDS-t jelképező szalag 
- rózsaszín, lila levendula színek használata a nyomtatott szövegben stb. 

 
Ezekkel a technikákkal a kísérletek tanúsága szerint elérhető, hogy csak a homoszexuális férfiak tartsák a 
reklámokat homoszexuálisnak, míg a heteroszexuálisok például az egyedül álló férfiakról nem asszociálnak 
ilyesmire. 

Más, korábban kizárólag homoszexuálisoknak készített magazin mérsékeltebb lett, leálltak a  
szexhirdetések közlésével (ld. pl. az Out magazint), több energiát fordítottak az életmód témákra, s így tudtak 
több hirdetőt is megnyerni. Ez is a homoszexualitás és tömegkultúra közeledését példázza. 

A dandy tehát nem csupán divattervezőként lett meghatározó, de sikeresen kezdte a férfiakat is 
rákényszeríteni a szépségápolásra. A fogyasztói társadalom manipulációs technikáinak köszönhetően pedig 
a hétköznapok egyre jelentősebb befolyásolójává vált.  

Ennek a folyamatnak nincs tükörképe a másik nemnél. A leszbikusok iránti marketingérdeklődés 
nagyon gyorsan alábbhagyott, mert a leszbikusokat nem tartották szépnek, és a többi nő számára nem 
sikerült megjelentetni őket követendő példaként. Annak sem volt értelme, hogy külön célozzák meg ezt a 
réteget, mint a férfiak esetében, mert a többi nőn keresztül eljutottak hozzájuk is. A ’90-es években a nőknél 
a szingli lett az érdekes célcsoport, amely viszont heteroszexuális, és a barbienő alteregója (11. kép). 
 

3. A fogyasztói nőideál kialakulása 

 
A fogyasztói társadalom kialakulásában a fogyasztani akaró személy megjelenése 
nélkülözhetetlen feltétel. A XVIII. századi  arisztokrata udvarok után26 a dandyt tudtam 
ideáltípusként kiemelni. Következő elemzendő szereplőnk a fogyasztó nő, s ennek 
megragadásához már a modern mesék ideáltípusát emelem ki, tehát egy tömegkulturális 
nőbaba megjelenését veszem példaként.  
 
a) Nőkről alkotott sztereotípiák a középkortól 
 

A nők történelemformáló szerepéről legendák keringenek. Híres férfiak élettársai szokták kitölteni e palettát; 
nagy kurtizánok vagy éppen szentek ők. A mindennapi élet lánya, asszonya, történelmi koronként változó 
nőtípusa érdemtelenül marad ki a felsorolásból, pedig alighanem ők a legfontosabb történelemformálók, ők 
határozzák meg például a következő generáció ízlését, vágyait, stílusát. A gyerekek, legyenek bár különböző 
személyiségűek - Ortega y Gasset hasonlatával élve - úgy válnak a családiasság nyomása alatt egymáshoz 
hasonlóvá, mint ahogy az állandó szélirány is egyfelé hajlítja a fákat. Akihez pedig egy korszak női alakítják 
arcukat, az az ügyeletes nőideál. A nők önmagukról és a róluk alkotott sztereotípiáiban a kultúra életérzése, 
öröme, vágyai jelennek meg.  

A középkori női sztereotípia elég polarizáltan kezelte a nőiséget, a bűnösség és a nemesség, a szent 
és a profán dimenziókban. A középkori nők ruházkodásukkal még nem is tudtak, nem is akartak manipulálni. 
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 Norbert Elias: Az udvari társadalom, Budapest, Napvilág Kiadó, 2005 
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Öltözködésük könnyed volt, és a róluk készült ábrázolásban sovány testalkatúakat részesítették előnyben (5. 
kép). Minél szentebb, annál laposabb… A bordélyokban viszont már nem a soványság a divat, de ez is 
ennek a világnak szent és profán kétarcúságát mutatja.  
 
 

5. kép 
Középkori nőábrázolás 

 
 

A burgundi gótika idején már 
versengenek a nők, például az uszály 
hosszával. De a megrajzolásuk még 
középkorias, ahol a nőalakok nem 
válnak individuumokká. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forrás: Csapodiné Gárdonyi Klára 

 

 
 
 
A középkor szabad és könnyed öltözéke után a nő testét egyre természetellenesebb formájúvá kezdték 
alakítani a fűzők és az abroncsszoknyák segítségével. A reneszánsz ideje alatt általánosan elterjedt a fűző 
használata, de ekkor még a mellett inkább leszorították a segítségével. A művészeti iskolák akadémiai 
ellenőrzése alatt egyedül a kis mell ábrázolható, mert ehhez a tisztaság és az ártatlanság képzetét lehetett 
társítani (6. kép). Az olasz divatban is a szögletes dekoltázs épp hogy nem kiemelte a női kerekségeket, 
hanem elrejtette27. 
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6. kép 
Reneszánsz nő  

 
 
 

A kis mellek, a kifinomult kéz, a homlok, 
a szögletes dekoltázs a reneszánsz 
szépségeszményt mutatják. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forrás: Leonardo: Hermelines hölgy 

 

 
 
A reformáció idején a négyszögletes dekoltázs alá még fehér ingecskét is húztak, nyílván azért, hogy még 
inkább elrejtsék a nők bájaikat. A mellek ezzel együtt épp ekkor kezdhették meg erotikus karrierjüket, valami 
olyasmit, ami csak az öltözködésből következhetett, hiszen a természeti népeknél csak termékenységi 
vonatkozásait ismerték. A XVII-XVIII. századi barokkban, ahogy az a 7. képen is látszik, a melleknek még 
mindig kicsiknek és nem valóságosan geometrikusnak kellett maradniuk a festmények ábrázolásain, 
miközben a karok és a fenekek már erősen húsosakká válhattak.  
 

 
 

7. kép 
Barokk női szépségideál  

Geometrikus félgömb alakú kis mellek, nagy hátsó 
Forrás: Rubens Paris ítélete, 1632-35 
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A XIX. századi romantika korszakában a női sztereotípiák pozitívak, az érzékiségből érzelemtelítettség lesz, 
a tisztaságból pedig kifinomult törékenység, ami ugyanakkor engedélyezi, sőt kívánatossá is teszi, hogy a nő 
gyenge legyen, s lehetőleg minden második bálon elájuljon. Ugyanezek az imádott tulajdonságok megint 
átformálódáson mennek keresztül a viktoriánus környezetben. Az elaléláshoz való jogot a nők elveszítik. Az 
új sztereotípiák értelmében ezt környezetük és ők maguk is hisztériaként élik meg28. Az erény mindenek 
felettisége viszont frigiddé és unalmassá teszi őket.  

A feltörekvő polgárság az arisztokráciát követve kezdte a fűzők segítségével kidomborítani a női 
idomokat és összeszorítani a derekat. (ld. pl. a krinolint, majd 1867 után a párnák használatával való far 
kibővítését). A női divat pszichológiája ettől kezdve leírható a szexuális vonzerő fokozásától az átmotiválásig 
tartó folyamatként. Ha a „kacérság” fogalmával próbálnánk leírni az átmotiválást, az félrevinne bennünket, 
mert a kacérkodás épp a másik fél felpiszkálásának szándékával történik, míg az „átmotiválás” 
lecsendesítés. A kacérsághoz, ahogy azt Simmel is elemzi29 hierarchikus társadalom konvencionális 
elfogadása szükséges. Az átmotiválás ezzel szemben nagyszerű technika az egyre inkább emancipálódó 
modern világban, elsősorban a XX. század második felétől. 
 
 

A nőkről alkotott sztereotípiák 
 

A középkorban a romantikában a viktoriánus 
korban 

a XX. sz. végén 

Bűnös 
Érzéki 
Heves 
 
Tiszta 
Gyönge 
Nemes 

Szerelmes 
Szenvedélyes 
 
Jog az 
elaléláshoz 
 
Kifinomult 
Törékeny 

Unalmas 
Hisztériás 
Frigid 
Erényes 
 

Izgalmas 
Kiegyensúlyozott 
Önálló 
Birtokolhatatlan 
 

 

 
Ma már az is látszik, hogy az 1950-es évek Marilyn Monroe, Sophia Loren és Jayne Mansfield – utóbbiról 
egyébként a Barbie babát mintázták -  típusú nőies formákra reagáló ’60-as évekbeli divatmodell Twiggy 
aszexuális soványsága voltaképp ugyan annak a vágynak a kifejeződése: miként lehet hatalomra szert 
tenni? Erre a divat különböző válaszokat ad, de mégis a közösséghez tartozáson túl egy olyan ígérettel is 
szolgál, ami tipikusan XX. századi. Az individuális érvényesülés formáit ígéri mindenki számára, éspedig két 
recept alapján: vagy nagyon úgy kell kinézni – mondják sokan -, mint amilyen a férfi testalkat30 (8.b), vagy 
pedig – tegyük hozzá - tudni kell élni a nőies formákkal (8.a).  
 
 
 

                                                           
28

 Evelyne Sullerot (szerk.): A női nem, Bp. Gondolat1983 
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 Simmel, G.: A kacérság lélektana, Budapest, Atlantisz, 1990 
30

 Ez egy ismert feminista állítás, melyre e pont végén bővebben kitérünk, s megfogalmazzuk vele szembeni 

kételyeinket is. 
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8a, 8b. kép 

Jayne Mansfield és Twiggy 
Eltérő vékonyság 

Forrás: Internet, és Gertrud Lehnert  
 
 
Úgy gondoljuk, hogy a Barbie típusú babák korunk egyik nőideálját reprezentálják, és a megismerésén 
felnövekvő lányok - még ha ez első pillantásra különösnek is hangzik - polgári értékekkel rendelkeznek.  

 
b) A mai női ideáltípus 
 

Ami azonnal szembetűnik, a Barbie baba elemzésekor, az a nyúlánk termet, mely a karcsúság ideáját 
kétségkívül a torzságig hangsúlyozza. Az arc intelligens, magas homlokból, nagy ibolyakék szemekből, kissé 
fitos orrból, és mosolygó, enyhén szétnyílt ajkakból áll; bájos, fiatal, de érett nő benyomását kelti. Ha az 
érettségben netán kételkedni mernénk, elég a jólfejlett, formás mellekre pillantanunk. Az eredmény az '50-es 
évek végi amerikai szexbomba. Bár a nagy mellek és az intelligencia a hagyományos ábrázolásban 
évszázadok óta egymás ellentéte31, itt most a nagy mell mégsem a bujaság jele, nem a szexualitás a lényeg, 
hanem a szépség. A szexualitást a nyugati kultúrák a gyerekkorban elfojtani igyekeznek, és babánk sem ezt 
a tabut igyekszik áttörni. Másról lehet szó: a szépség birtoklása, az avval való bánni tudás válik oly 
mértékben fontossá, hogy e kódok megjelenítése érdekében a félreérthetőség kockázatát is érdemes 
vállalni. 

Ami új jelenség, és ezt tekinthetjük a tárgyban jelentkező polgárosító üzenetnek, hogy a lányok 
kezébe egy felnőtt nőbaba került. Arról lehet vitatkozni, hogy ez vajon szex-szimbólum is, vagy csak 
manöken, esetleg csinos titkárnő, vagy netán minden lány számára megvalósítandó üres forma, amelynek 
segítségével bármi lehet az emberből a filmsztártól a menedzserig. A nőbaba megjelenése annyit tesz, hogy 
már gyerekkorban el kell kezdeni a készülést egy olyan szerepre, amely korábban nem merült fel.  

Régen a fiatal lányoknak arról kellett számot adniuk, hogy értenek a hagyományos női szerepekhez. 
A modern társadalom nőinek, ha a társadalom értékes tagjai szeretnének lenni, saját szuverén arcukat is el 
kell sajátítaniuk. `59-ben az amerikai játéktervező hölgynek nem az volt a szándéka, hogy a férfiakat 
kiszolgáló újabb nőmodellt fogalmazzon meg. 
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Míg a hagyományos babák azt a feladatot látták el, hogy az anyáskodó érzelmeket aktiválják - 
természetesen nem tudatosan, csak mint a kor kultúrájának reprezentánsai -, addig a nőbaba a nőszerepre 
szocializál. Nem az anyaszerep helyébe, hanem az anyaszerep mellé került. S hogy micsoda lehetőségek 
vannak a Barbie babában mi sem bizonyítja jobban, mint hogy jelent már meg terhes Barbie is a piacon, 
igaz, nem az eredeti termékgyártótól (9. kép). Nyilván ez a tárgy sem az anyáskodásra tanít, de a Barbie-
kultusznak nem is ez a feladata. A terhes Barbie alighanem a terhes nő szerepére készíti fel a lányokat. 
Hozzá kell azonban tennünk, hogy bár a gyerekek szocializációjában a hagyományos babák és a nőbabák 
nem is kizáró, hanem kiegészítő funkciót látnak el, azért megosztják a figyelmet. Az amerikai nők kevésbé 
kötődnek ma a családhoz, mint régebben, és kevésbé mint az ezredfordulón a magyar nők. A barbienő már 
csak ilyen. (Az amerikai férfiak viszont jobban kötődnek a családhoz, mint a magyar férfiak.32) A nők 
szerepének differenciálódása polgárosodásuk következménye. 

A paradox az egészben csak az, hogy a magyar nők az ezredforduló előtt sokkal inkább voltak a 
munka és a család kettős szerepének szorításában, mint az amerikaiak, csupán értékeik tekintetében 
válaszoltak a kutatásokra konzervatívabb módon. 
 
 

  

   
 
 

9. kép 
Barbie babák 

A kakukktojás a terhes változat, azt ugyanis nem az eredeti cég készítette 
Forrás: Barbie Journal  

 
 
Még inkább szembetűnő a Barbie baba és a polgárosodás kapcsolata, ha a meseirodalomról is szólunk 
néhány szót, és ezt összevetjük a tündérmesékkel. A hagyományos mesének több értelmezési síkja van, és 
ezek mindegyike gazdag érzelmekben. 
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Hamupipőke egyszerre maszatos, éretlen kislány, és a királyfi (férfi) iránt érdeklődő, bár előle 
menekülő nagylány is. A Barbie baba minden szituációban csupán nagylány, és semmi más, az pedig elő 
nem fordulhat, hogy olyan pánikszerűen meneküljön el egy diszkóból, mint Hamupipőke a bálból. A Barbie 
babának egyébként sem az a jellemzője, hogy fél a nemiségtől, mint inkább az, hogy tud bánni a férfiakkal. A 
Barbie babának nincsenek személyiségfejlődési szakaszai, és erre már csak azért sem lehet módja, mert az 
ő történetei sorozatok, és nem egyetlen hosszabb mű. (A Barbie regények is csak folytatások.) Piac által 
szabályozott sorozat révén mindig csak egy imázst, a megjelenés fontosságát fogalmazza újra, és történetei 
csak annyiban érdekesek, hogy a folytatásra is kíváncsiak legyünk. Maga az imázs sokat nem változhat, arra 
is 30 évet kellett várni, hogy Barbie teherbe essen, és ezt a lépést is csak a dániai utánzat lépte meg. 

Hófehérkének nem csupán korának női szerepeit kell elsajátítania. Nem az a fő probléma, hogy meg 
kell tanulnia a törpék háztartásának vezetését - bár a törpék ezt szabják feltételül, hogy Hófehérke náluk 
maradhasson -, sokkal fontosabb feladat az, hogy Hófehérke legyőzze a gonosz királynét, pontosabban saját 
narcisztikus vágyait, minthogy a királyné Hófehérke hiúságát veszi célba, mikor meg akarja mérgezni33. 
Csipkerózsika pedig, mikor megszúrja az ujját a rokkával és vérezni kezd (első menstruáció?), száz évet 
alszik a torony padlásán, mire felébresztheti őt a királyfi. 

Ezekből a mesékből nem tudjuk meg, hogy a lányok szeretik-e a királyfit, s hogy miképp kéne 
szeretniük, de az állatvőlegény történetekből, melyekben a nőnek csúnya állatot kell szeretetével szép férfivá 
változtatni, azaz saját undora változik át a szerelem élményévé, ehhez is receptet kaphatunk. A klasszikus 
mesék a féltékenység, a kisebbségi érzés, a reménytelenség, a szexuális szorongások, a bizalmatlanság 
leküzdéséről szólnak; a feladatokkal való sikeres megbirkózást, útra kelést, és földöntúli boldogságot 
ígérnek. 

Barbie baba meséje az életnek ezekben az alapvetőbb, mélyebb vonatkozásaiban inkompetens. A 
Barbiemesék nem a személyiségfejlődés folyamatát ábrázoló történetek, hanem a személyiségfejlődés egy 
állapotának kimerevítései. De a Barbie baba még csak nem is szebb, mint Hófehérke, Hamupipőke vagy 
Csipkerózsika, hiszen giccsbe hajló szépségükben közösen osztoznak. Barbieval ugyan nem fordulhat elő, 
hogy olyan maszatos legyen, mint Hamupipőke, ez azonban nem jelenti azt, hogy szebb volna nála. Van 
azonban egy döntő szerepbeli különbség: mire a klasszikus mesehősnők olyan nagylányok lesznek, mint 
Barbie, „jutalmul" függő viszonyba kerülnek - bár a mese ígérete szerint a királyfival boldogan élnek, míg meg 
nem halnak -, addig Barbie épp e korszakában biztosít minket függetlenségéről, önállósáláról, 
autonómiájáról. 

A Barbie mesékben a férfiak szerepe másodlagos, gyakran asszisztálnak, csupán szolgák, felszínes 
barátok, vagy a felnőtt világ tagjai. Barbie a szépségét is inkább barátnőivel szereti elismertetni. Ő szüntelen 
versenyben áll barátnőivel, akik fölött természetesen minden tekintetben győzelmet arat, és akik ennek 
ellenére, - de talán épp azért, mert ő a győztes - szeretik őt (Nem túl életszerű, de annál inkább amerikai 
elgondolás.). Barbie a felnőttekkel illemtudó, tudja, hogy létezik egy fölötte álló szféra, ahogy azt minden 
gyerek is tudja. Nagylány léte, önállósága nem zárja ki alkalmazkodókészségét.  

A dramatizált mesék – pl. a Barbie könyvek - végén pedig nem több az ünnep, mint szerény csöndes 
együttlét. Teázás mindenkivel, ez a boldogság csúcsa. Nem fröcsög a zsír, és nem folyik a bor, mint a 
klasszikus mesék befejező képeiben. (Egyébként Barbie olyan sokat eszik - reggeli, tízórai, uzsonna stb. -, 
amennyit a krimikben inni szoktak.) De Barbie voltaképpen egy cowboy-hős, nem jut révbe soha, a fele 
királyságot megszerző férfit nem is keresi, rá mindig új feladatok várnak… 

A Barbie mesék epizódláncolatok: Barbie leleplez egy bűntényt, vendégeket fogad, elmegy a 
diszkóba, fegyverrel fenyegeti meg a betörőt, videomagnót kezel, megmutatja fekete hajú barátnőjének a 
legújabb személyi számítógépét, vásárol, barátnőjével főz a férfiaknak (? – persze nyugodjunk meg, csak 
mikrohullámúban), sportol, udvaroltat magának, lefotóztatja magát, fésülködik, és sokat mosolyog, akár egy 
divatnő. Viselkedése mindig logikus, nem annyira a vágyai vezérlik, mint inkább az esze, s kifejezetten okos, 
döntéseiben legtöbbször önálló, és mint nő, jó értelemben véve kihívó. Erényeit tekintve semmivel sem 
kevesebb, mint a klasszikus mesehősök, csupán más: a modern polgárosult női erényeket vonultatja fel. 

Hozzá hasonlóvá válni egyáltalán nem könnyű, bár állítólag „te is ilyen lehetsz", ha így öltözöl, ha 
körültekintően étkeze, ha sokat sportolsz, ha elég önbizalmat tudsz mutatni, ha figyelmes és udvarias vagy, 
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ha megbízható, egyenes és becsületes vagy. Megfordult tehát az értéksorrend: nem azért vagyok sikeres, 
mert feddhetetlen voltam, hanem azért vagyok feddhetetlen, hogy sikeres legyek. Az erényeket nem azért 
kell gyakorolni, mert ezt diktálja a morál, mert így fejlődhet ki a nő személyisége, hanem mert így válhatunk 
hasonlóvá Barbiehoz. A divatos forma eléréséhez kell bizonyos normákat betartanunk, azaz a cselekvésre a 
divat kényszeríti rá a konform vonásokat. A divatetikus cselekvés célja tehát a siker. Ha a nő ellenáll a 
konformizmus nyomásának, megkövezni nem fogják, csupán kihull a társadalom polgárosult szférájából. 

Van ebben a női modellben már néhány eredendően férfias vonás is, ilyen, úgy gondolom, az 
egyenességre való törekvés, ami a kacérság ellentéte, vagy a kalandvágy. De utolérte a barbienőket az 
eredetileg férfiak által vallott sikermítosz is, ezzel szemben pedig csorbát szenvedett a hajdan kimondottan 
női erény, az önfeláldozási készség. 
 
A Barbie baba legitimációja, sikere nem csupán abból adódott, hogy találóan szimbolizálta, amit Amerika 
gondolt magáról, hanem abból is, hogy egy sajátos visszacsatolást jelentett: olyan nőtípust mutatott fel, 
amely ideáltípusnak is tekinthető. Akár, mint 2004-ben esélyegyenlőségért kampányoló elnökjelölt is lehetett 
belőle34. A modernizáció fönntartásának tárgyakban, divatban megfigyelhető mechanizmusa épp ellentétes, 
mint a polgárosodás történetének értékátalakulása. A klasszikus polgárosodás folyamatában ugyanis a lélek 
hatolt be a hétköznapi életbe, ezzel szemben a fogyasztói társadalom már úgy termeli újra magát, hogy a 
hétköznapi élet manipulálásával nyúl a lélekbe: tanulj meg mosolyogni - mondja -, és hamarosan boldognak 
fogod érezni magad; tanulj meg csinossá válni, és hamarosan jó közérzeted lesz; legyél kedves 
mindenkihez, és sikereid lesznek. A visszacsatolás esetében a test hatol a lélekbe. 

Hogy nem csupán a közérzet hat a tartásunkra, hanem a tartásunk is a közérzetünkre, olyan 
felfedezés, amely a sikerhez vezető úthoz új stratégiát nyújt. Ma a megfelelő testtartás nem az arisztokrata 
és a polgári szalonok illemtanóráin sajátítódnak el, mintegy társadalmi előjogként, hanem multinacionális 
vállalatok kommunikációs tréningjein, melyek épp úgy szólhatnak a vezetőknek, mint a beosztottaknak, akik 
pedig ügyfeleikkel kell, hogy meggyőzők legyenek. Aki kívülről olyanná tud válni, mint Barbie, el tudja játszani 
a szükséges erényeket, az mindent elérhet. Ez az ideológia vált a polgári világ újratermelő motívumává. 
(Lásd a sikeres menedzserekről írott számtalan cikket, könyvet, jó tanácsot.)  

Bizonyos külsőségek elsajátítása már nem abból a meggyőződésből fakad, hogy ez vezet az 
üdvösséghez; és ugyanígy az erények elsajátítási kényszere sem valamilyen metafizikai tételre vezetődik 
vissza. Mindeme tételünknek a baba mint tárgy „élő” bizonyítéka. Ám koránt sem mindenki értelmezi így a 
Baba szemiotikáját. A kulturális ellenállás már Európában is megvan, s még határozottabb az iszlámban. Ott 
a baba csak egy külsejével visszaélő, a termékgyártó szexizmusát bizonyító tárgy. Ott úgy vélik, egy fiatal 
lány egyáltalán ne foglalkozzék a külsejével, legyen jámbor, és lélekben művelje magát. Az anyacég 
készítette iszlám Barbie csak egy török hastáncosnő, ezzel szemben az iszlám Barbiemásolat tanítónő 
szerepet kapott.35  

Az iszlám tanítónő-Barbie elfogadásában nem nehéz felfedezni a történelmi párhuzamot, hiszen a 
nyugaton  is az első sikereket a nő, mint továbbtanulásra alkalmas személy érte el. A feministák sokat 
küzdöttek ezért. Magyarországon például 1871-ben Tisza Kálmán nyilatkozott ekképp: „A tapasztalás is azt 
bizonyítja, hogy a nők elemi oktatásra nagy sikerrel alkalmazhatók.”36 A tanítónő-Barbie az első lépés az 
emancipáció útján, úgy tűnik ez törvényszerű.  

Ha a feminizmus időnként nem kapcsolódott volna össze a divattal, ha nem szűrődött volna át 
néhány eszméjük és formai újításuk (a nadrág, a kényelmes cipő stb.) a tömegkultúrába, és fordítva, ha ők 
nem kapaszkodtak volna föl néhány divathullámra (pl. miniszoknya), akkor sokkal lassabban haladhatott 
volna az emancipálódási folyamat. Még ma is a kisiskolás tanítónői munkakör volna az egyetlen elfogadható 
foglalkozás a számukra. Természetesen a feminista mozgalmak nem egységesek, de annyi közös bennük, 
hogy sem alávetett, sem uralkodói pozíciót nem kívánnak a nőknek, úgy a barbienő túllép ezen, ő a 
nőiségével tudatosan átmotiválja környezetét (10. kép). Ha megnézzük például Kim Basinger és Claudia 
Schiffer fotóját, bármennyire is színésznő az egyik és szótlan manöken a másik, hajuk színén kívül még 
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abban is nagyon hasonlítanak egymásra, ahogy megjelennek, s ahogy megjelenésüket individuális módon 
felhasználják.  

 
 

 

 
 

 
 

10a, 10b. kép 
Kim Basinger és Claudia Schiffer  

Hasonlítanak  
Forrás: Internet 

 
A Barbie baba természetesen csak egy sztereotipikus nőideál. Megtestesíti azonban az önálló, és 
elérhetetlen nőiséget. A nő a különböző korokban mindig a vágy tárgyaként jelent meg, ám úgy tűnik 
autonómként a ’30-as évektől kezdve egyre elérhetetlenebb. Részben maga is szenved az egyedülléttől, és 
számos tömegfilmben katasztrófák sorának kell bekövetkeznie ahhoz, hogy a nő képes legyen megnyílni a 
férfi számára. (Avagy e sorok írásakor hivatkozhatunk a szingliirodalom divatos előretörésére ld. a Bridget 
Jones naplóját.) Elsősorban azonban nem testileg nyílik meg nehezen, hanem érzelmi értelemben.  
 
A sztereotípiákat a médiaszociológusok és a feminista szociológusok velünk ellentétben nem a 
meseirodalomból, tömegfilmek esztéta elemzéséből, egyes öntudatos nőt bemutató reklámból, avagy a nők 
megjelenésének kultúrtörténeti változásaiból szokták kibontani. Ha mégis, akkor is többnyire homlokegyenest 
ellentétes megfogalmazásokhoz jutnak el. 
 Úgy vélik, hogy a tömegkommunikációban megjelenő nő megerősíti a nők hátrányos helyzetét, hogy 
nem a gyökeres átalakulás a lényeg, hanem épp a nemek közötti reprezentációs különbségek lassú 
csökkenése37. Számtalan kutatás igazolja ezt a tézist is. George Gerbner szerint például a gyerekeknek 
szóló szombat reggeli amerikai tévéműsorokban nem találkozni érett női karakterrel. Középkorú és idősebb 
nők nincsenek, de ha mégis, közülük kerülnek ki a boszorkányok. Tehát a médiasztereotípia szerint egy nő 
csak fiatal és szép lehet, vagy pedig idős és boszorkány.38 
 Főműsoridőben – folytatja – szerelmi történeteket látunk, s nem házasságokat. A házasság a nők 
esetében meghatározóbb, mint a férfiak esetében. A sztereotipikus ábrázolásban már itt megjelenik a 
függés, a nők esetében ugyanis a házasság már korlátozó körülménynek számít. Gerbner 1995-ben 
hetvenegy országban végzett vizsgálata szerint a hírbemondóknak csak 17% nő, és a témáknak csak 11%-a 
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foglalkozott nőkkel. A nők fiatalabbak a férfiaknál, és gyakrabban mutatják alkalmazotti szerepben őket. Ezek 
a kutatások nagyon jól ismertek a médiakutatók körében, és mind ellentmondanak annak az állításunknak, 
hogy a modern nőről alkotott sztereotípia a függetlenség. 
 Van azonban egy módszertani probléma ezekkel a kutatásokkal. Maguk a szerzők bár hatalmas 
mennyiségű statisztikát vonultatnak fel, elkötelezettek a kérdésben, és saját kutatói attitűdjüket vetítik rá az 
értelmezésekre. Mert az igaz, hogy a nőket gyakrabban mutatják egész alakos képekkel, és a férfiaknak 
többször az arcát – ezzel a ténnyel nem lehet vitatkozni -, de ebből az következik-e, hogy a nők csak testi 
lények, míg a férfiak viszont szellemiek? Ugyanezt úgy is megfogalmazhatjuk, hogy a nők testi lények is, a 
férfiak pedig csak szellemiek. Amennyiben az átmotiválásra úgy tekintünk, mint egy magasabb fokú 
képességre önmagunk sikeressé tevésében, akkor a nőket kell ebben utolérni a férfiaknak.  
 Mutatkoznak is jelek arra, hogy a férfiak az évezred fordulója után nem tekintik már annyira nőies 
vonásnak a szépségápolást, és őket is eléri a kozmetikaipar. S ebben a kérdésben – mármint abban, hogy a 
sztereotípiák az öntudatos és nem az alávetett nőideált terjesztik – ellentétes véleményen állok, mint a 
médiaszociológia fő csapása, nem lehetetlen, hogy hasonlóképp elfogult nézőpont miatt, hiszen a 
polgárosodás, az individualitás kibontakozása szemüvegén keresztül a divatnak ez az emancipatórikus 
vonása látszik meghatározónak.  
 Egy ilyen vita tulajdonképpen abból a szempontból is vizsgálható, hogy maguk a nemek mit 
gondolnak egymáshoz való viszonyukról. Egy kisebb mintán végzett laboratóriumi jellegű kísérletben 
különböző reklámképeket mutatott egy nálam szakdolgozó külön férfiaknak és nőknek. Ám amiről kutatóként 
esetleg azt gondoltuk, hogy a nők alávetett helyzetben vannak, a megkérdezettek nem így gondolták39. Míg 
Erving Goffman például a nőket bemutató divatreklámokban úgy találta, hogy ha nő és férfi egyszerre 
szerepel rajtuk, akkor a nőt mindig alacsonyabbrendűnek ábrázolják40, ezeket a képeket a mai fiatalok már 
másként értelmezik.  

Szó sincs arról, hogy a reklámok és a média vizsgálata során ne találhatnánk példákat a szexizmus 
etikailag kifogásolható megnyilvánulásaira41. Ezek tükörképeként azonban megjelennek a korábbi 
pornografikus domina szerepek finomabb változatai az utcai plakátokon. A divat pedig az alsóruházatot utcai 
viseletként is engedélyezi (29. kép), s a női szexuális uralkodásnak is „polgárjogot” ad (11.). 
 

11. kép 
Szinglik 

 
 
 

Igazán divatba őket egy filmsorozat 
hozta, de a marketing is felfedezte 
fogyasztói potenciáljukat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forrás: Internet 
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Azt azonban mi is elfogadjuk, hogy a Barbie típusú testkultusz nem csak az átmotiválás értékét terjeszti, de 
az anorexiát is42.  Sokan állítják – pl. Crozier43 vagy Wolf -, hogy a vékony és sikeres nő folyamatos 
idealizálása a nők saját magukkal szembeni elégedetlenségének oka, és szorongásuk forrása. Ha 
összevetjük a divatnő kifutón végigmenő alakját a valódi női anatómiával, akkor láthatjuk, hogy valójában a 
catwalk girl az abszurditás. A nők a divat miatt mégis magukat érzik problémásnak44. S persze tanulva a 
feministáktól azon is elgondolkodhatunk, hogy vajon a férfierőt sugárzó férfimagazinoknak nincs-e hasonló 
frusztráló hatása. Ugyanis – miként azt Bourdieu fejtegette - a férfiuralom sem mentes a szorongástól45.  

Az ideálisnak tartott kinézet már rég elszakadt Jayne Mansfieldtől (8a), aki ma már nem is számítana 
vékonynak. Igaz ugyanakkor, hogy ma már Twiggyt látva (8b) is megijedünk, de attól még, hogy az inga 
folyamatos mozgásban van, nem kevésbé igaz, hogy az aktuális ideál a viszonyítási pont. A nők pedig 
különösképp a divat által diktált képnek kívánván megfelelni, hosszú évtizedek óta magukat kövérebbnek 
látják, mint amilyenek, olyan alakot szeretnének, amelyről azt hiszik, hogy a férfiaknak inkább tetszik, 
miközben a szociálpszichológiai felmérések tanúsága szerint nemcsak az énképük torzult, de a férfiak által 
kedvelt nőtípust is vékonyabbnak gondolják, mint amit a férfiak valójában keresnek46. 

Kérdés persze, hogy egyáltalán a nők a férfiaknak akarnak-e tetszeni, s nem sokkal inkább 
egymással versengenek az ideálisnak gondolt külalakért. A divatszociológia hajlik arra, hogy a férfiak itt 
egyáltalán nem számítanak. Ha csak annyiban nem – válaszolják a feministák -, hogy a férfi világban férfias 
testalkatúnak kell lennie a nőnek is. Én ezt nem hiszem, a vékonyság divatsikere nem a férfi világhoz való 
hasonlatosságban keresendő, már a két háború között élő asszonyok szerettek volna soványabbak lenni – 
mikor még többségük nem is pályázott férfiasnak gondolt foglalkozásra -, s rengeteg a tanács, hogy ne 
szabassanak szűkebb ruhát, mert abban nem hogy soványabbak lesznek, de majd annál inkább 
kibukkannak a hurkák. A vágy inkább abból adódik, hogy a fiatal lányok vékonyabbak, mint az asszonyok, s 
hogy az ember szeretne fiatal maradni. Például a férfias csípő-derék arány kifejezetten hátrányos lehet egy 
női karrier számára, még ha az vezetői karrier is.  

A feminista nézőpontú megállapítást inkább kommunikációs szinten tartom igaznak. A sikeres 
nőknek nem külsőleg, mint inkább beszédstílusukban és beszédeik példázataiban kell a férfiak 
érdeklődéséhez alkalmazkodniuk47. 
 
 

4. A divat szemiotikája 

 
A divatról mindenki tudja, hogy micsoda, de a definíciója szinte megoldhatatlan probléma. Ennek oka az, 
hogy két ellentétes állítás egyaránt jellemző rá. Az egyik, hogy a divat kódja önmaga. Vagyis akkor 
beszélhetünk divatos viselkedésről, ha az egyén azzal magyarázza cselekvését, hogy azt divatból teszi. 
Divatból teszi, tehát teheti, mert mások is szabad akaratukból hasonlóképp viselkedhetnek, öltözhetnek, 
gondolkodhatnak. Nem szükséges más magyarázatot találni. Nem azért teszi, mert igaz, vagy mert szép, 
vagy mert helyes. A divat kódja leplezetlenül és szemérmetlenül önmagáért van. Másfelől viszont a divatosan 
cselekvő ember a legritkábban van annak tudatában, hogy amit tesz, azt csak divatból teszi. Önigazolással 
tölti fel értelemmel és jelentéssel, és ezért tudja csak az utókor megítélni, hogy mi számított divatnak és mi 
nem.  
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Az emberek jelentéstulajdonító, és szimbólumgyártó lények. Minden, amit felvesznek, vagy amit testükkel 
csinálnak, fülüket lukasszák ki, vagy szájukat tágítják, arcukat vágják meg, vagy bőrfelületüket festik, 
legtöbbször szándékos jelentést hordoz magán. S ahogy Umberto Eco állítja, a jelentések gyakran 
megkonstruáltak, és nem is következnének a jelből. Eco szerint a jól bevált jelekért viszont harc is folyhat, 
„szemiotikai gerillaháború”48. Különösképp szubkultúrák esetében, mikor saját ideológiájuknak megfelelő 
lopásokról, átértelmezésekről van szó49. 

Afrikai törzseknél a piercingek a gazdagság jelképei, s persze minél gazdagabb valaki, annál 
sikeresebb a párválasztásban is. Nem biztos, hogy az afrikaiak piercingjét tekinthetjük divatnak, mert esetleg 
olyan határozott jelentése van, hogy a divat nem örülhet benne önmagának, vagy mert az a bizonyos 
testékszer minden törzstag által pontosan dekódolható, például mert csak bizonyos vezetők hordhatják. 
Vagy: az etiópok tányérajkú asszonyai hosszú munkával megnövelik alsó ajkuk bőrfelületét. Ha ez nem volna 
minden nő számára kötelező jellegű, akkor talán nevezhetnénk divatnak, miközben a tetszeni akarás 
motiválja cselekvésüket, hasonlóképp a hosszított nyakhoz, vagy a kínaiaknál kis lábbá deformálásához. 
Mivel azonban kötelező jellegű, ezért ezek szokások. 

A hegtetoválások (forradások, duzzadó hegek) Nigéria, Szudán vagy Kongó területén élő törzseknél 
törzsi hovatartozási jelek, tehát szintén kevéssé a divat, mint inkább a beazonosíthatóság céljait szolgálták. 
Ugyanennek a megfelelője Európában a seb az arcon, amit viszont a karddal megvágottak hoztak divatba, 
és a keménységre utaltak vele. (Harcban, párbajban a még meg nem fordulók is csináltak maguknak ilyet.50) 

 
 
 

 

12. kép 
Törzsi férfi festett arccal 

 
 
 

A különböző törzsek egymástól eltérő 
mintáikkal teremtették meg közösségi 

identitásukat. 
 
 
 
 

Forrás: Mirella Ferrera  
 
 
Az afrikai törzsek geometrikus alakzatú testfestései és tetoválásai során bizonyos egyéni variációk 
engedélyezettek. Rendkívül nagy gondossággal, hosszú időn keresztül készül a testfestés, ám ha 
meghatározott helyét fejezi ki valakinek a törzsben, már nem tekinthető divatkódnak (12. kép). 

Hasonló a helyzet a tetoválások esetében a mi civilizációnkban, főként az alvilágban, ahol ugyanúgy 
lehetnek közösségi jelek, de ha ilyenek nincsenek is, többféle specifikus betartandó szabályt kell alkalmazni. 
A morális szabály szinte univerzális is: nem szabad olyasmit a bőrre tetoválni, amely nem felel meg az 
igazságnak, amelyet nem szerzett meg, nem ért még el vagy nem cselekedett meg tulajdonosa. Akár az 
életével is játszhat az a bűnöző a börtönben, aki ilyesmiben áthágja a szabályokat.  

A divat a fentiekkel ellentétben értelemszerűen a változatosságot, az egyéniség és a hangulat 
kifejezhetőségét kedveli, így jobban vonzódik a lemosható vagy lekopó festékekhez. A testfestés a 
gyerekektől a felnőttekig, a játékosságtól az esztétikai törekvésekig mindenféle variációban megtalálható, s 
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ezért bizonyos mértékig furcsa is, hogy még nem fedezte fel magának igazán a tömegkultúra, bár a 
filmsztárok is megtettek ezért mindent. Vannak itt még kiaknázatlan divatlehetőségek, és újabb- és újabb 
módon fel is bukkannak, például legutóbb a mehndi-kultusszal összeölelkezve.   

A gyerekzsúrok alkalmára kitalált arc és testfestések csupán a bohócokat vagy más játékos formákat 
idéznek, de ahogy az előbb bizonyos jelek túl erősek voltak ahhoz, hogy divatról beszélhessünk, ezek meg 
túl gyengék, szabályok nélküliek. A fiatal felnőttek világában a testfestés szintén általában nem mint divatos 
viselet kerül az utcára, pedig többféle kategória is megtalálható. Egy ilyen honlap áttanulmányozása után a 
következőket emelném ki51: 1. a művészi variációk (s ezek között vannak a klasszikus szépségre 
törekvésétől, valamilyen életérzés kifejezésén keresztül egy performanszig variációk.)  Közös bennük, hogy 
alkotóik iparművészek, s hogy magát a bőrt is érdekes felületnek látják önmaguk kifejezésére. 2. A másik a 
tömegkultúrából jön, erősen kíván az érzékekre hatni („reality”, „fantasy”, „szürreális” és más kategóriák 
találhatók itt). 3. Végül pedig az extrémitások csoportja, (ahol például a testfestés szexuális érdeklődést 
fokozó játék, fétish-jellegű hatással).   

Általában az is elmondható, hogy „a kifestett nőt tilos megérinteni”, azaz amikor a bőr, a test válik 
formai hordozóvá, a szexualitástól is eltávolodunk. Minél több a díszítés, a „nem test jelei”,- mondja 
Baudrillard -, annál jobban távolodunk a szexualitástól52.  

Mindezek azonban, beleértve még a tömegkultúrából származó fantasyt is vagy a nempopuláris 
művészetet – melyben egyébként nagyszerűen kimutathatók a nemzetek közötti stílusbeli különbségek – 
szubkultúrák. Ahogy szubkultúra a motorosok kedvelt tetoválási szokása is, vagy a szurkolóarc. (13. kép) 
Ezek mind-mind olyan jelek, amelyek - épp mert a testfestés még alig vált divattá, bár a matricák terjednek - 
kis közösségekre vonatkoznak, törzsi sajátságokat mutatnak. Ezekben az emberi cselekvésekben roppant 
erős kommunikációs üzenetek is vannak, s nem jelenik meg az a kis játékosság, hogy a pózért, a 
felszínességért, a divatért van. Ezekben még nem mutatható ki, hogy a divat kódja önmaga volna. 
Antropológus szemmel a szurkolóarcot például szintén a csapathoz tartozás törzsi felvállalása és a másik 
törzs megfélemlítése céljából festik. Az arcfestés attól a ponttól viszont egészen biztosan divat, amikor a 
„törzsi jelleggel” szemben esztétikai hatások elérésére törekednek vele. Ilyen a smink. 
 
 

13. kép 
Szurkolóarc 

 
 
Az arcfestés funkciója a másik csapat 
megfélemlítése is, hasonlóan a törzsi 
társadalmak háborúba készüléséhez.  
 
 
 
 
 
Forrás: Internet 

 

 
 

 
 A tömegkultúra jeleit mindig nehezen vesszük észre, de divatja múlta után világossá válik, hogy ezek 
is jelegyütteseket hordoznak, mint például a diszkó ezüstös csillogása, zenéjét meghatározó hangszerelése. 
A ’70-es évek diszkója igazi örömünnepe a konzomkultúrának. Kevesebb sztárt vonultatott fel, mint más 
műfajok (BoneyM, Donna Summer), viszont hatott többfelé (Madonna vagy akár a Queen is játszott 
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diszkózenét.) A diszkó is a homoszexualitás világából emelkedett ki53, kiterjedve aztán háttérbe szorított 
minden mást, majd a ’80-as évek elején csak elemei maradtak meg az újabb zenei irányzatokban, és 
kedvelői is az egyre fiatalabb korosztályok lettek.  A diszkó egyenlő lett az ízléstelenséggel, aztán ez a 
diszkóellenes hangulat is alábbhagyott, és a műfaj új tánczenékkel ugyan, és kisebb tánctudással, mint amit 
a Szombatesti lázban John Travolta produkált, a DJ-k örömére meggyökeresedett. 
 A szubkultúrák jelteremtésének gazdagságára példaként érdemes közelebbről megvizsgálni a 
graffitiket. Eredeti funkciójuk a személy önmagáról és létezéséről adott híradása, olyan önkifejezési mód, 
melynek oka a lázadástól a segélykérésig terjed. Először csak az egyszerű aláírások, szignók (tagok) 
terjedtek el, különösen, miután a New York Times egyikükről cikket közölt.54 Az aláírások a város különböző 
részén tűntek fel (vagy éppenséggel a vonat vitte világgá), és hirdette alkotója létezését. A szociobiológusok 
később erről az állatok által hagyott nyomokra, jelekre asszociáltak.  

A vizuális műfajt aztán a rap zene tette igazán népszerűvé. (A zenére rábeszélő rap, a break zene és 
a hozzá tartozó akrobatikus elemekkel tarkított tánc, valamint a graffitit nevezik Hip Hop szubkultúrának, s ez 
így együtt már az undergrandból való kilépés is a tömegkultúra felé.) A vizuális stílus a falakon, a 
járműveken, vagy akár a bőrre tetoválva is feltűnhet, mindenütt egy életérzést, a fennálló polgári renddel 
szembeni szegénység lázadását, a jelentéktelenségtől való menekülést fejezi ki.  A graffitin belüli változatok 
gazdagsága arra hívja fel a figyelmet, hogy egy szubkultúrán belüli különbségekben épp olyan lélektani 
mechanizmusok működnek, mint a társadalom egészére kiterjedő divatokban. 

Igazán feltűnő képeket-rajzokat nem lehet gyorsan, magányosan készíteni, ez csoportmunka. A ’70-
es amerikai graffitis kultúrákban már a gettók egymással szembeni rivalizációs harcai váltak jellemzővé, ahol 
a felek előszeretettel átfestették egymás „alkotásait”55. Olyan kutatók, mint például  Desmond Morris 
humánetológus, a graffitik területjelző szerepére rögtön fel is hívták a figyelmet.  

Medvék ágakat törve hagynak vizuális jeleket, más állatok szagjeleket hagynak, a városi ember 
periférikus szubkultúráinak fiatal tagjai pedig egymással versengő graffitiket rajzolnak az erre a célra 
korlátozott módon rendelkezésre álló falfelületekre. Míg az egyik banda átrajzolja a másik képét, a sarkon 
figyelőket állít fel, akik, míg társaik dolgoznak, fürkészik a rendőr, vagy a rivális feltűnését, s gyors 
kézjelekkel kommunikálnak, ha baj van.56  

Ha az Interneten nézelődünk, azt láthatjuk, hogy létezik a graffitistílus, sőt több meghatározható 
kézügyességhez tartozó stílusirány terjedt el az egész világon. Egy kitűnő nemzetközi honlapon megtaláljuk 
Magyarországot is több linkkel, köztük két város, Budapest és Eger kiemelésével57.  

A graffitisek számára a ’80-as évektől fesztiválokat és versenyeket is szerveztek, diszkók és 
szórakozóhelyek kifestését rendelték meg – hasonlatosan ahogy régen freskókat rendeltek. A műfaj 
kitörésre, felemelkedésre ad lehetőséget, s integrálódik a társadalomba. A szubkulturális tevékenység 
viszont nehezebbé vált. (Lemosható festékeket alkalmaznak a fújók ellen, s a ’80-as évektől nyugaton 
komolyabb pénzbüntetést vagy akár börtönt is kiszabnak.) 

A külvárosi fiatalok falrajzolói csillogós, rugalmas anyagú, cipzáras, sötét színű, kapucnis melegítőt, 
méreten felüli, durva anyagú nadrágot viseltek nagy zsebekkel, valamint sima, vastagtalpú tornacipőt és 
hátizsákot. Öltözködésük szürkesége amolyan árnyékvilágbeli lényekké varázsolta őket. A gangek esetében 
egy harcos szubkultúra múlttal, az egyének esetében magányos, művészi kifejezési formákat kereső 
fiatalokkal találkozhatunk. Talán az utókor idealizálása miatt a drogozás és a graffitizés egymást kizáró 
tényező. Az azonban biztosan igaz, hogy maga a tevékenység, az alkotás alatt az „ébren álmodás” 
józanságát követeli. A legjobbak közülük a képzőművészeti iskolákban próbálták kibontakoztatni 
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tehetségüket. A szubkultúra kitágult, antidivatból békésebb generációs divattá vált (ld. Hip-Hop). A festékeket 
tároló nagy zsebek divatos fölöslegességekké váltak az utánzók ruháin. 
 

 
 

14. kép 
Graffiti 

Forrás: Internet 
 
A divat természetesen nemcsak az öltözködést, a zenei stílust, vagy a falfestés hangulatát határozza meg, 
hanem a hanghordozástól kezdve a lakberendezésig, a vendégek fogadásától egy kéztartásig az élet 
valamennyi területére kiterjed. A lakberendezés és a térhasználat visszahat a társas kapcsolatokra58, a 
tárgyakban pedig kódolódnak az üzenetek.  
 Ezeket az identitást kifejező tárgyakat – a karórát, a sétabotot, a bútorzatot és a fajkutyát is 
beleértve – nevezi Buda Béla kulturális szignálnak59. A graffiti önmagában egy szubkultúra erőteljes 
szignálja, s egyúttal egy megjátszott külsőség, amilyennek a csoporthoz tartozók láttatni szeretnék magukat, 
azaz egy magukról kiállított homlokzat is.60  
 A graffitik szürrealitásában és abban, ahová készítik őket a kirekesztettség rejtőzik, s ha veszünk 
egy ellentétes példát, mondjuk a menedzsereket, akkor az ő tárgyaikban pedig a kiválasztottság harsog. 
Mindkettő hasonló szükségleteket keres a divatban. Aki úgy érzi, hogy divatot követ vagy teremt, az úgy is 
érzi, hogy az események középpontjában van.  
 A divat tágabb értelemben kultúra és kultúraközvetítő. Fernand Braudel szerint „egy olyan külső 
forma, amelyen keresztül a maga mélységében mutatkozik meg egy társadalom, egy gazdasági rendszer, 
egy civilizáció; amelyben kifejezésre jutnak fellángolásai, lehetőségei, életöröme”.61 Megvizsgálnánk még az 
előzőknél talán ideáltipikusabb, a civilizációt karakteresebben megjelenítő életmódokat. 
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II. A hatalom-megfelelés avagy a modernizmus divat dichotómiája 

  

1. A divat hatalom 

 
A divat üzleti sikert megszerző lehetőségével foglalkozok majd. Itt tárgyalom a hatalom és divat 
összefüggésének változásai közt példaként a modern építészet jellemzőit, és elméleti szinten összefoglalom 
a leszivárgás elméletek cáfolatát. A hatalomról két szempontból beszélünk:  

Egyfelől – ezt épp csak megemlítjük - szociológiai értelemben, amikor például egy divatba került 
márka ma fontosabbá válik, mint egy jó termék előállítása, mert a vállalatok egymással már a divat területén 
versengenek elsősorban62.  

Másfelől pszichológiai értelemben, mint kompetenciaérzésről. (S kompetenciaérzésünk lehet akkor 
is, amikor úgy érezzük, uralkodunk mások fölött, s akkor is, amikor ellenkezőleg, úgy, hogy mások 
igényeinek sikeresen megfelelünk. Ez utóbbi a divatban beolvadásként figyelhető meg.) 
 
a) Leszivárgás elméletek cáfolata 
 

Ismétlés és elméleti továbbgondolás céljából idézzük fel, hogy Simmel vagy Veblen a társadalmi státusból 
eredő hatalom vonzerejében látta a divat kulcsát, tehát úgy vélték, előbb kell az elithez tartozni, ettől 
birtokolhatjuk a kellemet és ez szivárog majd le, most viszont megfordul a logika: ezúttal majd arról 
beszélünk, hogy előbb kell a helyes ízlést és viselkedést elsajátítani. A hagyományos szociológiai változók 
közül a társadalmi státus nem egyértelműen határozza meg, hogy ki a divatirányító. (De a második évezred 
marketingutatásainak trendjéből az következtethető ki, hogy szép lassan a többi szociológiai változó szerepe 
is meginog. Ld. erről bővebben a Divat, reklám, marketing fejezetben) Mikor is veszíti el a leszivárgás elmélet 
általános magyarázóerejét?  - Amikor nem a hatalom határozza meg a divatot, hanem a divat a hatalmat. S 
ez több mint puszta szójáték.  
 A leszivárgás elmélet már Simmel korában is vitatható volt, ő is felfedezte, hogy a változékonyság 
motorja inkább a középen lévőkben rejlik. A ’30-as évek Amerikája is a gazdasági érvényesülés stratégiáit 
illetően teljesen új jelenségeket vonultatott fel, s aztán a ’60-as évektől a divat középpontjába a fiatalság 
került, s ekkortól az egyes áramlatok nem ritkán éppen az alsó rétegekből indultak, s nem hogy le, de inkább 
felszivárogtak (pl. a break tánc vagy a rap zene).   
 Katz és Lazarsfeld vizsgálata mindmáig frissnek és modernnek hat, pedig az ötvenes évek amerikai 
hétköznapjait kutatták63. Számukra a fontos kérdés a divatirányítói szerep vizsgálata volt. Míg a marketing 
területén - különösen az élelmiszeripar területén - a nagycsaládos középkorú nők váltak véleményvezérré, 
addig a divatban a nagycsaládosokkal szemben a kiscsaládosok. Életkori tekintetben természetesen a 
fiatalok inkább számítottak, mint az idősebbek, de itt is inkább családon belül volt csak ez ilyen egyértelmű. 
Egy másik változóként kezelték a szociabilitást, ahol is azt nézték, hogy a nagy baráti körrel rendelkezők 
inkább adnak-e divattanácsot. Természetesen igen, de nem akkor, ha az illető mellesleg az elit tagja is, mert 
akkor inkább más témákat fog kedvelni, nem a divatot, bármily nagy is a kapcsolatrendszere. 
Legfontosabbként a társadalmi státusról állapították meg, hogy a felső státusúak közt kevesebb a 
divattanácsadó nő, mint a középsők között, akik – mármint a középső rétegűek - saját társadalmi rétegüket 
és az alattuk lévőket is ellátják tanácsokkal. 
 Lazarsfeld kutatásának újdonságát-tudományosságát a korábbi elméletekkel szemben az adta, hogy 
igyekezett minden hipotézisét tisztán empirikus alapokkal alátámasztani. Az ötvenes évek amerikai 
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társadalmáról így bizton elmondható, hogy a hasonló rétegűek kapcsolata volt a gyakori, s hogy ez 
fontosabbá vált a divatban is, mint a fölfelé tekintés. Katz és Lazarsfeld szerint minden homogén csoportnak 
(értsd: azonos státusban lévők) meg van a maga divatirányítója. 
 
A fiatalok divat számára kiemelkedő szerepét a szociobiológia az eladó sorban-levésben keresné, valamint 
abban, hogy a fiatalság fizikai értelemben mutat rátermettséget, fittséget. A gyorsaság, az 
alkalmazkodóképesség, a kitartás mind fittség-jelző. Az evolúciós biológus számára a fittség maga a 
hatalom. Nem magyarázható viszont a biológus nézőpontjából a „generációs hatalomváltozás”  – azaz az a 
jelenség, hogy akkor miért nem mindig a fiatalság volt a divat középpontja? Miért volt korábban az elit, 
később a polgárság fiatalasszonyai, s csak ezután, a XX. század közepétől a fiatalság? Más változók, 
erősebb hatások is vannak itt a háttérben, amelyek értékvonatkozásúak. Ami miatt a fiatal lányoknak már 
nem azt kellett reprezentálniuk, hogy dolgosak, hanem azt, hogy szépek és divatosak.64 Később pedig a 
vékonyság, és a könnyed léptek, a kozmetikai termékek és – Featherstone kifejezésével - a 
„testkarbantartás”65 kiterjedt az egész társadalomra. 
 A Lazarsfeld-i kutatása pillanatfelvételként jelzi már a fiatalok befolyását, ami mint mi már tudhatjuk, 
később tovább nőtt. Az 1955-ös tanulmányban a bűvös határ a 45 éves korú nő volt, ami után a divat iránti 
érdeklődés rohamosan csökkent66.  

A generációs „hatalomváltásnak” valószínűleg több oka is volt: Szerepet játszhattak benne a 
létfenntartás könnyebbsége, a tartósabban együttlévő diákközösségek, és a diákélet kitolódása, az 
értékváltás - hogy pl. a családok saját gyerekeikkel szemben egyre kevésbé a tekintély szavával próbáltak 
befolyást gyakorolni. Mindenek előtt azonban a leglényegesebb ok a tömegkommunikáció jelenségében 
keresendő, a tömegkultúra terjedésében, amelyre mint minden újra a fiatalok voltak a nyitottabbak. De 
kiemelhetjük elemzendő okként az ipari termelés térnyerését, mely megteremtette az ipari és az utcai  
divatot, az életszínvonal javulását, amely a szabadidő növekedését is maga után vonta, a vallás 
háttérbeszorulását, s a demokráciákra jellemző individuális értékek térnyerését.  

A fiatalság és a felnőttek divatja úgy változott meg a XX. században, hogy ettől kezdve már érdemes 
a fiatalok divatjára, mint a szabadidő minél boldogabb területére tekintenünk (hajdan ez a dologtalan osztály 
előjoga volt), ezzel szemben kirajzolódik a felnőttek divatja, ami viszont a munka világában a minél 
sikeresebbé válásra koncentrált. Mindezek mellett természetesen megmaradtak a hagyományos társadalmi 
státushoz kötött jelenségek, a luxus divatok is. 

A megkülönböztetés majd továbbgondolásra is lehetőséget ad, hiszen mind a fiatalok világa hathat a 
felnőttekére – pl. a felnőtt amikor nyaral, a felnőtt hétvégén, a felnőtt amikor nem akar felnőtté válni -, és 
fordítva, azt is vizsgálhatjuk, hogy miképp szeretnének egyes diákok már a felnőtt világ részeiként feltűnni – 
pl. joghallgatók -, s ezáltal miképp öltözködnek és viselkednek másként, mint korosztályuk más fiataljai. A 
szabadidő divatja elmehet akár az extremitások felé, ezzel szemben a munka világának divatja egy 
szélsőségektől mentes pályán mozog. (Ld. ezt a szempontot még a női és férfidivat különbségének 
magyarázatára is.) 

 
 A leszivárgás elméletének cáfolatáról szóló szakirodalmak67 is csak egy történeti nézőpontból 
tehetők teljessé. Mostanra - elérkezvén a XX., XXI. századhoz, a munka világában megjelenő divat 
térhódításához - válhat az elemzés teljessé. Mindenféle mechanizmusra található példa. Legalulról fölfelé 
áramlanak az antidivatok (de említető a hajdútánc terjedése, vagy az impresszionisták érvényesülése), a 
középosztálytól minden irányba a tömegkommunikáció által terjesztett számtalan divat, s gyakran megesik a 
mai fiatal generációból induló divatoknál is, hogy széles középosztályi rétegek alkotják a bázisát, s jelennek 
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meg aztán legfölül is. (Pl. a miniszoknya divatjának idején az angol királynő is kurtított egy kicsit a 
szoknyáján.)  

Charles W. King szerint az is a tömegkommunikáció világának köszönhető, hogy a divat leszivárgási 
folyamatai megszűntek, s kutatásai szerint osztályon belüli átszivárgás figyelhető meg. Divatirányítók, újítók, 
befolyásolók minden osztályon belül vannak, s ők jobban hatnak a hozzájuk közelebb eső társaikra, mint a 
felsőbb osztályok az alattuk lévőkre, így aztán minden rétegből minden irányba tapasztalhatunk 
„átszivárgást”.  
 
b) A hatalom mindenkié 
 

A hatalom mindenkié szociológiai és pszichológiai értelemben. Pszichológiailag akkor, amikor valaki úgy érzi, 
egy öltözetben (viselkedésmódban, hangosan kedvelt értékeiben) ő parancsol, rá irányul a figyelem, 
szociológiai értelemben pedig, mert megszűnt a divatirányítás elithez kötöttsége. 

A divat minden státusú számára való elérhetőségét, azaz demokratikussá válását s nem társadalmi 
hatalomfüggését mutatja az is, hogy korábban szexuálisan kihívók csak az arisztokraták lehettek, a XX. 
században viszont a szexuális vonzerő vált divattá. Amit Steele megfigyelt fétisről szóló könyvében68 az 
alsóruházat felsőruházattá válásának terjedésében (ld. 24. kép), véleményünk szerint ezt a jelenséget 
támasztja alá.   Mindenkinek joga van a szexuális kihívó viseletre, általános középosztályi lehetőség ez, 
mióta az intim ruházatot a divat utcai viseletként is elfogadta. Így az S/M (szadomazo) hatalomból sem 
csupán a társadalom elitjéhez tartozónak lehetnek üzenetei. A XX. században a hatalom továbbra is nagy 
vonzerő, de hogy valójában az amerikai elnök – Bill Clinton – élt-e vissza helyzetével, vagy épp ellenkezőleg, 
Monica Lewinsky élt a szexuális hatalmával, ez nem válaszolható meg egyértelműen egy olyan korban, 
amikor a szexuális hatalom mindenkié. 

 
Előző fejezeteinkben a hatalomnak még csak a reprezentálódását tudtuk bemutatni. Legyen az a tárgyi 
kultúra az életmód az öltözködés, mind nagyon is elárulta ki hová tartozik, gondoljunk csak a 
századfordulóra, mikor a ruhatermékek árai jelentős terhet jelentettek. A hatalom ruhával történő 
megmutatása olykor túl is csordult a józan észen. A barokk kor uralkodói például olyan ruhákat vettek 
magukra, amelyek a ruha eredeti funkciójának, hogy védjen, megfelelő hőmérsékletben tartsa a testet stb. 
nem tettek eleget. Inkább akadályoztak, hiszen túl melegek voltak, és elképesztően nehezek. Persze, ha 
valaki azt hiszi, hogy az ember az oltalom végett öltözködik, az téved, mert például a zord éghajlati 
körülmények közt élő tűzföldi bennszülöttek is inkább gondolnak testük díszítésére, mint oltalmazására69.  

Bár ezekből a jelenségekből mind kibontható a hatalom dimenziója, mégis, a divat mint hatalom 
kérdése azonban mostanáig nem volt teljes. A lehetőségek teljes arzenálja akkor rajzolódik ki, amikor a 
hatalom elérésének eszközében a divat a demokratikus arcát is megmutatja. Ezt láttuk a szexualitás terén, s 
ezzel foglalkozunk részletesebben az alábbiakban is. 

 
Az Egyesült Államokra a '30-as évektől, Nyugat-Európára a második világháború utántól használhatjuk azt a 
kijelentést, hogy a divat hatalom. Nem csak abban az értelemben, hogy a divatipar együtt nőtt a tömegkultúra 
új jelenségéivel, hanem abban az értelemben is, mely szerint hatalomnak azt nevezhetjük, amikor valakire rá 
tudjuk kényszeríteni akaratunkat. Ebben az értelemben a divatot, mint manipulációs eszközt minden 
társadalmi réteg tetszése és képességei szerint csak manapság használhatja. A divat segítségével a 
hatalom megragadása akkor válik lehetővé, ha a társadalom annyira nyitott, hogy mindenkinek esélye van az 
irányító pozíció megszerzésére, legyen az egy vállalat vagy az ország vezetése.  
 Már csak egy feltétel szükséges ahhoz, hogy a divat társadalmi mértékben is a hatalomszerzés 
központi tényezőjévé válhasson, ez pedig az, hogy a társadalom működését a tárgyakkal való 
manipulálással szemben az emberi kapcsolatok váltsák fel. A szolgáltató szektor, a szabadidő eltöltésének 
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szervezői, a szórakoztatók, az ügynökök már emberekkel dolgoztak. Az egyetemeket és a vállalatokat 
irányító menedzserek ma már idejük jelentős részét nem a tudománynak vagy a mérnöki munkának 
szentelik, hanem a szervezésnek.  

A piaci világ átrendeződésével is meg lehet ragadni ezt a folyamatot. A márkák az ipari termékek 
megbízhatóságának szavatolására születtek, a ’80-as évektől kezdve azonban egyre gyakoribb a 
szolgáltatószektor márkázása. Sőt, maguk a termékgyártók is, mint például az autóipar, egyre inkább tolódik 
a szolgáltatások (pl. szervízhálózatok) árusítása felé. A szolgáltatóipar viszont emberekkel dolgozik, nem 
pedig tárgyakkal70.  
 A politikusok mindig is az emberekkel foglalkoztak, mégsem állítanánk, hogy Rooswelt elnök 
népszerűségét a divat kihasználásának köszönhette volna, de ez már Kenedyre jobban elmondható, hiszen 
utóbbi már a televíziót használta népszerűsége kialakításához. A mai kormányfők pr-tanácsadói között pedig 
épp olyan divat szakembereknek, arculattervezőknek (stylist) is kell lenniük, mint a tömegkommunikációban 
megjelenő bármely más sztár tanácsadói közt. 
 A hatalom bárki által megszerezhető mítosza amerikai termék. A divat eszközeinek felhasználásával 
a hatalomba kerülés útja már a '30-as években új értékrend megjelenését eredményezte. A tömegkultúra 
öntudatos reklámfiguráitól kezdve (15. kép) az új filmsztárokig mind az individualitást hirdették, s ezzel együtt 
rombolták a protestáns etikát. Már a némafilm korszaknak is megvoltak a maga sztárjai (a '20-as években 
például a taxisofőrből lett férfi sztár, Rudolf Valentino), de igazán a '30-as évek szülték meg a szex 
szimbólumokat. (Marlena Ditricht, Greta Garbo, Helena Mark, Klark Gable stb.) A szexuális hatalomszerzés 
lehetőségei szorosan összekapcsolódtak a tömegkommunikáció fejlődésével. 
 

15. kép 
Amerikai ’30-as évekbeli reklám  

 
 
 
 
 
 
 
Ígéretek minden mennyiségben. 
Az ellenállhatatlanság megvásárolható. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forrás: Internet 

 

 
 
c) Sikerkalauz 
 

 Ezzel egyidőben az üzleti világban is megkezdte diadalútját a felszín jelentősége a tartalommal 
szemben. Ennek első lépcsőit Dale Carnagie által írott könyvben már felfedezhettük. Ez a legtöbb amerikai 
által olvasott könyv a Sikerkalauz, 1936-ban jelent meg. A könyv érvelési technikája szervesen illeszkedett 
Franklin Benjamin utilitarista etikájához. Ebben a könyvben is megtalálható a „légy szorgalmas és szerény, 
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mert ez jó másnak és ez a jó neked”, csupán itt a szorgalmasság még fokozottabban vonatkozik az imázs 
kialakítására. 
 A '30-as évekre már nem figyeltek fel úgy a visszahúzódó szerény és szorgalmas emberre, mint a 
XVIII. század kezdetleges Amerikájában, viszont változatlanul fontos tényező maradt a nyitott társadalomról 
alkotott mítosz. Ha jók a lehetőségek, és sikertelenek maradunk, csak magunkat hibáztathatjuk. Az 
embernek el kell tudni adnia magát, és ez nem szégyellni való képesség, hanem épp ellenkezőleg, erény - 
vallja Carnagie. Részletesebben is foglalkoznánk könyve állításaival, mert ezen keresztül mutatható be az 
értékek átalakulása, ami aztán a divat hatalomértékének kibontakozásához vezet. 
 Legtöbbet vitatott tézise a ne fukarkodj az őszinte elismeréssel. Könnyen belátható, hogy az 
elismerés, ha mégoly őszinte is, hamar elveszíti erejét. Gondoljunk csak a feleségét mindig dicsérő férjre. A 
feleséget és a barátot a pozitív ítéletek megvonása jobban megviseli, mint amennyire az elismerések 
feldobják. Más szempontból pedig a dicséret hangoztatása hamar fölébreszti az őszintétlenség gyanúját. 
 Carnagienak az élet számos területére volt tanácsa, így például a válás elkerülése érdekében a 
konfliktus mentesség problémakikerülő diplomatikus módját ajánlotta. Harmónia felfogása egyébként 
összhangban volt kora nagy szociológusának, Parsonsnak a társadalomképével71.  
 Carnagie szerint ritkán sikerül az embernek bármi is, amit nem jókedvűen csinál. Ebben a 
boldogságigényben a kor egy olyan értékét is felfedezhetjük, amely jobban összhangba kerül a divattal, mint 
a régebbi értékek. A boldogság ezúttal nem túlvilági cél, nem is általános evilági, hanem őszinte 
mosolygyakorlat a napi érvényesüléshez. Eddig általában olyan érvekkel találkozhattunk, amelyekben a divat 
hat a fogyasztói kultúrára, amelyekből az derült ki, hogy divat nélkül nem is lett volna ipari forradalom, hogy a 
modern fogyasztói társadalom működésében is például felgyorsítja a javak elhasználódását, és így új javak 
megvásárlására ösztönöz. Ezúttal azonban a divattal összhangban lévő értékkel is megismerkedhetünk: 
ilyen a „légy vidám”, de említhetnénk még a „tudj örülni mások sikerének”-et, amelyre az embereknek 
érdemes odafigyelni, máskülönben pórul járhatnak. Ha nem követed a divat felszíni és mély struktúráját, 
elveszhetsz! Elég komoly fenyegetés ez, ha jobban belegondolunk. Carnagie nem is riad vissza az ostortól, 
az egyik fejezetének címéül épp azt adta, hogy „Ha nem teszed bajba jutsz!” 
 A Carnagie-féle etika ma is működik, sőt talán a világ legtöbb táján hódít is, konkrét tanácsait 
azonban már régóta csiszolgatják kritikusai. A szociálpszichológiai észrevételek is csupán a tanácsok 
féligazságaira vonatkoznak. Ugyanakkor megtalálhatjuk erkölcsi vonatkozású bírálatát is. Erre véleményem 
szerint az egyik legjobb példa Arthur Miller 1959-ben írt drámája, az Ügynök halála. Az ügynök pontosan úgy 
él, azokat az értékeket vallja, ami a Sikerkalauz tanácsainak, életfelfogásának megfelel. Sorsa mégis az 
önbecsapás, gyerekeinek félrenevelése. Noha a „hős” azt hiszi, hogy mert képes volt kapcsolatokat 
teremteni, s jó benyomást szerezni, mindenki szereti, valójában nincsenek barátai. 

Térjünk vissza a sikerrecepteknek ahhoz a vonulatához, amely a külsőt egyre jobban felértékelte: 
„Képzeld magad annak a tehetséges, komoly, hasznos embernek, aki lenni akarsz, és ez a gondolat óráról 
órára jobban átalakít majd, hogy saját eszményedet megközelítsed”- tanácsolja Carnagie. Vagy: „Ha meg 
akarod szerettetni magad az emberekkel, hallgass figyelmesen, és bátoríts másokat, hogy önmagukról 
beszéljenek.”72 
 A Franklin-i megszólalási mód jól érződik. Franklin is „ha meg akarod szerettetni magad...”, „ha 
sikeres akarsz lenni...” mondatkezdéseket használt73. Franklinhoz képest viszont új momentum, hogy 
Carnagie számára a siker elérése abszolút központi érték, s a külső alakítása, a viselkedés idomítása 
mintegy mellékesen hozza majd – ígéri - a személyiség fejlődését. Tanítása rokonszenves, s az is igaz, hogy 
az önszuggesztiónak van eredménye, de nem mehetünk el amellett a szociológiai változás mellett, amely a 
sikert anyagilag látta igazolva, s aztán ennek szerepét egyre inkább felértékelte.  
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 Nem csak azok, akik hirdetik a sikerrecepteket – mint pl. Carnagie – származtak alsó társadalmi 
státushelyzetből, de azok is akik komolyan vették. A multinacionális világ kialakulásához pusztán a 
gazdasági lehetőség, és a szegénységből való felkapaszkodás vágya szükségeltetett. Mindaz, amit a 60-as 
évek ellenkultúrája megtagadott, a Walt Disney világa volt. (Disney egyébként a Ford autógyárban 
megfigyelhető mechanikus tömegtermelést vezette be a rajzolóinál, a mindenki csak egy-két kockát rajzol, 
épp ugyanaz, mint a mindenki csak egy-két alkatrészt szerel a futószalag mellett.) 
 Később az étteremlácolatok kialakulásánál figyelhetjük a minták bérbeadását-lemásolását, amelyet a 
gazdaságban franchise rendszernek nevezünk. Dél-Kaliforniában az autók és a közlekedés tette lehetővé az 
út széli éttermek megszületését. Talán leggyorsabban Los Angeles növekedett, ahol 1940-ben már egy millió 
autó járt, és a város nagy kiterjedésű kertvárosi részeket mondhatott magáénak. A meglévő villamos 
tömegközlekedés elsorvadt. A McDonald’s testvérek eredetileg a filmstúdióban építgettek díszleteket, aztán 
a spórolt pénzből a városban indították el az éttermüket. Az étterem kezdetben épp olyan autósétterem volt, 
mint a többi, de aztán radikálisan lecsökkentették az ételek számát, és semmit sem hagytak, amihez 
evőszköz kellett volna, mert azokat a fiatalok csak tönkretették. A futószalagmódszert is „kitalálták”, ahol egy 
embernek csak egy-két mozdulatot kellett betanulni, ugyanis a pincérek és szakácsok keresgélésébe is 
belefáradtak.  

Saját igen sikeres éttermüket azonban nem másolták le, és nem nyitottak újat. Az étteremlánc 
terjesztését már egy másik fiatal szegényként induló ügynökre bízták, aki betérve üzletükbe szerződést 
ajánlott. 1960-ban 250, tíz évvel később már 3000 McDonald’s étterem volt. A terjeszkedés mai nap is 
folyamatos a világban. (Évente 2000 új éttermük nyílik.) 

Még szembetűnőbb Harland Sanders életútja, aki segédmunkás, végzettség nélküli ügyvéd, sőt 
orvosi diploma nélkül szülészként is dolgozott, igaz, élete nagy részében főként ügynökösködött. 65 éves 
korában próbálta eladni egyik titkosnak kikiáltott enyhén csípős, csirkepanír receptjét, többnyire sikertelenül. 
1952-ben nyitotta meg az első Kentucky Fried Chicken éttermét, melynek reklámozására semmi pénze sem 
volt, ezért állt maga kiöltözve a fényképezőgép elé.  

Az étteremláncok tehát a 60-as évek fogyasztói társadalmunk sikertörténetei74, a globális gazdaság 
kialakulásának ma is legjellemzőbb példái. Ezek moralitásban követik Carnagie egyszerű filozófiáját. Az 
éttermek tiszták, csillogók, derűsek, és kielégítik a tömegek igényeit. Disney is hasonlóképp azt állította, hogy 
az unalmas és piszkos vidámparkokhoz képest az övé tiszta, csillogó, és a jövő technikáját bemutató. Disney 
példája nyomán pedig a McDonald’s is felismerte, hogy meg kell céloznia marketingjével a gyerekeket, s ma 
már minden multinacionális cég vallja, hogy a márkahűség megszerzését nem lehet elég korán kezdeni. A 
fogyasztói társadalom sikerreceptjei tehát a minták átvételével történt. 

A gyorsétteremhálózatok kialakulásának szociológiai összetevői az amerikai területek közti 
úthálózat, valamint a nők munkábaállása, és az ipar azon igyekezete, hogy a kisgyerekes anyákat is 
tehermentesítsék a főzés alól. (75-ben még a kisgyerekes anyák egyharmada, a 90-es évek végén már 
kétharmada dolgozott.) Az élelmiszertechnológia segítségével a gyorsfagyasztott termékek és ízfokozók 
kémiai teljesítménye jelent meg. A legnagyobb megrendelői az élelmiszertechnológiának szintén a 
gyorsétteremláncolatok lettek.  

 
Az az erő, amely Carnagie tanácsaiból árad, áthatotta az egész amerikai, s a '60-as évektől már az egész 
nyugat-európai társadalmat is. Az erő a megfelelő, a feladathoz igazodni tudó ember önbizalmából fakadt, 
aki ha akarja, hozzá juthat az érvényesülés technikáihoz. Ezekről a technikákról állítjuk mi, hogy bár 
pszichologizálóak és moralizálóak, alapvetően mégis divatjellegűek, s a divat térnyerését elősegítők.  
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 Divatetikának  azt a jelenséget nevezem, amikor egy divat által motivált erkölcsi cselekvéssel 
találkozhatunk. A ’80-as években különböző minőségű énfejlesztéssel foglalkozó könyvek75 jelentek meg 
Magyarországon. Ezek a könyvek közösek voltak abban, hogy a külső megváltoztatásának kezdetét 
ajánlották és ajánlják ma is, természetesen megint csak a siker elérésének ígéreteként:  
 

„Kezdhetjük a változást kívülről is, megfogható, külső szemlélő által jól látható dolgokkal. 
Megváltoztathatjuk külsőnket, ruháink színét és szabását, járásunkat, kézfogásunkat, frizuránkat, 
testtartásunkat, szemüvegünket - és még folytathatnám a külsőségek végtelennek látszó sorát. Ha 
változtatunk a külsőn (amit mások is látnak), az hatással lesz a belső értékelésre is (ahogy én 
látom magamat)”.76  

 
 
d) A felhőkarcolók üzenete 
 

 A XX. századi nyugati civilizáció lenyűgöző épületei már másként reprezentálták a hatalmat, mint a 
barokk. A kastélyok a nép számára zárva voltak, ellenben a felhőkarcolók a szabad világ szimbólumaiként is 
szerepeltek. Üzletemberként, turistaként, lakóként, elvileg bárki beléphet egy felhőkarcolóba, használhatja, 
az övé, s rajta múlik, meghódítja-e a legfelső szinteket.  
 Az építészet a zenével rokonítható nyelv, mert ugyan nem mesél el egy történetet, de önmagában 
mindent elmond egy hangulatról, egy életérzésről, egy kultúráról. Az építészek mind ideológusok is. Ezek az 
ideológiák éppúgy át vannak itatva csoportküzdelmekkel, hasonulásokkal és elkülönülésekkel, mint minden 
divatjelenség77.  
 Ezúttal azonban nem a különböző építésziskolák rivalizációjáról szeretnék írni, hanem arról, hogy a 
korhangulat sokszor egy divat bűvköréből származik. Ahogy ezt megfigyelhettük a barokkban, hasonlóképp 
megfigyelhetjük a funkcionalista modernizmusban is. Az alábbiakban erről az irányzatról, Le Corbusierről, 
vagy még inkább Minoru Yamasakiról78 szólnánk.  

A funkcionalista építészet mérnökei kezdetben annyira az új technológiák bűvkörébe kerültek, hogy 
ideológiailag is mellékesnek tartották az embert, később ez változott, de Le Corbusier a példa rá, hogy a jó 
szándék olykor kevésnek bizonyul, az ő elképzelései is sokszor megerőszakolásai lettek az ember által 
szeretett tereknek.  
 A modern építészetnek az egyik leglátványosabb törekvése a gravitáció legyőzésére lett. Ennek 
kísérlete, vagy legalábbis ennek az érzetnek a keltése. Alátámasztások nélküli fantasztikus ívek, lenyűgöző 
méretek, és főként a magasságok. A toronyház építésében a „ki tud nagyobbat” verseny kezdődött – s ez 
még ma is tart, csak épp áttevődött Japánba és Kínába. A verseny igazi üzenete az individuális, bárki által 
elérhető hatalom reprezentálására. Ez az üzenet szimbolikus erővé sűrűsödött a WTC ikertornya esetén, 
hiszen a WTC egyúttal fogyasztói civilizációnk közepe is volt. Nem véletlen tehát, hogy épp ezt érte támadás, 
s hogy akkora megrendülést keltett lerombolása79. 
 Az amerikai modernista törekvések egy történeti véletlen folytán, s így tulajdonképpen némileg 
igazságtalanul is, egy építész nevéhez kötve két alkalommal is látványos kudarcba fulladtak. Minoru 
Yamasaki (1912-1986) amerikai építész egy szociális bérlakásprogram elismerő díjátvétele után húsz évvel 
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kénytelen volt tudomásul venni a telep lakhatatlanná válását, s hogy emiatt a hatóságoknak le kell „művét” 
rombolnia. Pedig a házakat Le Corbusier urbanisztikai elvei szerint a napfény-tágasság-növényzet, azaz az 
úgynevezett elválasztott rendszerben, a purizmus ideológiájával építették. (Le Corbusier maga is támogatta a 
radikális lépéseket, Párizs belső nyomornegyedeit is szerette volna lerombolni.) 

A betelepített amerikaiak ugyanakkor teljesen lepusztították az új épületeket, olyannyira, hogy azokat 
már nem lehetett rendbe hozni80.  Pedig ekkorra más tudományok, mint például az antropológia már kutatta a 
kultúra és a térhasználat kapcsolatát, és érzékelték, hogy nem minden közösségnek lehet úgy jót tenni, hogy 
leromboljuk „nyomor házaikat”, és beköltöztetjük valami újba, amit azért nem éreznek a sajátjuknak, mert 
nem felelnek meg addigi térhasználati szokásaiknak81. 

 
 

 

 
 

16a, b. kép 
Felhőkarcolók, és a WTC épület emlék- 

fényei. 
 

 
 

 
Forrás: Internet 

  
 

A World Trade Centert is Yamasaki irodája építette 1966-73-ig, ezt pedig terroristák rombolták le az 
ismert időpontban, 2001 szeptember 11-én. Mindkét eset ugyan különböző szempontból, de értelmezhető a 
modernizmus kudarcaként. Rengeteg lehetőség van ugyanis, amiről az építészek vitatkozhatnak, ahogy 
kifejezhetik egy kor életérzését, s teszik is ezt. Például a közös terekről és az elkülönülés fontosságáról, 
ennek arányairól, a kívánatos anyagok használatáról, a megfelelő méretekről, az épület befelé forduló védő, 
vagy kifelé forduló nyitott koncepciójáról stb. Az építész nagyobb hatalommal rendelkezik, mint bármilyen 
más művész, hiszen amikor látunk egy várost, vagy egy épületet, akkor ez vizuális kényszert gyakorol, 
amikor meg élünk egy térben, akkor nap mint nap szembesülünk egy hangulattal. (Nem a mögötte folyó 
ideológiai küzdelmekkel, hanem azzal, amit az épület áraszt.) 
 Rövidebb távon a divat diktál, hiszen elbűvölheti az embereket az újdonság varázsa, és vágynak rá, 
hogy kicsit birtokoljanak valamit az újból. Hosszabb távon viszont az épületek, vagy akár a városrészek egy 
evolúciós törvénynek engedelmeskednek. Megmaradnak vagy nem, elhagyják őket vagy ápolják, s ezek a 
szempontok némileg támpontul szolgálhatnak arra, hogy csak egy építészeti divatőrülettel, vagy valami 
mással volt dolgunk.  
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 Az építészetnek csak két nagy, minden korban jelenlévő kísértését emeltük ki, a hatalomét (ld. még 
Hitler berlini terveit, vagy a pártkancellária makettjét /17. kép/) és a „praktikusét”, de nyilván számtalan más 
játékos divatőrületnek állandóan ki van téve, s tulajdonképpen nem is az építész az, aki egyedül felelős, 
hiszen leggyakrabban csak igyekszik kielégíteni a megrendelői igényeket, s a megrendelő még inkább 
divatkövető, mint maga a mérnök. Egy kor rányomja bélyegét épületeire, s ha a barokkot és a modernet 
ebből a hatalom-szempontból hasonlítjuk össze, azt találjuk, hogy míg a barokk a legfelső osztály 
hatalmának, vagy a túlvilági csábításnak a szimbóluma, addig a modern az individuális szabadságé, az 
individualitás hatalmáé.  
 
 

 

17. kép 
Fasiszta építészet 

 
 

A diktatúrák képtelenek divatot 
teremteni 

 
 
 

Forrás: Internet 
 
 

A WTC lerombolása az individuális szabadság elleni támadást jelentett, emlékműve pedig (16b. kép) 
azt, hogy a XXI. század elején el is veszett ennek a szabadságnak egy darabja.  
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2. A megfelelés kényszere 

 
a) A formatervező alkalmazkodási kényszere 
 

Még egy kicsit az építészettel folytatnánk, aztán az autókkal, de egyre kevésbé beleavatkozva az 
építésszakma történetírásába, vagy az autó formatervezésbe. Érdekelni minket sokkal inkább a fogyasztói 
civilizáció megfelelési kényszerei fognak. 

A megfelelés kényszerét, azaz az adott szerep, forma vagy stílus konform megjelenítésének 
kényszerét, míg a XX. század előtt elsősorban a rendies osztályelőjogok tartották fenn, addig a modern 
fogyasztói társadalomban az alkalmazkodás a siker feltételévé vált. A Carnagie idézetekből a hatalomra 
törekvés vágya ugyanúgy kimutatható, mint az alkalmazkodás igenlése, ugyanis ez immár ugyanazon 
éremnek a két oldala. 
 A funkcionalista építészetben is megfigyelhető ez a kettősség. Írtunk ezeknek az épületeknek a 
hatalom szimbolizálásához való hajlandóságáról, de ugyanezek az építészek más alkalmakkor épp az ember 
tevékenységéhez való alkalmazkodást, a modern életfeltélekenek való megfelelés kielégítésére törekedtek, s 
szép példája ennek egy az 1937-ben átadott szálloda, melyet a nemzetközi funkcionalista építészet tiszta 
megvalósulásának tartanak (18. kép). 
 

 
 

18. kép 
funkcionalista építészet 

Forrás: XX. század művészete 74.o. 
 
A formatervezők – az építészetben, belsőépítészetben, a ruhaiparban, az autóiparban stb. - is pontosan 
ismerik azt a jelenséget, hogy az embereknek szükségük van arra, hogy valamit könnyen 
kategorizálhassanak, besorolhassanak, tipikusan egy meghatározott üzenetként dekódolhassanak. 
Amennyiben ez nem működik, ha az emberek felismerési és konformitási vágyai nem elégítődnek ki, a 
termék elbukhat a piacon. Progresszív Ám Még Alkalmazható dizájn lehet csak sikeres. A PAMA-elvet az 
emberek tipizáló konzervativizmusa miatt az ipari formatervezők ritkán merik átlépni82. 
 Vehetjük példának erre bármely elterjedt ruhadivatot is – mondja Lissák György autótervező83. A 
haspóló, mint „haspóló” ruhadarabként való azonosítása előfeltétele a ruha elterjedésének. Első 
megjelenésekor, még gondolhatták, hogy egy mosásban összement nevetséges ruhadarabról van szó, s 
miért vásárolták volna meg újonnan, amikor kicsi. Később, amikor az emberek a haspólót is könnyen 
beazonosították, és tipikussá vált, már azt sem vették észre, ha valakinek rosszul állt. A póló és a haspóló 
elmozdulása egymástól nem olyan nagy, hogy ne lehessen felismerni, s miután saját életre kelt, önálló 
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elnevezést kapott, megint megfelelt a konzervatív beazonosíthatóság feltételeinek, a vele szemben 
támasztható problémákat már a tipizálás takarta el.  
 
 

  
 

19a. kép  
Szekérautó 

Forrás: Autósélet  

19b. kép 
Ford T-modell  

Forrás: Internet 
 

 
 

19c. kép 
Tojásautó 

Forrás: André Costa 
 

Az autók esetében is ugyanerről van szó. Először a szekérbe szereltek motort, ezért az autó kinézetének ez 
volt a tipikus formája (19a). Ma azonban sem a szekeret nem nevezzük autónak, sem az olyan új formákat 
(ötletes tanulmányautókat), amelyekből nem asszociálunk autóra. S mivel nem működik a tipizálás, 
mindkettőt visszautasítjuk. Egyiket már, a másikat lehet, hogy még. Az olyan furcsa, de mára elterjedt kisautó 
kategória, mint például a Smart azonban utat nyithat az olyan új formák számára is, mint André Costa 
díjnyertes „guruló tojása” (19c).  

Lissák a Renault Avantime modelljét említi az elv túlfeszítésére. Az Avantime-ot 2000-ben hozták 
forgalomba, de pár év gyártás után felhagytak vele, és bezárták az üzemet. Miközben az autó formaterve és 
ötlete kitűnő, a fogyasztói érdeklődést feltehetően ez a modell a kelleténél jobban meghaladta. Ha sikerült 
volna divatba hozni, ha a „tipikus autó” kategóriába beilleszkedett volna… Ezért is rendkívül nehéz eldönteni 
egy még nem befutott forma gyártásának leállítását. 
 
 
b) A csoportmunka kényszerei 
 

Az alkalmazkodás fontossága a divatban és tulajdonképp az egész fogyasztói civilizációnkban sokkal 
fontosabb, mint első pillanatra gondolnánk. A klasszikus kapitalizmus hipotézise még az volt, hogy a 
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társadalmi hatékonyság azáltal maximalizálható, ha mindenki saját érdekeit követi. E mellett az érv mellett 
kardoskodott egész életében Spencer is. A modern szociálpszichológia ezt az érvet a fogolydilemma játék 
segítségével szokta megcáfolni. (Pl. az egyénnek érdekében áll nem törődni környezetével, ha mások 
helyette törődnek, de ha mindenki így gondolkodik, abból környezeti katasztrófa lesz.) A fogolydilemma arra 
is bizonyíték, hogy a nyeremények individuális maximalizálása és a vereségek minimalizálása olyan 
helyzetet teremt, amelynek végeredménye, hogy mind az egyén, mind a közösség rosszabbul jár, mintha 
együttműködött volna. „Ha van kooperációs érdek, amely a különböző egyéneket összefűzi - állítja Deutsch -, 
akkor a szűk önérdek követése nem racionális.”84 
 Morton Deutsch 1949-ben publikálta egy kísérlete eredményeit, melyben a versengő és az 
együttműködő csoportok közti jellemzőket összegzi. Deutsch kimutatta, hogy olyan környezetben, amelyben 
az egyéneknek együttműködniük kell, mások javaslataira a többiek jobban odafigyelnek, s azokat 
pozitívabban is fogadják. A versengő csoportoknál viszont kommunikációs problémák, félreértések sora volt 
tetten érhető, igaz, itt a befolyásolhatóság is lényegesen kisebb mértékű.85 A '30-as évektől a 
kapitalizmusban felerősödtek azok a tendenciák, amelyek az együttműködés struktúráját teremtették meg. A 
kölcsönös egymásra figyelés és a tekintélytisztelet csökkenése a integrálta a társadalmat. Először 
szemügyre vesszük a társadalmi struktúra együttműködésre sarkalló változásait, majd a „kívülről 
vezéreltség” gondolatát ismertetve a struktúra személyiségre gyakorolt hatását. 
 Az egyes társadalmi alrendszerek szerveződését is vizsgálva megfigyelhető, hogy a struktúra az 
együttműködő csoportok gyarapodását, s a versengő egyének kiszorulását eredményezte. Az elektronikus 
tömegkommunikációban például nyomon követhető, ahogy a hírkezelésben évtizedről évtizedre csökkent a 
túlságosan önálló sztárok iránti igény. Az egyes tévétársaságok monopóliummá növekedve egyre inkább az 
intézményhez való lojalitást tekintették fontosnak, s kizárták soraik közül a rögtönző egyéniségeket.86 
Kiszámítható személyiségekre lett szükség, s nem az öntörvényű tehetségekre, nem lehetett vállalni a 
rögtönzés kockázatát. 
 A megfelelés egzisztenciális kényszerítő hatása okaként Whyte a bürokrácia terjedését nevezi meg. 
Whyte szerint az adminisztratív munka terjedése személyiségre gyakorolt hatása Amerikában sem tűrte az 
egyénieskedést. A szerző szerint az adminisztratív jellegű munkákba ugyanúgy belekényszerültek, mint 
annak idején az iparosodás idején sokan a proletariátus és a kisiparos státuszba. A magasabb 
beosztásokban lévők ezúttal a menedzserek rétegében találták magukat. A társadalmi struktúra átalakulása 
a „sima modorú” embert (wellrounded man) részesítette előnyben. A csapatjátékos képességei 
felértékelődtek a nonkonform egyénieskedővel szemben. Mindeközben a hollywoodi filmek az öntörvényű 
egyéniséget népszerűsítették. Ez azonban ekkor még inkább hiánypótló, mint mintaadó. Aronson szerint a 
filmekben a hősök a nonkonformisták, a mindennapokban azonban jobban szeretjük a jó értelemben vett 
konform embereket.87 
 A közösségi etika szerint még az sem helyes - állapítja meg Whyte -, ha okosabbak akarunk lenni 
másoknál, ezért érdemes öltözködésünket is úgy megválasztani, hogy mindenki haverjának tűnjünk. Az 
amerikai kutatók által egységesen hangoztatott változásokat a hivalkodással szemben a közvetlenség 
reprezentálásának megjelenéséről azzal is alátámaszthatjuk, ha felidézzük az amerikaiak '80-as '90-es 
évekbeli kedvenc tornacipős fehér zoknis utcai, nem is igazán a sportoláshoz alkalmas szabadidős 
öltözködését, melyet gazdagok és középosztálybeliek egymástól megkülönböztethetetlen módon viseltek. 
 A gazdagság élvezete szégyenlősen szorul a négy fal közé, s ez elég érdekes változás, különösen, 
ha ismerjük Veblen hivalkodó fogyasztásról alkotott elméletét, de akkor is, ha csak a reprezentatív 
fogyasztással állítjuk szembe. (A reprezentatív fogyasztásról korábban azt állítottuk, hogy az nem hivalkodó, 
hanem a társadalmi munkamegosztás kötelező érvényű megjelenítődése.) Whyte magyarázata a hivatali és 
a menedzser-világ térnyeréséről a sima modorú ember kialakulásában meggyőzőnek tűnik. Whyte mintha 
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csak Carnagiet elemezve vonná le következtetéseit, mely szerint kellemes modorú emberekre van szükség, 
akik meghallgatnak másokat, akik meg tudják magukat szerettetni, s akik alkalmazkodással tudják elérni 
céljukat.88  
 Az amerikai szerzők egymás után állapították meg, hogy az emberek - David Riesman találó 
kifejezésével - kívülről vezéreltekké váltak. Van aki azt is hangsúlyozta, hogy az anyagi sikerességgel 
szemben fontosabbá kezdett válni a lelki nyugalom békéje is, a családi boldogság.89 Egyre kevesebben 
veszik komolyan - mondták -, hogy a nagy vagyon megoldaná az életüket. A versennyel szemben tehát 
megjelentek az együttműködés (adjustment) értékei. A kívülről vezérelteknek az ideáltípusát ugyanakkor 
nem lehetett azért minden társadalmi rétegre egyformán kiterjeszteni. Úgy tűnt, ezen belül is van egy olyan 
réteg, amelyre még inkább jellemző a divatos-alkalmazkodó lelkesség, s ezek voltak az úgynevezett „fehér 
gallérosok”.90 
 A szociálpszichológiai csoportkísérletekben - az együttműködés/verseny vizsgálatán túl - a hatékony 
vezető típusa után kutattak, s a jó csoporttagot is úgy szemlélték, mint a csavart a gépezetben. A jó vezetőről 
megállapították, hogy a feladatorientált / kapcsolatorientált képesség tekintetében az eredményesség 
leginkább attól függ, hogy milyen jellegű a feladat. A közepes bonyolultságú feladatokhoz a szociábilis vezető 
típusát javasolták, mondván, hogy az tud konfliktusokat megoldani, lelkesíteni, értékeket felmutatni.91 (A 
csoporttagok egyéniségének problémafelvető képességének fontosságát ekkor még nem fedezték fel.) A 
gondolatmenetet úgy véljük érdemes továbbfolytatni a társadalmi értékek szintjén. A következő alpontban a 
szociálpszichológiától leginkább az értékszociológia diszciplínájába lépünk. 
 
c) Együttműködési értéknyomás 
 

Ha a keresztény kultúra értékvonatkozásait a fogyasztói kultúrával hasonlítjuk össze, éppenséggel nem 
találunk semmiféle alkalmazkodási jellemzőt, megfelelni akarást, önfeláldozást, csoportszolidaritást.  
 
 

HAGYOMÁNYOS CÉLOK ÉS 
ÉRTÉKEK 

ÚJ CÉLOK ÉS ÉRTÉKEK 

Szeresd felebarátodat! Szeresd önmagadat! 

Áldozd föl magad! Valósítsd meg önmagad! 

Korlátozd vágyaidat! Éld ki szabadon vágyaidat! 

Légy becsületes! Légy sikeres! 

Homlokod verítékével keresd meg a 
kenyeredet! 

Keresd a könnyű, a gyors sikert! 

Dolgozz! Élvezd az életet! 

Élj takarékosan! Fogyassz! 

Becsüld meg azt, amid van! Szerezz minél többet! 

Teljesítsd kötelességedet! Védd meg jogaidat! 

Engedelmeskedj! Légy független, autonóm! 

Fogadd el azt a helyet és sorsot, amely 
kiszabatott neked! 

Törj ki az adott keretek közül! Hódítsd 
meg a világot! 

Hallgass az idősebbekre! Keresd az újat! 

A tisztes szegénység: erény! A gazdagság az igazi siker! 

Törődj az elesettekkel! Mindeki a maga szerencséjének a 
kovácsa! 
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Az élet szenvedés! Az élet jó! Az élet nagyszerű kaland! 

Az élet célja az üdvösség! Az élet célja a boldogság! 

Gondolj a halálra, az örökkévalóságra! Az élettel törődj! Egyszer élünk! 

Bűnös vagy! Ártatlan vagy! 

 
Forrás: Hankiss Elemér: Proletár reneszánsz, Helikon Kiadó 1999 21. 

 
 

A hedonizmus kialakulását érjük tetten, aminek okai közt ott van a vallás háttérbe szorulása, s 
helyette az Egyesült Államokban a freudizmus fantasztikus elterjedése,92 a pénzügyi tranzakciók 
hiteljellegének technikái – az emberek kölcsönökkel a saját jövőjükből élhetnek -, a középrétegek 
gyarapodása, a fehérgalléros munkakör terjedése, a szabadidő és a szórakozási lehetőségek növekedése93 
stb. Az értékek területén pedig azáltal, hogy a fogyasztással mérjük sikeres voltunkat, nem látjuk meg a siker 
nem anyagi vonatkozású formáit.94.  

Ha a reklámok történetét elemezzük, ugyanez az individuális tobzódás válik kimutathatóvá. (Ld. a 20. 
képet). Sőt, ha megpróbáljuk a divatot értékkategóriákkal megközelíteni, akkor is azt tapasztaljuk, hogy a 
divatra épülő civilizációnknak a megkérdezettek individualista jellemzőket tulajdonítanak. 

 
 

20. kép 
Individualitás hangsúlyozása 

 
 
A szolgálni akaró szerény értékrendtől a 
fogyasztói civilizáció a bűntudat nélküli 
önkényeztetésig jut. A „mert megérdem-
lem” típusú reklámoknak ez az üzenete. 
 
 
 
 
Forrás: Internet 

 

 
 

Egyetemista diákokat kértem meg arra, hogy néhány ellentétpár közül nevezzék meg azt, amelyiket inkább a 
divat világához éreznek közel. Ilyen volt például a szokáskövető-kötelességtudás, versus individualista-
kreatív. (Ugyanezt megfogalmazhatjuk közmondás formában is egyik oldalon a „járt utat a járatlanért el ne 
hagyd”-al.) A diákok az individuális kreatív oldalt tartották divatnak inkább megfelelőnek. Egy másik 
ellentétpár az engedelmest állította szembe az önállóval, s hasonlóan az előzőhöz, az engedelmesség itt 
sem tűnt divatértéknek. Harmadikként főként az amerikai filmekben oly könnyen megnyilvánuló kimutatott, s 
expliciten is megfogalmazott szeretetet állítottam szembe azzal a típusú szeretettel, amelyik rejtőzködő és  
szolgáló jellegű. Itt pedig a kimutatott szeretet tűnt inkább a divatnak tetszőnek. S a sor a fenti táblázat 
segítségével folytatható volna. Ezek a divatértékek tehát ma szintén a hedonizmussal függnek össze.  
 Ugyanakkor a szociológiai, szociálpszichológiai, értékszociológiai vizsgálatok mindig felfigyeltek a 
fogyasztói civilizáció másik arcára, az alkalmazkodó, kooperatív jellemzőkre (Ld. pl. már egy ilyen kutatás 
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ismertetését Az ipari társadalomról írott fejezetben, a III. 4.d alatt.). Ezt hol kritikusan tették, mint Fromm, 
Riesman vagy Packard, hol elismerőleg, és némileg rácsodálkozva, mint Inglehart, Rokeach, Fukuyama, 
vagy hazai vizsgálatukban Hankiss és munkatársai.  
 
 

 

21. kép 
A beolvadás 

 
 
 
 
 

A képhez mellékelt szöveg (írott ruha), 
és az ajánlott parfüm egységes 

üzenetet hordoz. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forrás: Glamour 2004. Dec. 80. 
 
 
David Riesman A magányos tömeg című művében azt állítja, hogy az iparosodás korszakában, amikor a 
társadalom nagy sebességgel változott, és a vallásnak még jelentős ereje volt, a szülők arra nevelték a 
gyerekeiket, hogy önfegyelmük legyen, szorgalmuk és kitartásuk. Az ismeretlen sorssal szemben ennél 
többre amúgy sem lehetett volna felkészíteni őket. Ez a fajta nevelés belülről vezérelt embertípust teremtett. 
Amikor a társadalom nem annyira termelői, mint inkább fogyasztói vonásokat mutatott, az emberek az 
együttműködés erényeit kezdték magukévá tenni, és a divatosan változó magatartásokhoz könnyen 
idomultak, mintegy kívülről vezéreltekké váltak.95 
 Vance Packard azokat a gyakorlatokat derítette fel, amelyek segítségével az '50-es évek 
Amerikájában megpróbálták reklámozni az árút. Az ő kritikáiból tudjuk, hogy a pszichológiai tudás 
felhasználása során először a freudizmusra alapozott hatáskutatást végeztek. Kiderült például, hogy az 
embereknek komoly bűntudatuk van a torkoskodással szemben, ezért a piacon dolgozó pszichológusok, 
szociálpszichológusok azt tanácsolták egy megbízójuknak, hogy hirdessen úgy, hogy abban a 
reklámszereplők csak egy kis csokoládéval jutalmazzák magukat, mondván, annyit igazán megérdemelnek. 
Mondanunk sem kell, hogy ennek a csokoládégyárnak sokkal nagyobb lett az összes eladott 
termékmennyisége, mint a többinek. Packard több ilyen módszert ismertet, s ezzel azt is bizonyítani akarja, 
hogy a pszichológiai tudás a monopóliumok kezébe kerülve a fogyasztók teljesen kiszolgáltatottá válását 
eredményezi. Nos, a „teljes kiszolgáltatottság” tétele mára kicsit erőltetettnek tűnik, de nem is az elmélet naiv 
vonásaira kell felhívnunk a figyelmet, hanem arra, hogy az amerikai társadalom még az '50-es években is 
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úgy hedonista, hogy valójában bűntudata van miatta. A legtöbb Packard által ismertetett sikeres reklám 
valamilyen formában a puritánságra, és a fogyasztás miatt érzett bűntudat feloldására épült.96  

Ilyen például a szerző szerint az a fehérnemű hirdetés is, amelyben egy nő álmában lengén öltözve 
– egy szoknyában, és a Maidenform melltartójában - mászkál az utcán. A korábbi reklámok mind direktben 
közölték, hogy mire szolgál a termék, a freudista hatásra létrejövő indítékkutatások viszont az emberek 
elfojtásait próbálták kihasználni. Itt a hipotézis azt volt, hogy elfojtott vágy megjelenítése vonóvá teszi a 
terméket.  

Hankiss és munkatársai '80-as évek professzionális értékkutatásai – Rokeachoz kapcsolódva - pedig 
azt derítették ki, hogy az amerikai társadalom értékstruktúrája bár rétegek szerint tagolt, általánosságban 
mégis sokkal kevésbé mondható szélsőségesen individuálisnak, mint a magyar. Igaz, hogy az elit és a 
fiatalok individualistábbak a középrétegeknél és a középkorúaknál, de a férfiak és a nők értékrendje között 
már nem olyan nagy az eltérés, a családi békét mindkét nem fontosnak tartja. A magyar nők esetében az 
udvariasság, az engedelmesség, a tisztaság, a segítőkészség, a megbocsátás (tehát a hagyományos 
értékek) különösen erősek voltak, míg a logikus, az értelmes, az alkotószellemű értékeket az amerikai nők 
képviselték inkább. Viszont az amerikai férfiak nem választották olyan nagymértékben az individuális 
értékeket, mint a magyarok.97 A kutatók az amerikai társadalmat a posztmodern értékek társadalmának 
nevezték, ahol az alkalmazkodni tudás meghatározó, míg a magyart szélsőségesen modernizálódónak. 
(Persze ha a magyar nőkre gondoltak volna, akkor meg tradicionálisnak kellett volna nevezniük minket.)  

A „kívülről vezéreltség” a fogyasztói társadalom negatív konformitását igyekszik bizonyítani, az 
értékkutatások pedig már arról adnak számot, hogy széles körben megjelent egy ellenállás is.  

 
A reklámok elemzésével is felfedezhetjük ezt a kétarcúságot. Egyrészt a ’30-as évek fogyasztói 
társadalmához képest a mai társadalomban - nevezik ezt fogyasztói civilizációnak, utalva arra, hogy 
kibontakozott a hedonizmus – elveszítette a bűntudatát. A fogyasztói civilizációban a korábbi tradicionális 
értékeket a sztárok, a hírességek (celebrity) mitikus magasságokba emelkedése helyettesíti, s az, hogy az 
intenzív létélményt a bulvárlapok biztosítják az emberek számára. 
 David Beckham focistáról és feleségéről, egy lánycsapat énekeséről, Victoria Adamsról nem 
véletlenül készülnek szakdolgozatok. Ők már azt reprezentálják, hogy nem kell szégyenkezni a gazdagság 
miatt, hogy mindennél fontosabbak ők maguk, saját önmegvalósításuk. Ennek a fogyasztói civilizációnak a 
kiépülése a korábbi civilizáció erodálódásának következménye. És a mi civilizációnk az egszisztenciális 
kérdésekre az én középpontba helyezésével az önmegvalósítást tanító tömegkommunikációval próbál 
válaszolni98. 
 Másfelől viszont új bűntudatok sarjadnak az új talajon. A reklámokban egyre több a környezetkímélő 
termék, s valószínűleg nagyon hatékony reklámokat lehetne készíteni arra is, hogy miként használjuk ki 
rosszul saját egyéni erőforrásainkat.  
 
A hedonizmust nem utolsó sorban épp a divat fogja vissza. A „kisportolt és mégis karcsú” test, a 
ruganyosság, az ápoltság, a tökéletes fogak mind megannyi termékgyártó cég érdekeltségi köre is. Az 
egészséges táplálkozás körüli őrült verseny, amelybe minden termékgyártó bevonja a „legkorszerűbb 
tudományos ismereteket” és a különböző társaságok, kamarák, sportolók és a háziasszonyok is ezt ajánlják, 
valójában az önpusztító hedonizmussal szemben helyezkednek el. Ezért aztán ma sem lehet korlátlan 
mennyiségben csokoládézni, de nem azért, mert a torkoskodás bűn, hanem mert oda lesz az alakunk, nem 
fogunk egészségesen táplálkozni, és mert rosszat tesz a fogainknak.  
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 Még a legtoleránsabb társadalomban is, ahol mindenki úgy nézhet ki, ahogy akar, mert joga van 
hozzá, és ahol senki sem botránkozik meg jóformán semmin, ott is igen erős kényszerek vannak arra, hogy a 
teljes élet  ideáját mindenki ugyanúgy értelmezze. A szabadidő hasznos, és ismereteket gyarapító eltöltése 
például azt jelenti, hogy utazásainkat olyan mértékben halmozzuk tele programokkal, hogy valójában csak a 
fogyasztás és munka egy másfajta dimenzióját képviselje. Aki teljes életet akar élni, az nem habzsolhat, és 
nem ihatja részegre magát, de azért ismernie kell a mámort - persze csak a négy fal között, vagy a régi 
iskolatársak körében -, végig kell próbálnia az összes nemes italt, és minden ízt amit a gasztronómia 
nyújthat, minden nagy koncerten és kiállításon ott kell lennie, illik megfordulnia néhány egzotikus kultúrában, 
s nem utolsó sorban szexuális élményei is a lehető legteljesebbé kell válnia. (Ez utóbbin csak az AIDS-
járvány fogott vissza valamit.)  
 Abban is továbbgondolási lehetőséget látok, hogy vajon elég pontos meghatározás-e a „könnyű élet 
igenlése”, vagy ennél egy kicsit bonyolultabb a modernizáció üzenete. A manökenek, színészek, 
sztárriporterek saját sikereik mögött minden divatlapban egy nehéz életvezetést kommunikálnak. (Sok 
utazás, otthontalanság, gépies, agyonhajszolt, szabadidő nélküli élet stb.) Mi szükség volna erre a 
kommunikációra - mellyel tele van a bulvár -, ha a dologtalanság volna az érték? Az üzenet tehát 
komplexebb, sok munka ellenére kell biológiailag fittnek látszani. A tevékenység társadalmában élünk, ahol a 
menedzserek is akkor igazán sztárok, ha már a pénznél is fontosabb számukra a szenvedélyesen űzött 
munka. 
 Divatszociológiai nézőpontból tűnik fel az is, hogy a divat nem csupán az extravaganciát élteti, de 
minden erőforrását mozgósítja a megfelelés érdekében. A  21. képen látható nő egy olyan parfümöt 
reklámoz, s egy olyan ruhát visel, amely kortalanná teszi, de az ő egyénisége „nem kedveli a hivalkodó 
illatokat, és amennyire lehet próbál észrevétlen maradni” – írja róla a terméket ajánló szöveg99.(Saját 
kutatásunkban épp azzal foglalkozunk majd, hogy a konform megfelelésvágy és ez a divat attitűd 
kapcsolódhat egymáshoz. Ld. Az II. 3.d. fejezetet.) 
  
David Riesman is úgy látta, hogy a kívülről irányítottság onnan adódott, hogy a szülői nevelés folyamatát 
felváltotta a kortárs csoportok hatása és a média. Ez kezdetben egy konform viselkedés elterjedését 
eredményezte, melyben a veszély az volt, hogy akadályozva és fenyegetve van a szabad szókimondás. Úgy 
látszik azonban, hogy a konform viselkedés elterjedésével szemben valami páratlan individualizmus 
elterjedésére figyelhetünk fel - reflektált aztán később saját könyvére a szerző. A magányos tömeg megírása 
óta – mondja - a békés konformizmus helyett dühödt individuális, tekintélyt nem tisztelő egyénekkel és 
csoportokkal találkozhatunk.100  
 Riesman megint úgy érzékelte, hogy az egyensúly felborulóban van, hogy az inga ezúttal az 
ellenkező irányba leng ki, vagyis nem a konformitás, hanem a minden társadalmi szintű érték elutasításának 
irányába. Az egyén vagy a csoport kerül preferált helyzetbe.101  

Lehet, hogy észrevételeiben igaza van, a divat világában is megfigyelhető a csoportokra bomlás. A 
tömegkommunikáció is lehet, hogy felaprózódik, s ezek a széttöredezések akulturációt is jelenthetnek. 
Másfelől azonban nem hiszek a dühös csőcselék verzióban, ahogy valószínű a kívülről vezérelt konform kép 
is sarkított volt.  

  
Az individualitásnak és a csapatmunkának, az én felépítésének és a hasznossá válásnak, a kitűnésnek és a 
rejtőzködésnek egy dinamikája figyelhető meg, s nem egyszerűen az individualitás elhatalmasodásáról kell 
beszélnünk. A divat – igaz - mindkét tendencia számára választható lehetőségeket biztosít, de a fogyasztói 
civilizáció jellemzője valószínűleg épp az, hogy kettős értéknyomással rendelkezik, ezért a hedonista célok 
mellé együttműködési értékek kerülnek.  
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d) Esztétikai- és szépség-kényszer 
 

A divat receptet nyújt arra, hogy milyen értékeket kövessünk az adott korban, segíti a beolvadást, 
konformista-együttműködő hajlandóságaink is kibontakozhatnak általa. Ha mindezt történeti antropológiai 
szempontból kívánjuk áttekinteni, elsőként a divat és a szépség kerül közel egymáshoz. A szépség 
ugyanakkor nem olyan relatív kategória, mint a divat, mert hogy mit tartunk szépnek, az sok esetben a 
termékenységhez, az alkalmazkodáshoz (adaptáció), az evolúciósan megerősíthető szabályokhoz kötődik.  

A genetikai értelmű fittséget (alkalmasságot) mindig szépnek látjuk. A divat születését valószínűleg 
ennek, a genetikai alkalmasság megmutatásának köszönheti. Ám a következő lépésben a kultúrák teljes 
mértékben elszakadnak a biológiai értelmű józanságtól, s a törzsi társadalmak egészen extrém megjelenési 
formákat mutatnak. Ilyenkor a divat ezeknek a társadalmi jelenségeknek a megjelenítője. S általában úgy, 
hogy a hatalmon lévő határozza meg, mi tekinthető vonzónak. Az emberi társadalmak tehát hosszú időre 
felülírták a divat fittségre való kizárólagos érzékenységét. 

A kultúra által szabályozott testtorzításoknak, nyaknyújtásnak, vagy a fogak kiszedésének, a fűző 
használatának lehetnek funkciói – pl. a fűző okozta pihegés emlékeztetheti a férfit a szexuális együttlétre, 
ahogy a homokóra alak is a nőiségre -, de akárhogy is, ezek a torzítások nem az emberi teljesítőképesség 
maximalizálását preferálják. Inkább a felszabaduló energiák fitogtatásai. Attól függően válnak divattá, hogy 
rendelkeznek-e önkéntes játékossággal, szabad választási potenciállal, s valamilyen szabállyal. 

A demokráciák és a munka világának dominanciája emelte ki megint a biológiai alkalmasságot, s 
tette a divat tárgyává. A divat íve tehát a genetikai alkalmasság keresésétől az abszurditásokon keresztül 
visszavezetett a genetikai alkalmassághoz, mellyel a megfelelő megjelenés esztétikai törvényeket igyekszik 
követni. Ezt a történeti ívet a szépség divatelméletének nevezzük, mert ugyan szokták mondani, hogy a 
szépség relatív, de ez valójában nem igaz. A szépség univerzális jellegű102, s amikor ettől eltérést 
tapasztalunk, annak lehetséges oka épp a divat olyan korszakbeli hatására következik be, amikor a divat 
nem a fittséget részesíti előnyben.  

Vegyük példának a testet és a testtartást. A negatív utópista víziók szerint több ezer év után majd az 
emberi agy megnövekszik, s a test elkorcsosul. Egyelőre épp az ellentétes tendencia figyelhető meg, a 
szellemi munka felértékelődésével, és általánossá válásával, a testre fordított átlagos idő és törődés is 
megnövekedett. A hatalom dönti el kinek milyen teste lehet, állítja Bourdieu is. Viszont a szerző szerint a 
tökéletes test a felső osztályok előjoga, szerintünk meg a jóléti szolgáltató szektorra szerveződő 
társadalmakban Bourdieu állításával szemben a tökéletes testhez jutás demokratikus lehetőséggé válik a 
középosztály széles rétegei számára. S mintha ennek is bűvöletébe kerülne a divat.  A genetikai 
alkalmasság is folyamatosan felértékelődik, mert míg a XX. századi munkásosztály tagja szinte mindegy, 
hogy milyen genetikai kondíciókkal született, testét amúgy is tönkretette a munkája, ma a tökéletes test, arc 
stb., azaz a szépség a korábbiakhoz képest sokszorosára növelik az érvényesülés esélyét.  

A divat extrémitásai mindig megtalálhatók, de a XXI. század mintha megint az arányos, izmos 
testalkat, és szép testtartás görög szépségideálját idézné. Ugyanezt korábban nem a divat, hanem az 
ideológiai törekvésekben figyelhettük meg, mint például Léni Riefensthal árjákról, majd később afrikai 
bennszülöttekről készített fotóin103. (22. kép) Minthogy a Hitler propagandistájaként elhíresült operatőrnő 
egész életében a „tökéletes” test esztétikájának hódolt, érdemes megfigyelnünk, hogy ami ma 
ideológiamentesnek és divatosnak számít, az valamikor a divattal ellentétes volt és ideologikus.  
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22. kép 
A tökéletes test  

 
 
 
 

A tökéletes test esztétikáját hirdető 
fényképész a nácizmus kiszolgálása, s 
saját bűntudata elől Afrikába menekült. 

 
 
 
 
 
 
 

Forrás: Léni Riefensthal 

 

 
 
Az 22-es kép egy olyan afrikai bennszülöttet mutat, ahol a testi arányosságot és szépséget, a genetikai 
rátermettséget preferálja a törzs. (S ezt hangsúlyozza a fényképész is.) Ha ezután 23-as fűzős képre 
pillantunk, valószínűleg viszolygás támad bennünk. Ráadásul a női fűző a XVI. században még acélból 
készült. Divatperiódusai idején mindig ellenállhatatlan vonzerővel bírt. II. József például állami intézetekben 
betiltotta, a magánéletre pedig úgy kívánt hatni, hogy a fegyencnőknek tette kötelezővé. Ám a hatás fordított 
lett. Nem a dámák és polgárnők szakítottak a „rabdivattal”, hanem a rabnők lettek büszkék104. 

A törzsi kultúrákból a szélsőséges divatból hozhatók példák szép számmal. A mi korunkban azonban 
kevésbé jellemző a szélsőségesség. Bár ezzel szemben felvethetnénk a plasztikai sebészetet, mégis, 
történeti mércével mérve az extrémitások periférikussá válását figyelhetjük meg, melynek okát a munka 
világában való érvényesülési törekvésben látom. A munka a biológiai rátermettség formáit részesíti előnyben: 
ilyen például a magabiztos, de a másik felé orientált és nem kihívóan nyitott testtartás terjedése is, ha már 
nem a ruha, hanem a mozdulatok divatját hozzuk példának. A feminista mozgalmak is a munkához való 
egyenlő jogokra törekvés által, a divatnak az egészségesség, a fittség, a határozottság, a rátermettség, a 
testi szélsőségektől mentes arányosság jeleit értékelték fel.   

Akár a 48. képen a Playboy polgárt, akár pl. a 27-en, a manökenek szép arcát, akár a 44-en a 
munka világába kerülő nőknek szóló „előnyösségre” törekvő ajánlásokat nézzük, mindegyiknél a divat mint 
genetikai alkalmasság, mint az esztétikai szépségre törekvés jelenik meg. Talán nem tűnik értelmiségi 
körökben népszerűnek, de annál megdöbbentőbb következtetést lehet mindebből levonni: a tömegkultúrára 
épülő civilizációnk fő divattendenciáit tekintve „normálisabb”, mint a korábbi korok, beleértve ebbe a 
legextrémebb példákat felvonultató törzsi társadalmak  - Desmond Morris szavaival - „két lábon járó 
abszurditásait” is.  
 
 

3. Az alkalmazkodó, a szadomazochista és a demokratikus 

 
a) A lelki karakter és a fogyasztói társadalom 
 

A XX. század sok egyéb mellett egyúttal a diktatúrák százada is volt, és ennek oka nem kevés fejtörést 
okozott az emberi karakterek iránt érdeklődők számára. Korábban Freud még úgy vélekedett a civilizációról, 
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hogy abban a boldogságra esélye sincs az embernek. Énjeink közti konfliktusában szenvedünk, felettes 
Énünk egy civilizáció által ránkerőltetett kényszerzubbony, mely alól nem tudunk felszabadulni, de ami nem 
is volna kívánatos. Erich Fromm már optimistábban szemlélte lehetőségeinket, azt állította, hogy elvileg 
élhetne az ember a modern társadalomban a szabadságával. Korábban nem is tehette volna, de a XX. 
században megnyíltak számára a lehetőségek. A kibontakozó kapitalizmusban öntudatossá, individualistává, 
s kritikussá is vált, ezzel együtt viszont magányossá. 

Fromm szerint a magányosságból és a bizonytalanságból105 a XX. századi ember menekülésre adta 
a fejét, és két ilyen menekülési utat talált. Az egyik a nacionalizmus tébolya és a marxista ideológia106. 
Mindkettő kollektívitásba való menekülésnek tekinthető. A másik a tulajdonba, és a presztízsbe történő, 
melyek valójában a fogyasztói társadalom konformitásai. Második könyvében, az Egészséges 
társadalomban a szerző az óriásvállalatok kialakulásával és a jóléti társadalom problémáival foglalkozik107. 
Az emberek itt kockázatkerülőkké válnak, s hedonistává. Nem mernek szembenézni a szomorúsággal – mely 
az életben olykor nagyon is helyénvaló lenne -, ehelyett viszont depresszióssá válnak. Az intellektuális 
fejlődést a manipulatív demokráciákban egy erkölcsi leépülés követi.  

Korábban mi a divatnak ezzel a fogyasztói társadalomban kibontakozó ágával foglalkoztunk, azzal, 
hogy a divat miként tudta továbblendíteni, és pótolni ezeket a bizonytalanságokat. Új vágyakat volt képes 
kelteni, miközben a polgárt akár munkamániássá is tette.  

Nyilvánvaló, hogy a fogyasztói világ pótcselekvései szempontjából könnyebb a divathoz közelíteni, 
mivel a másik „menekülési útvonalon”, a kollektív tébolyok oldalán felszámolódik a divat. Ugyanakkor 
érdemes egy kicsit ez utóbbi lélektani tartamait is szemügyre vennünk, hátha itt is fellelünk a divat számára 
szociálpszichológiai jellemzőket. 
 A kollektivitásba menekülők, legyenek azok politikailag a szélsőjobbhoz, vagy szélsőbalhoz tartozók 
- Fromm feltételezése szerint - egy szadomazochista személyiségképlettel rendelkeznek108. Ezek a 
bizonytalan emberek szükségét érzik, hogy lefelé tapossanak, s hogy fölfelé igazodhassanak. Tegyük hozzá, 
hogy nem kell eljutni egy diktatórikus rendszerig, a mai polgári demokráciák is igyekeznek kielégíteni ezeket 
a szadomazochista szükségleteket, ráadásul a szónak eredetibb értelmében, a szexuális szélsőségességek 
tömegkommunikációba vitelével. 
 
 

23. kép:  
Fűződivat 

 
 
 

Mai szemmel elborzadunk, sajnálatot 
érzünk, vagy aggódunk. Hasonlóan 
tekintenek majd ránk utódaink plasztikai 
műtéteink miatt. 
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Már az elrémisztő fűzők sem feltétlenül a tetszeni akarást szolgálták. Szemben a mai mellnagyobbítási 
műtétekkel, melyeknek valóban a szexuális vonzerő fokozása a célja – s ezzel nem kizárt persze, hogy 
valamilyen domina helyzetbe kerülés -, a fűzők állandó szorongatása mazochista élményekkel is szolgált.  

A szexuális szadomazochizmushoz való vonzódás nagymértékben függ a polgári világ gyakorlatától, 
ezért nagyfokú kulturális különbségek is észlelhetők. Valerie Steele, aki egy könyvet szentelt a divat, a szex 
és a hatalom témájának, azt állítja, hogy az angoloknál nagyobb vonzódás figyelhető meg magánéletükben 
az S/M-ért – férfiaknál még az alávetett szerepekért is -, ami azzal magyarázható, hogy a nyilvánosságban 
és a hivatalos életben viszont annál inkább törekednek a demokratikus kommunikációra és viszonyokra109. 
Szerinte egyre többen keresik az S/M helyzeteket, de szemben a korábbi évszázadokkal, egyre kevesebben 
akarják az alávetett helyzetet játszani.  

Úgy vélem, hogy a modern demokratikus társadalmakban felértékelődtek mind az alkalmazkodói 
erények, mind az irányitási képességek, s különösképp e kettő összepárosítása nyitja meg bárki számára az 
érvényesülés útját. Mégis az emberek többsége vagy egyik, vagy másik helyzetben érzi jobban magát, 
aszerint, hogy extrovertált vagy introvertált alkat. Egyes szadomazochista személyiségtípusok mind a 
hatalomkereső, mind az alkalmazkodói szerepben jól feltalálják magukat, s a leginkább problémamentesen 
oldják meg  a polgári világ kevésbé szélsőséges helyzeteit.  
 
 
b) A szadomazochista megszelídítése 
 

 
A hatalom-megfelelés erősebb érzelmeket takar a hasonulás-elkülönülésnél. Amikor hasonulni szeretnénk 
valamihez, akkor nincs szankció abban az esetben, ha az nem sikerül, s itt valóban csak egy vágyról van 
szó, amely könnyen átváltható egy másik vágyra. A megfelelni akarás már jóval követelőzőbb érzés. A 
megfelelni akarás kényszere a protestáns etikában volt nagyon erős, annak azonban nem sok köze volt a 
divathoz. Bár látszólag minél előrébb haladunk az időben, annál szabadabban mozgunk, és annál 
szembetűnőbb a divat kibontakozó könnyedsége, valójában ez a divat átveszi a parancsolás szerepét is. 
Végül pedig a divat veszi át a helyes viselkedés meghatározó szerepét, félresöpörve például a tradíciókat.  
 A posztmodern ember egyfelől rendkívül toleráns (és tanácstalan is) a különböző etikai rendszereket 
látva, de nagyon elítélő, ha a helyes modor áthágásának jeleit véli felfedezni, amelyek viszont csupán a divat 
által terjedt mintákból alakulnak ki. Aki ósdi kifejezéseket használ, akit olyan társadalomtudományi kérdések 
foglalkoztatnak, amelyek nem az aktuális diskurzus részét képezi, aki olyan ruhát hord, amelyik 
szemlátomást divatjamúlt, vagy aki leragadt a két évvel azelőtti divatzenénél stb., azt menthetetlenül, szinte 
gondolkodás nélkül elítéli a környezete. Mivel pedig a divat alapján ítélő társadalom képezi a realitást, ezért 
aki kivonja magát ezek alól a szabályok alól, feltehetően valóban neurotikus, a társadalom perifériáján 
lévő110, vagy „rosszul nevelt”, esetleg szórakozott tudós professzor.  
 Erich Fromm szadomazochista személyiség típusát is elhelyezhetjük a hatalom-megfelelés és a 
hasonulás-elkülönülés dimenziói között. A szadomazochista személyiségnek égetően szüksége van a 
rendezettségre, másképp elveszettnek érzi magát. Akkor kiegyensúlyozott, ha megmondják mit csináljon, s 
ha ezt nem teszik, szorongás vesz rajta erőt. A szadomazochista az az embertípus, aki Fromm szerint mind 
a kommunista, mind a fasiszta eszmékre kapható. A német család tekintélyelvűsége, és a német 
iskolarendszer tulajdonképpen ezeknek a személyiségvonásoknak a kifejlődését erősítette, vélte Adorno 
nyomán Fromm is.  
 Aki a divatban a hatalom megszerzésére vágyik, az természetesen még igen messze van a szadista 
hajlamoktól, sőt a divat könnyelmű természete és a szadomazochista mániákus fontoskodása között 
kifejezetten ellentmondás van. Amikor Fromm a fasizmus elől Amerikába emigrált, megdöbbenve 
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tapasztalhatta az amerikaiak lazaságát, toleranciáját és fegyelmezetlenségét, a tekintélyelv hiányát, az 
önállóságot. A különbség úgy is megfogalmazható, hogy míg Németország az egyenruha társadalma lett, 
amely nem szívesen látta se a könnyedséget, se a másságot, addig Amerika ekkorra már a divat 
társadalmává vált.  
 Ahogy a divatos hatalomvágy különbözik a szadizmustól, úgy a megfelelés érzelme is a mazochista 
érzelemvilágától. Aki meg akar felelni, és ezért esetleg szorong, az többnyire épp az alávetettség 
megaláztatását szeretné elkerülni, s a mazochistával ellentétben nem fogja abban örömét lelni. 

A magunk részéről elfogadjuk, hogy a fasizmus a szadomazochista személyiséget hozta a felszínre 
és termelte ki, s úgy véljük, hogy Frommhoz hasonlóan kidolgozható volna az az embertípus is, akit a 
hatalom-megfelelés érzelmei mozgatnak. Ez a modern fogyasztói társadalomban érvényesülő ember nem 
csak abban különbözik a szadomazochisától, hogy nem szükséges a patológiára asszociálnunk róla, hanem 
abban is, hogy alapvetően az önállóság eszményét keresi, ennek elérhetőségét a pénz megszerzésében 
látja, s a vagyonszerzés érdekében olyan alkalmazkodó stratégiákat alakít ki, amelyek egyúttal tudatos 
manipulációk is, sőt, számára mindez etikai rendszerbe is foglalható, hiszen megideologizálható, hogy a 
közösség javát így sokkal inkább szolgálja.  
 Maga a szadomazochista embertípus is megtalálja megnyilvánulási és pótkielégülési formáját a 
modern polgári társadalmakban, s ezt épp a divatban teszi. Nagyon is úgy tűnik, hogy az intimitás eddigi 
területei, a szexualitás különböző aberrációival egyetemben a divat kellékeivé váltak. A 24a kép egy 
alsóruhába öltözött, magas sarkú cipőt viselő és ostort a kezében tartó szadomazo lányt ábrázol, míg a 24b 
azt mutatja, hogy miként lehet a „hatalom-megfelelés” kódjává szelidíteni a szadomazochista érzéseket..  
 
 

  
 
 

24a, b. kép 
Az alsóruházat felsővé válása 

Forrás: Steele, V. 
 
 
c) Divatvírus 
 

Simmel kapcsán még azt emeltük ki, hogy a társadalmi keretfeltételek (nyitott vagy zárt társadalom) 
meghatározóak a divat kibontakozása szempontjából. Van azonban egy másik logikai megközelítési 
lehetőség is, ami viszont nem a keretfeltételekből indul ki, ellenkezőleg, úgy tekint a divatra, mint valami 
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vírusra. Legyen szó akár öltözködésről, vagy csak egy szóhasználatról, a divat során a kívánatos 
megnyilvánulás kiszorítja az alternatív lehetőségeket. Fromm nézőpontjában az ember szívesen válik a divat 
(fogyasztói társadalom) áldozatává, mert nem akar autonóm lenni, vagyis, ha nem őt idézzük, de az ő 
kritikáját kívánjuk erősíteni, azt mondhatjuk, hogy létezik egy „divatvírus”, melyet könnyen elkap a modern 
ember. Ennek a vírusnak a sajátja, hogy a tudatot egyetlen megnyilvánulás hatása alá vonja, amitől nem tud 
szabadulni: a tudat rabságába esik. Ez kellemes érzés – ahogy a szerelmes számára is kellemes, hogy csak 
egyvalakire tud gondolni -, ugyanakkor a divatos tárgy vagy jelenség számos más, alternatív megközelítési 
lehetőséget is kiszorít, következésképp beszűkülünk általa.  
 A nyelvészetből hoznánk példát. A nyelvi divatok részben a szlengből, a társalgási életből, a 
hivatalos nyelvhasználatból, vagy a magas nyilvánossági szinten, újságírók és közszereplők által kedvelt 
kifejezésekből származnak. Például a „ciki” kifejezés kiszorította az idegtépő, ijesztő, izgalmas, kellemetlen, 
kényes, kínos, kockázatos, rizikós, visszás, veszélyes stb. szavakat111.  
 Vagy az elegánsnak számító „rangos” szó divatba jövetelekor kiszorultak a becses, díszes, értékes, 
fontos, hírneves, jelentékeny, jelentőségteljes, megbecsült, neves, tekintélyes stb. kifejezések. Nem pusztán 
arról van szó, hogy valakinek nincs elég szókincse, és ezért nem lel alternatívákra, hanem a divat által 
tetszetős kifejezések kiszorítják a többit. Annak, hogy az emberek önként használnak divatos szavakat a 
kényelmen kívül – könnyen az eszünkbe jut – még az a haszna is megvan, hogy a közönség részéről 
kedvező fogadtatásra számíthatnak. Több oka is van tehát annak, hogy alkalmazkodunk a divathoz, ilyen a 
kényelem, vagy a divatvírus elbódító hatása. A formával alkalmazkodunk ahhoz a közönséghez, amely fölött 
hatalomra szeretnénk szert tenni.  
 
 
d) Kutatások 
 

 Amikor felmerült, hogy a divatban motiváló erő lehet a hatalom és a megfelelni akarás, elkészítettem 
egy kis kérdőívet is. A kérdésekre 80%-ban szociálpszichológiát hallgató másod és harmad éves lányok 
feleltek, volt rajtuk kívül egy tucat manöken iskolába járó, és néhány fiú is. Mivel a kérdések elsősorban 
lányoknak készültek, ezért használtam az állítások között a "kacér elérhetetlent". Feltételezem, hogy a fiúk 
ezzel kevésbé hajlamosak azonosulni, mint ugyanennek a „sármos” megfelelőjével. 
 Az állítások mellé egy számot kellett írni, melyből kiderült, hogy a válaszoló mennyire tartja az állítást 
önmagára jellemzőnek.112 
 Az állítások a következők voltak: 
 
Amikor a számodra megfelelő öltözetet viseled, úgy érzed, hogy...  
  
 1. eltűnsz a többi ember között 
 2. dinamikus vagy 
 3. hatalmad van mások felett 
 4. szolid vagy 
 5. szívesen kapcsolatot teremtenek veled az emberek 
 6. kellő tiszteletet vívsz ki magadnak 
 7, szép vagy 
 8. feltűnő jelenség vagy 
 9. kicsit megbotránkoztatsz másokat 
 10. lebegő szellemi lény vagy 
 11. érzéki vagy 
 12. kacér, elérhetetlen vagy 
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 Arra is megkértem a válaszolókat, hogy azokat a mondatokat, amelyeket magukra nézve 
érvényesnek tartottak (tehát  1-es vagy a 2-es számot írtak mellé), fontossági sorrend szerint rangsorolják. A 
megjelenített értékek közül az egyikkel mellé fogtam, és ez a „dinamikus”. Úgy gondoltam ugyanis, hogy a 
dinamikusságnak a szolidság lesz az ellentéte, és aki az egyiket választani fogja, az a másikat nem. Be kell 
azonban látni, hogy ma a melankóliának semmiféle divatértéke nincsen, ezért a dinamikusságot jóformán 
kivétel nélkül mindenki választotta, és a rangsorolásnál is az első helyek egyikére tette. Vagyis a 
dinamikusságnak semmiféle szórása nem volt, s információértéke sem több annál, mint amit az előbb 
mondtunk róla. 
 A várakozás (hipotézis) az volt, hogy megkülönböztethető lesz egymástól két csoport, az egyik 
amelyik a divatot inkább arra használja, hogy „megfelelően” nézzen ki, a másik, amelyik a divat segítségével 
befolyásolásra törekszik. (Feltételeztem, hogy a huszonéves lányok számára a megfelelő öltözék divatosat is 
jelent, de mivel ez valóban nem egyértelmű, ezért szóban azt is közöltem, hogy divatszociológiai kutatást 
végzek.) 
 A befolyásolásra törekvésre megfogalmaztam expliciten is a választ (hatalmad van mások felett), de 
implicit módon is („kellő tiszteletet vívsz ki magadnak”, sőt ide soroltam a szexualitásra utaló állításokat is, 
mint pl. „érzéki vagy”). A minta meglehetősen kicsi volt, de úgy gondolom, a két csoport különböző karaktere 
így is jól elválik egymástól, s ezt a későbbi divatszociológiai óráimon megismételt felmérések is 
alátámasztották. Amire viszont a nem reprezentatív minta miatt nem tehetünk biztos állítást, hogy milyen a 
két csoport közti arány. Egy 70-es évekbeli adat szerint a népesség 50%-a öltözködésével az 
alkalmazkodást és a belesimulást kívánja kifejezni, legalábbis a felnőtt lakosság sem pozitív, sem negatív 
irányba kitűnni nem akar113. Az évek múlásával – s ennek feltételezése nem nagy kockázat – ez az arány 
alighanem változott. Én az első alkalommal mindössze 62 értékelhető kérdőívet dolgoztam fel. 
 A kezdeti hipotézishez képest, azaz a belesimuló és kitűnni akaró attitűd megragadhatóságán kívül  
két fontos kiegészítésre is jutottam. Az egyik még a kiértékelése előtt is könnyen kitalálható lett volna, 
nevezetesen, hogy a divatban a hatalmat keresők is két részre bomlanak, az egyik csoportba azok tartoznak, 
akik ezt tudatosan teszik, a másikba pedig azok, akik nem is tudják, hogy ezt keresik. Túlságosan is jellemző 
volt azoknak a száma, akik határozottan kijelentették, hogy amikor jól öltözöttek, akkor nincs hatalmuk mások 
felett, de másfelől úgy is vélték, hogy ilyenkor tiszteletet parancsolnak, sőt szexuálisan igen vonzók, s 
többnyire elérhetetlenek. 
 A másik kiegészítés, hogy úgy tűnt létezik egy harmadik csoport is a megfelelők és a 
hatalomkeresők két fajtáján kívül, akiket valamilyen oknál fogva nem lehetett megbízható módon egyik 
oldalhoz sem besorolni. Legjellemzőbb tulajdonságuk, hogy általában elutasították azt, hogy ők szolidak 
lennének, s nagyon is kommunikáció képesnek tartották magukat, akikkel mások szívesen beszélgetnek, s 
akik se nem vonzzák, se nem elrettentik szexualitásukkal az embereket. Többségükben tagadták, hogy 
szexuális vonzerejük jelentős volna akkor, amikor jó formában és divatosnak érzik magukat. Ezt a harmadik 
csoportot óvatosságból nevezzük csak harmadik csoportnak, árnyaltabb elemzésükhöz, az ő esetükben 
feltétlenül több kérdőívre, és másfajta értékek tesztelésére is szükség volna. 
 Elképzelhetőnek tartom azonban, hogy ebben a középső csoportban nagyobb valószínűséggel 
találhatnánk olyan embereket, akiket demokratikus személyiségűeknek tarthatnánk, többen volnának itt azok 
is, akik autonómabb személyiségűek, s akik esetleg kevésbé alkalmasak a modern világ érvényesülési 
technikáival azonosulni. Lehetnek tehát konzervatívok is, vallásosak is stb. 
 Lehetne itt olyan elmélettel is kísérletezni, mely szerint minden civilizációban háromféle módon 
állhatunk szokásainkhoz. Prekonvencionálisan (mikor félelmek irányítanak - beolvadás), konvencionálisan 
(mikor a normákat megkérdőjelezhetetlennek tartjuk – civilizációnkban ez a divattal hatalomszerzés), és 
postkonvencionálisan (mikor demokratikusan betartjuk a szokásokat, de nem azért mert félünk tőlük, vagy 
mert uralkodni akarunk általuk).114 
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 Ha az arányokat vizsgáljuk, azt látjuk, hogy azok, akik számára a divat elsősorban a beolvadás 
lehetőségét szolgáltatja („eltűnsz a többi ember között”), majdnem annyian vannak, mint akikre a divat 
hatalomkereső vonatkozása érvényes. Az összes megfelelni akaró száma 25 volt, a divat segítségével 
hatalmukkal tudatosan élők 14-en, látensen élők pedig 12-en voltak, a harmadik (esetleg demokratikus?) 
csoportba pedig 11-en kerültek. 
 Ha a divatértékeket egyenként sorra vesszük azt találjuk, hogy a kommunikatív képességeiket a 
divat segítségével növelni szándékozók között jelentősen többen vannak a hatalomra törekvők, mint az 
alkalmazkodók, de azért a megfelelni akarók majd 40%-a is szeretne a divattal kommunikatív szempontból 
figyelemfelhívó lenni. Az erotikusság enyhébb formáira is lehet fogékony a megfelelni akarók 30-40%-a, s 
erre annál is inkább módjuk van, mert a szexuális vonzerő (szexepil), már elég régóta polgárjogot nyert. Már 
egy '30-as évek eleji magyar divatlapban találtam ilyen utalást. (A megkérdezettek némi szellemességgel 
arról nyilatkoztak, hogy szexepillel a dolgozó nők is rendelkeznek, de azért nem árt, ha ezen képességük 
kibontakoztatása előtt pihennek egy keveset.115) 
 Hazai értékszociológiai vizsgálatokból bár nem derül ki, hogy a fiatalok számára a „szépség világa” 
mit is takar – mint láthattuk lehet ez az érvényesüléssel is rokon -, viszont egyértelműen nő a jelentősége. A 
2000 és 2004-es ismételt ifjúságkutatási felmérésben a 14. helyről a 11. helyre jött fel, igaz, hogy a „hatalom” 
tartósan az utolsó helyen maradt116. Itt is változatlanul feltételezném, hogy a hatalom értékének elutasítása 
és a szépség vágya között ellentmondás van, és a szépség iránti vágy burkolt hatalomkeresés. Egy 400 fős, 
szintén már elfogadható nagyságú mintából pedig az derült ki,  hogy minél inkább tartunk a gimnáziumi 
tanulóktól a szakmunkástanulókig, annál fontosabb a szépség117. 
 
Ezek az empirikusan is markánsan megjelenő eredmények egyúttal annak a kérdésnek a 
megválaszolásában is közelebb vihetnek, hogy miért is változik a divat. Az egyén oldaláról vizsgálva ennek 
oka épp a követők és az újítók, a kitűnni akarók, és a belesimulni szándékozók dinamikájában van. Kitűnni 
mindig kockázatos. Egy új öltözék a nevetségesség tárgya lehet, és inkább a szabadsággal és magas 
presztízzsel bírók kockáztathatnak, s ilyenek a színészek, színésznők, a 90-es évektől pedig a celebek. De 
bárki változtathat, és bárki követhet, s ezek mozgása épp olyan, mint a halrajoké. Ezért is kell óvatosnak 
lennünk, mikor azt hisszük, hogy néhány divattervező vagy celeb műve a divat változtatása, hiszen amikor 
egy halraj elmozdul valamilyen irányba, közülük a legnagyobbak sem mehetnek a másfelé.  
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Divatértékek 
 

 HATALOM 3. CSOPORT MEGFELELÉ
S 

 
tudatos látens Demokratikus

? 

Dinamikus 14 12 9 17 52 

Szolid 0 1 3 24 28 

Kommunikatív 9 9 11 9 38 

Erotikus-kacér 14 9 2 9 34 

Tisztelet elváró 11 9 6 11 37 

Transzcendens 6 0 3 5 14 

Provokatív 5 6 0 1 12 

Hatalmam van 14 0 2 5 21 

Beolvadó 2 0 2 21 25 

 14 12 11 25 62 

 
A táblázatban azt tüntettük fel, hogy hányszor választották az egyes értékeket. 

 
 
A tisztelet kivívására vágynak mind a hatalmat keresők, mind a megfelelni akarók. (S azok is, akik 
szexepiljüket is bedobják.) Igaz, míg a hatalomra törekvők 70-80%-a, addig a megfelelni akaróknak 50-60%-
a. Lényeges azonban, hogy a megfelelni akarás sem a szolgalelkűséggel, de még csak a 
szolgálatkészséggel sem analóg, s mögötte is gyakran megtalálhatjuk a tiszteletet parancsolás szándékát, 
sőt sok esetben a megfelelni akarásban nem is a beolvadás vágya a motiváló, hanem az elismerés kivívása, 
a konformitáson keresztüli megbecsülés elérése. 
 A transzcendencia értékére úgy kérdeztünk, hogy a kívánatos öltözetben a ruha viselése közben 
lebegő, szellemi lénynek érzi-e magát valaki. Többen mulattak ezen a feltevésen, és sokan visszautasították, 
de a megkérdezettek több mint 20%-a valamilyen szinten mégis azonosulni tudott vele.  
 

25. kép 
Karl Lagerfeld118 

 
 
A napszemüveg képes egyszerre 
mindkét vágyunknak eleget tenni, el is 
bújtat és feltűnővé is tesz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forrás Gerda Buxbaum 
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A provokatív, a megdöbbentő hatásokra vágyók számát vizsgálatunk kevesebb, mint 20%-nak mutatta. A 
megdöbbenteni akarók, tehát azok, akik nem ijednek meg attól, ha kicsit megbotránkoztatnak másokat, sőt 
kifejezetten az ilyen öltözékben érzik jól magukat, egyéb tudatos vagy látens markáns hatalmi törekvéssel is 
rendelkeztek. A női divat jellegzetességéről ugyanakkor tudvalevő, hogy hajlik a meglepőre, a váratlanra. 
Valószínűnek látszik, azonban, hogy a divat váratlan fordulatait is csak a fiatal lányok döntő kisebbsége 
hajlandó magáénak tekinteni, csak a provokativitást fölvállalók, és kedvelők. A konformak viszont majd 
második lépésben követik őket.  
 Befejezésül még egyszer felhívnánk a figyelmet, hogy nem reprezentatív vizsgálatról volt szó, 
csupán néhány többségükben egyetemista és kisebbrészt manöken iskolába járó lányról. Az azonban, hogy 
személyiség szerint elválnak a divatkövetési tendenciák, talán még ennél kisebb mintán is elegendő volna.119 
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III. Divatfunkciók 

 

1. Változékonyság, védelem, kaland 

 

a) A védelmen túl, az „elvarázsolódáson” innen 
 
Weber számára az elvarázstalanodó, racionalizálódó, szekularizálódó modern civilizáció hideg és 
bizonytalan jövőt ígér, Freud ismert gondolata szerint a civilizációért az ösztön énünk elfojtásával, s így 
boldogtalansággal kell fizetnünk120. Sok kulturkritikus szociológus szerint pedig Walter Benjamintól Frommig 
vagy Baudrillardig, a fogyasztói társadalom épp hogy új, önmagát kábító lehetőségeket keres. 
Látványosságokba menekül121, mítoszvilágot épít a tömegkommunikáció sztárjaiból, s az emberi 
személyiség kultuszának értékrendjét hozza létre122. Mindezt leginkább magába sűríti a divat, mert a divat 
újravarázsolja a racionalitása miatt hideggé váló világunkat.  

Ha ezekkel a kételyekkel szemben, vagy ezek ellenére elfogadjuk, hogy a civilizálódás egy pozitív 
folyamat, akkor a technológiai fejlődésben, az élet kényelmesebbé tételében a divat is egy pozitív 
mozgatóerőként jelent meg. A divat kultúrtörténeti szemmel nézve egyre kevésbé extrém, egyre 
praktikusabb, egyre demokratikusabb, egyre inkább bárki által leutánozható. Az ipari forradalom időszakában 
– mint láttuk -  a fogyasztói vágyak beindítása mellett a változékonyság, és a megújulás képességét 
segítette. A divat egy másik funkciója azonban a védelem, de nem úgy, hogy a ruha véd meg minket az 
időjárástól123.  

Ez a világ nem csak hideg, de „állandó versengéstől hangos és zavaros is, ahol szinte lehetetlen 
ésszerű döntést hozni – így egy márkákkal foglakozó marketing-szakértő, aki szerint ebben az 
elbizonytalanodott világban – a márkák a tisztaságot, a biztonságot, az állandóságot, a státuszt, a valahová 
tartozást képviselik.”124. A márkajelzések nem is olyan régen még a ruhaiparban szerényen megbújtak a ruha 
belsejében, később aztán divatossá váltak kívül is. A magyarázata ennek nem csak a termékgyártói érdek – 
mert kétségtelen, hogy a termékgyártó élő reklámtáblákat kapott -, hanem az emberek azon szükséglete is, 
hogy a márkák nyújtotta filozófiával, világnézettel, értékrenddel azonosulhassanak, ebbe 
belekapaszkodhassanak, segítségükkel megvédjék magukat. 

Bizonyos értelemben védelem a társadalmi hatalom megszerzésének ígérete is, mely utóbbival a 
siker kapcsán már oly sokat foglalkoztunk, s a rendszerváltás utáni Magyarország leírásában újra 
visszatérünk rá, de a divat funkciójához tartozik kalandigényünk kielégítése is. S épp a divatnak e 
többarcúsága miatt gondolom azt, hogy az „újravarázsolás” erős kifejezés, mert ez arra utalna, hogy a 
metafizikai értékek és élmények vannak a fogyasztásban elrejtve, s hogy ezért egy teljesen hamis világban 
élünk. (A kulturkritikus szerzők ezt is állítják.)125. Pótolhatja a vallást a fogyasztás, de arra is lehetőség van, 
hogy a divatot kalandként éljük meg, s ilyenkor nem beszélhetünk vallásos élményről. 
 A divatra, mint kalandra példaként a miniszoknyát hozzuk. Kritikusai megjelenésekor - talán érthető 
okokból - szexuális kihívást látták benne. Megnyilatkozott a Vatikán, Richard Nixon pedig 1969-ben a Fehér 
Házat „minitől mentes övezetté” nyilvánította. A témával a tömegkommunikáció is sokat és behatóan 
foglalkozott, kezdetben mint közerkölcsöt sértő megnyilvánulással.  
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Bár a szociológiai adatok utalnak arra, hogy a miniszoknya megjelenésével egyidőben megnőtt az 
abortuszok és a gyerekszületések száma, azt nem tudni, hogy melyik volt előbb. A szexuális forradalom 
terméke lehetett mindkettő. Hasonlóképp a fogamzásgátló tabletták elterjedését nem csak kikényszerítette a 
sok abortusz, de lehetővé is tette, hogy a nők kevésbé féljenek a szexuális kalandoktól. 
 A miniszoknya nem a haute couture találmánya. Az elsőségért egy francia (André Courréges), és 
aztán egy néhány centivel rövidebb variációt bemutató londoni (Mary Quant) dizájner versengett. Utóbbi kis  
boltjában próbababán reklámozta is. Valójában azonban a „találmány” az utcai viselethez igazodott, hiszen 
például a londoni külvárosi lányok a ’60-as évek elején hordták már126. Alighanem kalandvágyból tették ezt, 
bár szabadságuk nem volt teljes, hiszen ők sem a semmiből hozhatták. Már évek óta rövidült a 
szoknyahossz, s csupán ehhez a tendenciához tették hozzá a maguk ugrását, bátorságát. 
 
 
b) Modelltörténet 
 

A minidivat hatékony terjesztéséhez azonban valóban szükség volt még Quant elszántságára, aki 1965-ben 
modelljeivel megjelent az Egyesült Államokban, és aztán egy szupermodell, Twiggy (8b) népszerűsítésére 
is127. Nem világos azonban az sem, hogy itt is mi volt előbb. Twiggy tette-e a miniszoknyát naggyá, vagy 
fordítva. A divat oly mértékben hatotta át a társadalmat, hogy a filmszínészek iránti érdeklődést először 
szárnyalhatta túl egy divatmodell, s alakult ki ezáltal a szupermodellek rettentően magas fizetése, amely 
szintén fönntartotta a szupermodell imázst, hiszen ha nem volna rendkívüli valaki, miért is kereshetne olyan 
sokat? A szupermodellek kiemelt javadalmazását ettől kezdve a közönség követelte meg, olcsóságukról 
híres modellekkel nem lehetett a továbbiakban hatást gyakorolni. Claudia Schiffer ’90-es évekbeli évi 12 
millió dolláros fizetésétől128 nem csupán a divatot kedvelők, de a pénzt imádók is bűvöletbe estek.  
 A vezető modellek egekbe szökő keresetének magyarázata a reklámipar fellendülése is lehet. A ’60-
as évek közepén és végén születő, ’80-as években érvényesülő lányok képviselik eddig a legkiemeltebben 
keresők csoportját. (Könyvünkben Crawfordot, Schiffert és Campbellt említjük csak e generáció első tizéből.) 
Az ezredforduló fiatal sztárjai már kisebb fizetésnek örvendhettek. Itt is épp olyan hullámmozgás érezhető, 
mint a divat más területein, ezért is vélem inkább a divat logikájából levezethetőnek a magas kereset 
magyarázatát.  A fizetések kisebb-nagyobb ugrásokkal, de mégiscsak megindultak lefelé, hogy aztán miután 
elérik alsó pontjukat, meginduljanak majd fölfelé. 

A sztártörténet tehát röviden annyi, hogy az ’50-es évek előtt még csak a filmszínésznőkből lettek 
sztárok, valamint egy-két olyan nő került a bulvárlapok címoldalára, akik nagyszerűen mentek férjhez. A ’60-
as években Twiggy, a mini, a szabad szerelem a filmsztárok mellé emelte a modelleket. A 
modellügynökségek professzinalizálódása során a modellek – ezt bizonyítják a ’80-as évek kiemelt fizetései - 
rövid időre meg is előzték a színészeket. A modellek „hanyatlását” viszont az bizonyítja, hogy az 
évezredváltás környékén feltűnő modellek egyéni sikerei és tragédiái – ma is akadnak bulémiások, AIDS-
esek, depressziósok stb. - már nem vetnek akkora hullámokat129. 
 
 
c) Védelemi eredetek 
 

A miniszoknya is több vektor együttes hatásának köszönhette elsöprő sikerét. Nem feledkezhetünk meg arról 
sem, hogy a feministák egy jelentős csoportja szexuális felszabadulását tűzte zászlajára, és a 
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miniszoknyában megfelelő szimbólumot találtak ehhez. A kaland tehát ideológiát is kapott. Kikiáltották a 
miniszoknyát a női egyenjogúság védőpáncéljának. Meglehetősen abszurdnak tűnik utólag ez a szempont. 
 Vegyük most elő az elemzéshez a szociobiológia nézőpontját, mely ellentétesen a feministák 
férfiakkal való egyenlőségre törekvésének magyarázatával, a miniszoknyában a függés vagy az átmotiválás, 
esetleg az uralom elemeit látja, vagyis mindent, csak az egyenjogúságot nem. S alighanem e kérdésben ez a 
nézőpont a találóbb, mert a láb – ahogy erről már a Barbie-babával kapcsolatos részben írtunk – szexuális 
képzeteket kelt.  

A szociobiológusok szerint a csípő-derék arány kívánatos mértéke egyetemes. A törzsi, 
tömegkultúrától elzárt férfiak is ugyanazt a női alakrajzot találták szépnek. Ennek magyarázata az lehet, hogy 
az ilyen arányokkal rendelkező nők a termékenyebbek. Nem véletlen, hogy a divat felfedezte az ebben rejlő 
lehetőségeket, például a fűzővel. A barokkban a gömbölyűséget (7. kép) szintén lehet a női termékenységgel 
magyarázni, s végezetül a láb XX. századi vizuális nyújtását (pl. ld. a bikinivonalak alakulását) szintén). 

Alighanem a feministák esetében az ideológiai divat véletlenszerűen párosult egy meghatározott 
formával. Ássunk kicsit az egzisztenciális létezésnek egy mélyebb rétegébe. A védelem iránti igény az 
emberiségnek mindig is jelentős egzisztenciális igényeihez tartozott. Ráadásul civilizációnkban már nem az 
ember a teremtés középpontja, de talán még koronája sem – mondja Hankiss -, ezért is egyre fontosabbak a 
védelem fogyasztóvilágbéli szimbólumai130. Ennek alapján tehát úgy is fogalmazhatnánk, hogy az emberek 
azért kezdték vásárolni a korábban szükségtelen csecsebecséket, mert egyre kevésbé érezték magukat a 
világ közepén. A mítoszok, és a vallás nyújtotta biztonság helyettesítője próbál lenni a fogyasztói civilizáció 
is. 

A külsőségek terén nehéz megérteni, hogy milyen védelemmel rendelkezett Twiggy vékonysága, 
illetve az őt követő még soványabb drogozó lányok, akiknek a „kifutó útja a pokolba vezetett.”?131 Lehet ez is 
valamifajta pszichológiai önvédelem. Lehet, hogy Hankissnak igaza van, amikor a civilizációnk válságának 
divatvédelemmel történő megoldási kísérletéről beszél.  

Felépíthető az emberi történelem a védelem nézőpontjából. Ezt teszik a mítoszok, aztán később a 
nagy világvallások is mind. Az ember közvetlen környezetének átformálásával is a félelmetes dzsungelből - 
ahol kiszolgáltatott - igyekszik kiismerhető és barátságos kertet építeni, mint azt a 26. kép is mutatja. Ezek a 
bevásárlóközpontok leutánozzák az ókori és a görög világ szimbolikáját. Templomszerűek. Kertet csinálnak a 
város dzsungelében, ahogy az arab kultúrában a sivatagon belül kellett paradicsomi állapotot teremteni. A 
bevásárlóközpontok középén elhelyezett szökőkút, az optimális hőmérséklet, s az építészeti megoldásokon 
kívül maga az árubőség ténye mind kiragadja az embert, akinek ezúttal nem az őserdőből, vagy a sivatagból 
kell menekülnie, hanem önmaga elől, és esetleg a veszélyessé vált városból.  

Értelemmel teli univerzumot varázsolnak körénk a műalkotások is, és erkölcsi szabályaink is azt 
ígérik, hogy van rend a világban, létezik a méltányosság, az igazságosság és a moralitás132. 
 

 

26. kép 
Pláza, Westend  

 
 

A bevásárló centrumok utcái, 
szökőkútjai, légkondicionáltsága, fái stb. 

védett és otthonos édenkertet 
teremtenek. 

 
 
 

Forrás: Kecsmár Szilvia 
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 Hankiss Elemér: Az emberi kaland, Budapest, Helikon Kiadó 1997 
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 Az idézőjel a Kifutó a pokolba című Angelina  Jolie által alakított kábítószeressé és AIDS-essé váló rendkívül 

vékony modellre, Gia Carrangira utal.  
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 Hankiss Elemér: Az emberi kaland, Budapest, Helikon Kiadó 1997 
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Ezeket mégis mind felülírja a divat saját hullámmozgása, ami – hogy félbehagyott történetünket folytassuk - 
aztán az abszurd soványságot lecserélte például Cindy Crawford vékony, de nőies, s különösképp életerős 
formáira.  A kábítószerrel és az anorexiával szemben a fitness már felruházhatja a testet a kitartás 
képességével, és nem valami hamis önbizalmat adhat a léleknek is.  
 
Az önbizalomért mindent megtesz a modern ember, pszichológushoz megy, mentálisan képzi magát, sportol, 
wellness életmódot tanulmányoz, kutyát tart, gyógyszereket szed be. Fukuyama szerint például a jövő nagy 
csapdáját azok a modern orvostudomány által nyújtott neurofarmakológiai készítmények jelentik, amelyek 
megváltoztatják személyiségünket, önbizalmat adnak, valami olyasmihez juttatnak könnyen hozzá, amiért 
korábban keményen meg kellett dolgozni133.  

A divatfigyelésben -követésben, a segítségével elérhető önbizalomban rengeteg munka van, főként, 
ha egy bekapott pirulához hasonlítjuk. Ahogy egy manöken végigmegy a kifutón, sugározza magából a 
magabiztosságot. Ezt kell leutánozni, a formát, s rajta keresztül birtokolni az erőt és az önbizalmat. A divat 
megfelelő követése már önmagában megszabadít a létbevetettségtől, hiszen, úgy érezhetjük általa, hogy ott 
vagyunk, ahol a „dolgok” történnek. Azok közé tartozunk, akik számítanak. (A XX. század nagy kultúrkritikus 
és fogyasztói társadalomkritikus szociológusainak tanításai alapján ezt is a könnyű problémakerülés útjának 
hittük, pedig micsoda munka van benne.) 
 Magabiztosságunk köszönhetjük egy megfelelő stílusirányzat követésének, egy megfelelő 
ruhadarabnak. S végső soron a manöken magabiztosságát nem is a ruhája adja. Ruhája a teste is, a bőrre, 
az alakja. A festékek, szépítőszerek, illatanyagok mind öltöztetnek, s a cél az, hogy egy kis jelzés is elég 
legyen ahhoz, hogy akár mezítelenül is védelemmel legyünk ellátva. Egy manöken esetében lába, csípője, 
dereka, melle, nem erotikus kitárulkozás, épp ellenkezőleg, maga a megközelíthetetlen magabiztosság. 
Mindenki azt szeretné, ha mégoly pőrén is védve lehetne. Ennek egyik feltétele azonban, hogy a manöken 
nem részleteiben tanulmányozható, hanem csak egészében. Egésze adja ki személyiségét, ha külön láb, 
csípő, mell, fej stb. lehetne, akkor bizony erotikussá válhatna. A manöken megy el a legvégső pontig, amíg el 
lehet menni tárggyá válás nélkül. Ebben különbözik a pornósztártól, aki pedig azt hirdeti, hogy őt nem érdekli 
a tárgyiasítás. 
 A divat – a manökenek személyiségmegjelenítésével szemben – mégis felbontja a testet, s minden 
egyes részletével külön foglalkozik. A plasztikai sebészet révén a részletezés az intimebb testtájak felé is 
elindult. Ez azonban nem mond ellent a korábbiaknak. Ilyenkor ritkán, vagy talán sosem derül ki, hogy ki van 
a testrész mögött. Olyan ez, mint amikor a sebész letakarja a testet, és csak ott van luk a lepedőn, ahol a 
műtét folyik. Naomi Campbell például, mikor reklámoz egy kozmetikumot, egész testével teszi ezt, mert a 
személyisége kell. Amikor pedig úgy reklámoznak például egy szemfestéket, hogy nagy képet mutatnak a 
szemről, akkor meg azt sem tudjuk, hogy ez a szem kihez tartozik. Ha mégis, a manöken akkor is névtelen 
(noname), a szó jelentéktelenség értelmében134. 
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 Francis Fukuyama: Poszthumán jövendőnk, Budapest, Európa, 2003 
134

 Már nem tudom visszakeresni, de készült egy hírességeket lefotózó album, ahol az ötlet az volt, hogy számukra 

fontos testrészüket kellett kiemelniük. Szerintem ez nem volt egy sikeres album. 
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27a, b. kép 

Szemfestési illusztráció és egy Naomi Campbell krém 
A test felbontásakor nem kell a személyiség 

 Forrás: Végh Ágnes, és az  Internet 
 
 
A védelem technikái közé tartoznak azonban nem csak a bátor énvállalást segítő divatok, hanem a 
rejtőzködést segítő divatok is. Nem harsogja mindig magáról a ruha, vagy egy parfüm, hogy „ide figyeljetek”. 
A divat anélkül is, hogy így értelmezzük, szolgáltatja a maga védőburáját, látens módon hat ránk. Kevesebb 
példát találunk arra, amikor explicit módon azt hirdeti, hogy megvéd minket (ld. a 28. kép). Alkalmasint a 
napszemüveg állíthatja magáról, hogy a napsugaraktól véd, miközben valójában arcunkat rejtjük el vele a 
többiek elől. (Vagy épp segítségével és a magunk izgalmassá tevésével tűnünk ki a tömegből. Sztárok 
hordanak sokat napszemüveget, de van divatkreátor is, aki vonzódik viseléséhez /25. kép/.) A napszemüveg 
manifeszt funkciója a védelem, csak épp nem fizikai értelemben, hanem pszichológiaiban.  

A farmer nadrág mondhatja azt, hogy ez az az erős anyag, amely megvéd minket, de igazából nem 
fizikai értelemben nyújt védelmet ez sem, hanem azáltal, hogy hordásával elvegyülünk a fiatalságban. Igaz, 
valamikor a farmerhez tapadó strapabíró imidzs tudta divatba hozni a nadrágot. A parfümök pedig Hankiss 
Elemér szerint szabadulást ígérhetnek a mindennapoktól, teljességet, szerelmet vagy szexualitást, repülést, 
azaz a földi megkötöttségektől való szabadulást stb.135, ígéretüknek jelentős részben van védelmi jellege.  
 Két részre bonthatjuk a termékeket. Az egyik csak pszichikai értelemben véd, a másiknak ez a valódi 
funkciója. Ilyen a már említett napszemüveg, egyes samponok, melyek állítólag még egészségesebbé teszik 
a hajat, vagy a bőrünket védi az ártó sugarakat megszűrő krém, mások meg a ráncosodás ellen hatnak, a 
vízvesztéstől az öregedéstől védenek. Amikor egy termék egyaránt funkciójában, s ugyanakkor 
reklámimázsában is a védelmet hirdeti magáról, mint például a ’80-as évek magyar fabulonja , akkor a 
reklám telitalálatát a szélesebb szakma is elismeri (41. kép).136 S végezetül itt vannak a minket manapság 
„szüntelen” támadó baktériumok, de az életbiztosítás is azt ígéri, hogy több mint előre gondolkodás, a 
bankreklámok is mind a biztonságról szólnak, mert a pénzünket is védeni kell stb.  
 

 

28. kép 
„Reklámvédelem” 

 
Nincs ok szorongásra, ha van 

baktérium elleni védekezés 
 
 

Forrás: Internet 
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 Hankiss Elemér: Az emberi kaland, Budapest, Helikon Kiadó 1997  
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 David Ogilvy: A reklámról, Budapest, Park Kiadó, 1990 
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Másrészről maga a védelemígéret akkor is hatásos, ha nem a fizikai támadás elleni pajzs a reklámozott 
tárgy. Például a kávéreklámok az otthon melegével ölelnek át, azaz szociális védelmet nyújtanak, legalábbis 
az ígéret szerint, mert valójában az ébren maradást segítik, de úgy látszik ez az üzenet a reklámozóknak 
már kevés. A fogyasztói társadalom egész gépezete a létbevetettség orvoslását végzi, a divattól a 
szappanoperákon keresztül a politikailag korrekt beszédig. A szappanoperák életstílusokat ajánlanak, a 
politikai korrekt beszéd pedig mások meg nem sértését tekinti fontosabbnak az igazság kimondásánál137. Ez 
sem szolgál mást, mint a társadalmi béke védelmét. 
 A modern civilizáció az emberek számára számos területen egyszerűsíti a valóságot, ezáltal teszi 
befogadhatóvá, s nyújt recepteket. Luhmann rendszerelméleti logikáját követve komplexitás redukciót  végez 
maga a divat is, s ezzel megkönnyíti a választást. 
 Valószínű azonban, hogy téves képet festenénk, ha a divatban csak a boldogság elbutult iparát, és 
ha csak a védelmi funkciók kielégítőjét látnánk, ha a civilizációról azt gondolnánk, hogy az semmi más, 
csupán egy burok. Épp a mi civilizációnk jellemzője a kockáztató képesség, az igazság kimondásának 
mindennél fontosabb vágya, a tudomány önértéke, a társadalmi alrendszerek önálló logikája138 és a kaland. 
A kaland a biztonság ellentéte, s a divat sokkal inkább ígéri a kalandot – ld. az előző fejezetet -, míg a 
reklámok sokkal inkább a védelmet. Ha már találtunk egy ilyen lényeges összevethetőséget érdemes egy 
kicsit jobban elidőznünk a reklám és a divat közti különbségeken. Előbb azonban a legújabb társadalmi 
struktúravonatkozásokkal foglalkozunk. 
 

2. Divat, reklám, marketing 

 
A marketing nem csupán szűken vett céljának, a termékek eladásának tevékenységét végzi, hanem látens 
módon a fogyasztói társadalom logikáját is fenntartja. Egy olyan kultúrát, amelyben a kommunikáció jelentős 
részben a praktikusságról, hatékonyságról, kényelemről szól. Ezt teszi a reklám, és amikor a marketing és a 
reklám partnerre talál a divatban, ezt a fogyasztói értékrendszert tartja fönn a divat is.  

Egy ilyen kölcsönös egymásra találás a szingli jelenség (11. kép), hiszen a termékgyártók számára 
fontos célcsoport a magára sokat költő egyedül élő 30 feletti nő, a divat pedig a kozmetikumokat, a 
szépítőszereket, az individuális életformát tudja neki kínálni. Nem véletlen, hogy a fogyasztói társadalom 
kritikusai az atomizált és individuális egyén vonzóvá tevéséért a marketinget teszik felelőssé. Mintha a 
közösségek, a szociális kötelékben lévők kevésbé volnának jó fogyasztók. A valóság azonban az, hogy ezek 
a jelenségek kölcsönösen hatnak egymásra. A szingli tényleg jó fogyasztó, mert a tárgyakkal kényezteti 
magát, de a marketing mindenféle életformajelenségre fogékony, nem ő teremtette a szinglit, bár kétségkívül 
célcsoportot lát benne139. 
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 Zsolt Péter: Médiaetika, szakmai etikák rendszere, Bp.-Vác, Eu-Synergon 2004 
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 A szingliket nem a marketing hozta divatba, hanem egy filmsorozat, a Szex és New York. (Ld. 11. kép) 
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a) Marketingkutatások elmozdulása  
 

Az ezredforduló környékén megváltozott néhány társadalmi strukturális jellemző, és maguk a 
marketingtechnikák is. Az osztályhovatartozással szemben a státusokból kiinduló kutatások ekkorra már 
elterjedtek, fontosnak tartották a vásárlók jövedelmi, területi, foglalkozásbeli vagy vagyoni státushelyzetének 
felderítését, s önmagában ezekből is kibontakoztak a változás jellemzői. Mindezek között az életkor 
kitolódása az egyik legszembetűnőbb ezredfordulós változás. Egyre gyakrabban láthattunk idősebbeknek, 
akár nyugdíjas korosztálynak szóló hirdetéseket. Részben, mert sok szabadidővel, és vásárlóerővel 
rendelkezik ez a korosztály, részben pedig mert az olcsó termelés őket is vonzó célcsoporttá tette. (Pl. a 
mobiltelefon terjedésének útja a következő volt: az elitet és a fiatalokat az idősek követték.) 
 Ennek azonban még alig van köze a divathoz, ha csak az nem, hogy a divattermékeket előállító 
divatipar számára nem pusztán a tizenévesek fontosak. A korosztálykibővülés mellett terjednek az életstílus 
kategóriák is. Egyre kevésbé érdekes az, hogy például kinek mi a végzettsége, egyetemi diplomával 
rendelkezik-e vagy valamilyen szakmai képesítéssel, hiszen nagyon is elképzelhető, hogy szabadidejükben 
hasonló tevékenységet kedvelnek a különböző iskolai fokozattal rendelkezők140. Mintha a ’90-es évek 
második felétől – s nyugaton néhány évvel korábbtól - az iskolai végzettség nem szabdalná fel annyira a 
társadalmat. Talán azért is, mert egyre többen szereznek felsőfokú diplomát, talán, mert az élethosszig tartó 
tanulás ekkorra kezdte áthatni a társadalmat. Marketing oldalról fontosabbá válhat a végzettségnél a közös 
programokon való részvétel, például, hogy kirándulni szeretnek, közös baráti társaságban együtt sportolnak, 
hasonló filmeket szeretnek vagy ugyanolyan elkötelezettek lakókörnyezetüknek. A hasonló élethelyzet is 
fontosabbá vált, például kisgyerekeket nevelnek vagy épp gyerektelen párok, esetleg - mint fentebb láttuk - 
szinglik stb.  
 A szociológia ezen jelenségek felderítésével tulajdonképpen a marketingkutatásokkal párhuzamosan 
tartotta a lépést141. Jonathan Robin 1974-es ötletét korábban már említettem, s később felismervén a 
hasonló érdeklődésű csoportok (situational network) társadalmi szerepének növekedését, eljuthatunk az 
NSZK ’80-as évekbeli miliőkutatásaiig, ahol szintén nagy empirikus adatbázissal dolgozva bomlottak ki a 
különböző életmódok. Az életkorból, a végzettségből, és a „teljes élet” – korábban már általunk is sokat 
elemzett – felfogásából hozták létre a különböző miliőcsoportokat. A ’90-es években pedig Gerhard Schulze 
fogalmazza meg, hogy az általános életbiztonságon túlmenően, az emberek „élményracionálisokká” válnak, 
azaz egymástól eltérő élmények következetes keresőivé, s ez hozza és különíti el őket a 
leghatározottabban142. Schulze szerint a miliőképződés az NSZK-ban a ’80-as évek elejétől vált 
élményorientálttá143. 
 Az új típusú munkahelyek közül különösképp a multinacionális cégek vállalati kultúrája törekszik a 
kölcsönösségi viszonyok támogatására, a beosztottak olyan formán történő autonómiaérzetének növelésére, 
hogy közben a csapatszellemet is erősítsék. Mind a szabadidő, mind a munka világában tehát elképzelhetők 
fontos közösségintegráló értékrendek, melyeknek köze lehet „miliőkhöz” és az ezeket kifejező divathoz.  
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 A szemantikus differenciál marketingkutatásokban például, ahol jó-rossz, aktív-passziv, erős-gyenge skálákon 

kellett elhelyezni a bevezetés előtt álló reklámok elemeit, egyre kevésbé határozta meg a válaszokat a származás vagy 

a végzettség. Az SZD –kutatásokról olvashatunk még: Ray Crozier: Pszichológia és design, Nemzeti Tankönyvkiadó, 

Budapest, 2001  
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 Azért nézőpontokból adódó eltérő elnevezéseket találhatunk, pl. célcsoport (target group) vagy életmód csoport 

(miliő, életstílus stb.). 
142

 Meg kell még említeni, hogy az életmódkutatások filozófiájának térnyerése ellenére számos módszertani hibát 

elkövetnek még mind a marketingesek – melyekről azért kevesebbet tudunk, hiszen üzleti titokként kezelik 

eredményeiket -, mind a szociológusok. Ilyen hibák lehetnek például, hogy sok erőltetett kategórát gyártanak 

kvalitatív szinten, vagy ilyen, hogy nem eléggé alapos kvantitatív adatokból dolgoznak. Pl. a „hány könyvet olvasott?” 

„hányszor volt színházban?” kulturális fogyasztás rétegzésénél épp a tartalom sikkadhat el, mert a lényeg inkább az, 

hogy bizonyos életmódcsoportok milyen könyveket olvasnak, s nem hogy mennyit. Egy konferencián ezzel a 

kritikával illették Erikson és Goldhtorpe modelljét, valamint Kolosi Tamás rétegződéskutatását. 

http://tek.bke.hu/tek20/szociologia.html 
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 Gerhard Schulze: A Német Szövetségi Köztársaság kulturális átalakulása, In: Wessely Anna (szerk.): A kultúra 

szociológiája, Budapest, Osiris, 2003 186-204. 
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Elképzelésem szerint nem csupán a szabadidő eltérő életmódjai határozzák meg a miliőket. Az 
utóbbi időben mintha elhanyagolttá vált volna a foglalkozásokra figyelés, s mintha a ló másik oldalára 
esnénk. Jelentős fejlődés figyelhető meg a foglalkozási szektorok (korporációk) területén is, ki dolgozik a 
média szektorban, ki az igazságszolgáltatásban, ki a termelés valamelyik részében144. A szakmai 
szocializációk is létrehoznak közös kedvteléseket, de itt is másodlagos, hogy például ki a professzor, és ki a 
nővér. 

Könnyű belátni, hogy a hasonló életstílus fontosabb lehet a piackutatók számára, mint a 
státuskategóriák – azaz pl. hogy ki a főnök -, vagy a még régebbi osztálykategóriák – azaz, hogy pl. ki a 
tőkés. Ezek után bizonytalanság inkább az életstílus-kategóriák létrehozásában figyelhető meg, ami a 
kutatók számára sok kreativitási lehetőséget nyújt. Ha néhány, piackutatók által létrehozott életstílus 
kategóriát felsorolunk145, láthatóvá válik e törekvések még kissé homályos jellege: megállapodott, 
biztonságkereső, szürke, magának való, feltörekvő stb. Akár a mi ötletünk alapján, a foglalkozások-hivatások 
területén is kreálhatnának ilyen kategóriákat.  

A szociológiában az életstílus és életmódkutatásokat valahol az értékszociológia és a 
divatszociológia között helyezném el146. A diszciplináris megközelítés még nem letisztult, akár a 
kommunikációkutatók is magukhoz ragadhatják a marsallbotot.  

Hankiss Elemér a parfümreklámokat értékszociológiai nézőpontból elemezve azt állította, hogy ezek 
a reklámok az alapvető emberi szorongásainkra szolgálnak gyógyírként147, de mindez továbbgondolható 
volna aszerint is, hogy különböző életstílusokat kedvelők – az ezotériáért rajongóktól a termékenységre 
vágyókig – a nekik megfelelő parfümöt vásárolhatják meg. A 30-33. képeken már azt látjuk, hogy érdeklődési 
csoportok megcélzása történik. Divatszociológiai szempontból már nem kell az élet nagy kérdései után is 
kutatnunk, elegendők lehetnek az attitűdvizsgálatok. 

A parfümmarketingben mindig fontos szempont volt az ármeghatározás. Az ár ugyanis elérhetőségi 
korlátokat szab, presztízsfogyasztást határoz meg, így aztán az előállítás költségeinek többszöröséért árult 
termék akár több bevételhez is juttathatja az előállítót, mintha kis árréssel dolgozna, feltéve, ha a termék 
divatossá válik. Ez a „politika” azonban még a hagyományos osztálykategóriákra, de legalábbis a 
státuskategóriákra épül. A középosztály esetében – és tömegesen őket célozzák - a parfümök ára azonos 
nagyságrenden belül mozog. A vásárlók elérésében és megkülönböztetésében az értékrendek 
megfogalmazása vezethet eredményre. 

Nézzük meg például a 31. képen lévő Agelina Jolie által kedvelt tonizáló készítményt, melyről azt 
állítják, hogy ettől olyan szépek a színésznő mellei. Itt nem csupán arról van szó, hogy elérhető áron 
lehetnek közös kedvteléseink a színésznővel, még kevésbé arról, hogy hasonlíthatunk hozzá. A filmsztár egy 
olyan értékrendet közvetít, amely a testrefigyelésről szól, szemben mondjuk a szellemi elfoglaltsággal. 
Általában ez is a fogyasztói társadalom divatüzenete. Ennél többet árul el, ha néhány parfümnél azt nézzük 
meg, hogy kinek is ajánlják. 

Minden ajánlás sokkal gazdagabb, mint amit az illat maga sugallni képes, sokszor csak „ráolvasás” 
jellegű, és nagyszerűen mutatja, hogy a marketing értékpreferenciákat céloz meg. Például a „Johji 
Jamamoto” parfüm azt írja magáról, hogy az a nő kedvelheti, aki kifinomult és csiszolatlan, kalandvágyó és 
idegen kultúrák iránt érdeklődő. Egy másik parfüm használója kortalan, nem hivalkodó, törekszik az 
észrevétlenségre (Alessandro dell’Acqua), egy harmadik erős és magabiztos, de olykor gyenge és törékeny 
nőknek való (René Lezard), egy negyedik, mely széles, felül redőzött rózsaszín üvegcsében, vérvörös 
kagylószerű üvegkupakkal a gyengéd de mégis határozott, önfeledt, ragyogó, izgalmas nőket célozza 
(Rosamor). 
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Az ellentétek (pl. „gyengéd-erős”) semmitmondók, ugyanakkor titokzatosak. Másfelől viszont saját 
tereket feszítenek ki, és korántsem mindegy, hogy valaki „gyengéd-erős”, vagy „kortalan-észrevétlen”, 
„hagyománytisztelő-új kultúrákat befogadó”. Baudrillard kifejezését használva az „írott divat” egyfelől 
kiszolgálja a vágyakat, gyógyír a szorongásra, másfelől azonban értékpreferenciákat képvisel, s különböző 
életstílusokat céloz meg. A Yamamoto a bohém avantgardot, a Rosamor a romantikust. (32. kép) 

Míg Hankissnál a reklám, különösképp a parfümreklámok és maguk a parfümök a modern édenkert 
attribútumai, az egyéniség fogyasztói kiteljesítésének lehetőségei, addig számos életstílus iránt vonzódó 
ember számára a parfüm játék, vagy csak a parfümhöz a maga arcát adó hírességgel való szimpátia. (Pl. 
„azért szeretem a gabriella sabatinit, mert kedveltem Gabriella Sabatinit” .) Érzékelni vélek egy ilyen 
elmozdulást, mely szerint a XX. század vége óta a reklámok szórakoztatóbb jellegűek, komolytalanabbak, az 
egyéniség fogyasztói tárgyakkal való kiteljesítése nem vérre menő, játékosabb148. Ennek egyik oka lehet a 
rendkívül gyors mozgás, a márkák eltűnése, az új termékek rövid kifutása, a divat csapodársága. Másik, 
hogy a fogyasztók felnőttebbek ma, mint negyven-ötven éve, vagy eleve átlagosan műveltebbek, vagy csak 
jobban vannak szocializálva, jobban átlátják a fogyasztói civilizáció hiteltelenségeit, s végezetül, hogy többet 
tudnak magukról a terméktípusokról.  

A társadalom átalakulásához kapcsolódik az ezedforduló során előkerülő számítógépes 
kommunikációt a hagyományos médiumoknál jobban kedvelő fiatalság, ők volnának a C-generáció. 
(Rövidítésüket a Content-tartalom szóból kapták). A marketing azért harapott rájuk, mert őket elérni 
könnyebb úgy, ha bevonják a játékokba – pl. reklámkészítésbe -, sőt, az az igazán hatékony, ha elérik, hogy 
ők küldjék tovább és ajánlják egymásnak a spotokat (vírusmarketing). Ez a műfaj nem igényli a 
hagyományos tömegkommunikációnál megszokott konfliktuskerülést, sőt, mivel célcsoport orentált, inkább 
az eredetisége a meghatározó149.  

Maga a divat is kiegészült egy új elemmel a ’90-es években. Megjelent a „gyors divat”, azaz a fast 
fashion, amely szintén egy marketingstratégia a hagyományosak mellett. Itt már végkép nem a reklám, vagy 
a márka imázsa a lényeg (bár néhány üzletlánc meghatározó lett, mint a spanyol Zara, a svéd H&M, vagy az 
angol TopShop), hanem hogy elfogadható áron a legújabb divatkreálmányokat kicsit átalakítva rosszabb 
minőségben a nagyközönség elé vigyék. Ezek a ruhák szélsőséges megnyilvánulásaikban egyszer vagy 
kétszer használatosak, aztán kidobhatók. Mosni is csak néhányszor lehet őket. Az üzletekbe érdemes két-
három hetenként benézni, mert az árukészlet teljesen kicserélődik. A gyors csere miatt eleve nem is 
készítenek sok terméket, és ha valamelyik ruhatípus elfogy, hát azt alakítgatva kreálnak újabbat. 

A fast fashion rendszer egyik előnye volt (kérdés azért a multidő jogossága), hogy a kínai 
dömpingárúval szemben felvette a versenyt, mert igazán gyorsan csak helyben lehet varrni, és a szállítási 
időt le kell rövidíteni150. Másfelől viszont a 2008-ban kirobbanó gazdasági válság ráirányította a figyelmet a 
fast fashion pazarló tendenciájára, nem beszélve a környezetszennyezésről, hiszen a jobbminőségű 
tartósabban hordott ruhák kevésbé merítik ki a nyersanyagkészletet, kisebb kapacitású ipart igényelnek a 
háttérben stb. A divatipar a fast fashion kapcsán kapta a zöldektől a második komoly támadást. (Ha az 
elsőnek a prémekkel szembeni állatvédők fellépését tartjuk, akkor a második a globális 
környezetszennyezést okozó fast fashion kapta.)  

Ha két dimenzióban vizsgáljuk a fast fashiont, egyik a divatosság mértéke, a másik az ár, akkor a 
késztermékeket vizsgáló statisztikák szerint az olcsóbbak közé tartoznak, divatosságban pedig a legfrissebb 
irányzatoknak felelnek meg. Tulajdonképpen Magyarország a rendszerváltás előtti időszakban, a 80-as évek 
végén a maga butikvilágával ilyen belső piaci fast fashiont valósított meg, rossz minőségű, de divatos ruhák 
tömkelegét vásárolta a lakosság, melytől a hazai kisvállalkozás rövid időre felpörögtek.  

Aki fiatalon rajongva olvassa a divatlapokat, igen tájékozott lehet a legújabb tendenciákról, és ha 
nem csak olvasni szeretne, de hozzá is akar jutni ezekhez a formákhoz, akkor a celebek ruháit valakinek 
érdemes olcsóbban és rosszabb minőségben előállítani. Sajátos tájékozottság és tudás terjed a divatlapokon 
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keresztül. A parfümök biológiai jellemzőiről például többet tudnak a lelkes bulvárolvasók, mint a korábbi 
generációk. Kommunikációs ismereteik vannak a pézsmaillatok szexualitáshoz kötődő természetéről, és a 
virágillatok „ártatlanságáról”, vagy épp a parfümkészítés történetéről. Bulvárlap151 idézet helyett álljon itt 
Süskind híres francia regényének egy részlete:  

 
„Az emberek évezredeken át beérték a tömjénnel és mirhával, néhány balzsammal és 

olajjal, szárított fűszergyökerekkel. Az illatok még akkor is nagyon szerény számban voltak, 
amikor megtanultak a lombikokkal desztillálni, vízgőz segítségével, éterikus olajok alakjában 
kinyerni a füvekből, virágokból és fakérgekből illatozó lényegüket, tölgyfa présekkel kisajtolni 
a magokból és gyümölcshéjakból az illóolajat, vagy gondosan leszűrt zsiradékokkal 
előcsalogatni a virágszirmok esszenciáját. /…/ A parfümistának nemcsak a desztilláláshoz 
kellett értenie, hanem egyszerre gyógyírkészítő, patikus, alkimista, kézműves, kereskedő, a 
latin nyelv tudora és kertész is volt..”152  

 
Majd a szöveg folytatásából kiderül, hogy az olasz Mauritius Frangipaninak köszönhetően vált iparrá 

a parfümkészítés, aki rájött arra, hogy minden illat csapdába ejthető az égetett szeszben, s ettől kezdve 
dolgozhattak az olyan illatszerészek, akik akár ki sem mozdultak üvegcséik mellől. A könyv a XVIII. század 
egy bűzös halpiacán született csodalényről szól. E században amúgy is leszoktak a mosakodásról, és átható 
testszag nélkül élők észrevehetetlenné váltak. Egy ilyen csodalény illatszerész horrortörténetét meséli el a 
regény. (Jómagam ebből a könyvből szereztem életem első parfümismereteit, ennél azonban sokkal több 
tudásra tehet szert, aki ma a divatlapok és életmódmagazinok lelkes forgatója.) 

 
 
b) A divat és a reklám különbségei 
 

A divat és a reklám közé nem tehető egyenlőségjel, bár természetesen hatnak egymásra, sőt, néhány reklám 
teremthet divatot, akár stílusával, nyelvi elemeivel, zenéjével, akár természetesen a tárgyakkal, melyeket 
népszerűsíteni akar. Másfelől a reklámok igyekeznek meglovagolni a divatos stílust, sztárokat, vizuális és 
verbális kifejezési formákat. Az érintkezési pontok természetesen léteznek, de van a két szféra között a 
kaland és védelem preferenciákon kívüli ellentét is.  

A divatnak nagyobb a társadalomra ható ereje, mint egy-egy reklámnak. A divat kényszerítő erővel 
bír, a reklámok kikapcsolhatók. Bár az óriásplakátok jelenthetnek vizuális kényszert, ez még sem olyan, mint 
a társadalom egyéni megjelenésekre gyakorolt kényszerei.  

A divatkreátoroknak sznob közönségük előtt óriási a szabadságfoka, lehetnek játékosak, 
provokatívak, obszcénak, művésziek, alternatívok, bonyolultak, még elementárisan bántóak is. Egyszóval 
kreatívok. Ehhez képest a reklámok engedte kreativitás jóval szűkebb mezsgyén mozog – ezért van az, hogy 
sokan nem tartják művészetnek -, annak mégiscsak tömegek számára kell hatásosnak lennie, s nem 
vállalhatják fel bizonyos csoportok dühét. Hogyan is lehetne eladni egy olyan terméket, amelynek reklámja 
felkeltette mondjuk a feministák haragját? A Benetton sem véletlenül szakított Toscanivel, a mindmáig 
legprovokatívabb reklámkészítővel. Ezzel szemben a nagy divatkreátorok a haute couture-ban élnek művészi 
szabadságukkal, maga a divattervezést is művészeti iskolákban tanítják. Például Hubert de Givenchy 
Párizsban végezte el a képzőművészeti főiskolát. 

A reklámban a humor például szórakoztató jellegű, szimpátiára törekvő, jóérzésű együtt-nevetésre 
késztető, vagy olyan általánosan elfogadott sztereotípiákra épülő, melyeken csak kevesen bosszankodnak. 
Ahol más a koncepció, ott gyakran reklámetikai probléma lép fel, és a hatás kétséges. Amikor az egyik 
reklámban a humor forrása az volt, hogy öregek harcoltak a krumplipehelyért, amelyet aztán egy fiatal, 
fizikailag még erősebb könnyedén megszerzett, az üzenet a következő volt: az adott chips olyan kívánatos, 
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hogy küzdenek érte az emberek. A humor viszont az öregek lealacsonyítása és bántása, ami társadalmi 
normákat sértett. Sok bántó reklám van, de ezek nem válnak népszerűvé. Ezzel szemben a divatvilág 
kifutóin lévő humornak nem kell törekednie a konformitásra, lehet paródia és szatíra, lehet gúny, s lehet 
bántó is, s nem kell törekednie a közérthetőségre sem. A divat dolgozhat bonyolult kódokkal, épp ez teszi 
lehetővé, hogy akik megértik, saját identitást teremthessenek maguknak a többséggel szemben. 

Egy divatszociológiai könyv bevezetője azzal kezdődik, hogy a divatvilág kreátorai olykor igen 
kíméletlenek. Például amikor a fasiszta szimbolikákat csempézték a formai megoldásaikba, egyáltalán nem 
érdekelte őket, hogy van, akiből rettegést váltanak ki a „katonai” formai megoldások153. Vagy például Jean 
Paul Gaultier ’90-es évek elején tartott divatbemutatóján a 29. képen látható módon mindegyik modellnek 
hiányzott a ruhája hátsó fele, s így az ismétlődő jelenetek végül mulatságossá váltak, hiszen az üzenet már 
nem a szexualitás volt, hanem az „ezeknek meg kilóg a feneke”154. 
 
 
 

  
 

29a, b. kép 
Polgárpukkasztó divatshow  

Forrás: Gaultier és Westvood 
 
 
c) A sztereotípiák 
 
Enyhébb, sztereotipikusan jól ismert humor a reklámokban is megtalálható A nő a reklámban fiatal és szép, 
vagy középkorú és háziasszony, inkább butácska, mint okos, ezzel szemben a férfi szakértő, de a 
háztartásban ügyetlen. Gyakran kerül ironizált helyzetbe a férfi is, mint amikor tehetetlen és a nő irányítja. 
Utóbbi időben szaporodnak az apaszerepek is155. Mindezekről a kérdésekről rengeteg kutatás készült és 
készül, s nagyon jellemzők a kulturális különbségek is, melyek azonban messzire vezetnének, s itt nem 
tárgyaljuk.  

A férfimagazinok még mindig inkább a hagyományos férfisztereotípiákat közvetítik, agresszívek, 
sportolók, szuperhősök, okosak és kulturáltak, imádják a nőket, az autókat, a műszaki cikkeket, és a divatos 
öltözködést. Az itt található nők pedig buják vagy szerény áldozatkész madonnák156. Találhatunk olyan 
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reklámokat is szép számmal, ahol a termékgyártó azt ígéri, hogy vásárlás után megszerezhetők a „macsó” 
jellemzők. Ugyanakkor a valóság változik, és az erő fitogtatása helyett egyre több a játékosságra figyelő férfi. 
A reklámok a változást eddig csak a több apaszerep ábrázolásában követték. A társadalomtudományok a 
változásokat abból vezetik le, hogy valamilyen neműnek lenni, társadalom által meghatározott, s hogy a 
társadalmi nemek (gender) főként a munkaerőpiac és az életmód átalakulásának következményel157.  
 
Számos reklám, férfi és női magazin sztereotipikusan vélekedik arról, hogy miként szeretik látni a nemek 
saját magukat és a másikat, azaz a férfiak a férfiakat és a nőket, és fordítva. A férfiak vonzódnak az izmos 
férfiábrázoláshoz, s ez megfelel a divat hatalom kibontakozásnak, a helyzet mégis bonyolultabb, ugyanis a 
nők inkább a markánsságot szeretik. A testépítő macsóság a férfiak esetében frusztrációik kompenzálása, s 
az, hogy a nők tetszését az izomkötegek nem váltják ki, azt teszi valószínűsíthetővé, hogy átlátnak ezen a 
kompenzáción.  

A feminin férfiakat mind a nők, mind a férfiak kevésbé tartják vonzónak, mégis a homoszexuálisok 
(dandyk) divatirányító szerepét nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Ők az átmotiváláson keresztül „uralkodnak”. 
A sztereotipikus férfiábrázolás ezért nem véletlenül vagy a sérülékeny elnőiesedettet, vagy a macsót mutatja.  
 Sok reklámszakember gondolja azt, hogy a szexszel mindent el lehet adni, de ez nem így van. Attól 
függ, hogy milyen típusú szexszel. Nem csak arra gondolunk, hogy az ízléstelen reklámok 
bumeránghatásúak lehetnek, vagy hogy a különböző országok más ízléssel rendelkeznek, hanem arra is, 
hogy a szexnek lehetnek odaadó, befogadó, szimpla élvezet, és uralkodó ábrázolásmódjai. Jóformán csak 
az utóbbi válik a fogyasztói civilizáció állampolgárai számára vonzóvá. (A többi szexuális megjelenítés a 
reklám hatékonysága szempontjából kockázatos.) 

Az emberek ugyanakkor előnyben részesítik a ruhában lévő, eleganciát és magabiztosságot sugárzó 
nőiséget. A nők rosszul gondolják, amikor azt hiszik, hogy a férfiak meggyőzőnek tartják a mezítelen nőket 
ábrázoló reklámokat158. S ez valószínűleg azért van így, mert korunkban a divat hatalom aspektusa a 
meghatározó, nem a kacérság, s pláne nem a kiszolgáltatottság. Ha megnézzük a 30. képet, egy olyan 
parfümreklámot láthatunk, ahol egy vöröshajú, fehérbőrű, erős piros rúzsos szájú fiatal lány hanyatt fekve 
telefonon beszélget, vagy esetleg erotikusan sóhajtozik. A szexualitást túlzottan hangsúlyozó kép azonban 
nem tetszett a megkérdezettnek. Valószínűleg azért, mert túl intimmé és kiszolgáltatottá válik itt a nő, és 
senki sem akar olyan terméket, amelyben sebezhetőnek érzi magát. A skála másik oldalán a reklámok 
kedvenc sztereotipikus ábrázolása, az üzletasszony külsejű nő található, de az meg – lagalábbis 
Magyarországon – túlzott önbizalmával, hidegségével taszít. Mindkét sztereotipikus hibát gyakran láthatjuk a 
tévéreklámokban, mindazonáltal a divat, mint a hatalom elérésének eszköze rendíthetetlenül igyekszik 
vonzóvá tenni az önálló, a domináns159, a határozott, az üzletasszony típusú nőt. 
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 Hadas Miklós: A modern férfi születése, Budapest, Helikon, 2003 
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 Dankó Dalma: Változások a két nem és a média közti kapcsolatban, Szegedi Tudományegyetem Kommunikációs 

Szak, Szakdolgozat 2004. Ez a kitűnő dolgozat – igaz csak 40 fős mintán - megismételte és nőkön kívül férfiakkal is 

kibővítette Diana Crane 1999-es kutatását. A 35-es képre mind a férfiak, mind a nők azt modták, hogy nevetséges, 

szánalmas, túl kihívó. 
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 Gucci kampányában a kivillanó fanszőrzetű domináns nő előtt térdelő férfivel a meglévő sztereotípiákat fordította 

meg. A képet ld.: http://velvet.hu/v-onleany/v-esely/reklamno/ 

http://velvet.hu/v-onleany/v-esely/reklamno/
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30. kép 
Yves Saint-Laurent 

 
 
 
 
 
A túlzásba vitt erotika a divatban 
működhet, de a reklámban tévedés. 
 
 
 
 
 
 
 
Forrás: Dankó Dalma   

 
 
Divatos viselkedést, tevékenységet, stílust már maga a divathölgy is közvetít, hiszen pózai többségében 
effektíven is csinál valamit. A reklámokban a tevékenység lendületessége, olajozottsága már sokszorosan a 
jól működő polgáriasságot mutatja be. A divathölgy persze úgy tevékeny, hogy a tevékenység maga azért 
sohasem piszkítja össze. Roland Barthes szerint a divatnő „parancsolóan nőies, feltétlenül fiatal, erős 
identitással és mindamellett ellentmondásos személyiséggel van megáldva (...), az igazgatóságon dolgozik 
mint titkárnő, de ez nem akadályozza meg abban, hogy jelen legyen az év és a nap összes ünnepségén; 
minden héten víkendre megy, és mindig elutazik valahová (...), csak kellemes éghajlat alatt időzik, és 
egyszerre szeret mindent Pascaltól a cool-dzsesszig".160 Barthes szerint a „divat sohasem beszél 
szerelemről, és nem ismeri a házasságtörést, sem a szerelmi viszonyt, de még a flörtöt sem: a divatban csak 
a férjével utazik az ember”. Megállapítja továbbá, hogy a divatnő voltaképpen egy eklektikus szörnyeteg, 
mert természetesen nem ismeri a pénzt sem, és örökké eufóriában van. Permanens eufóriájával egyedülálló, 
hiszen elképzelhető olyan regény, amely nem szól semmiről, de olyan, amelyikben szüntelen eufória 
uralkodna aligha, márpedig a divatban mindenki boldog. Nem nehéz elképzelni, hogy azokban a 
társadalmakban, ahol a divat központi szerephez jut - azaz a fejlett polgári társadalmakban -, a divat a maga 
jellemzőit mélyebben is érvényesíteni tudja. Valóban a problémátlanság látszatát hirdeti a divat? Ez nem 
inkább a ’90-es évek előtti reklámok jellemzője? – Amiről Barthes ír, amúgy is inkább a reklám, a divat ennél 
összetettebb. 
 
 
d) Női divatlapok elemzése 
 
A divatlapokat elemezve azt találjuk, hogy egyáltalán nem ritkák a burkolt reklámok. A sztárok szokásait 
bemutatva megjelenhet a kedvenc termék is, s ezzel a következő értékek kerülnek „reklámozásra”. A sztár 
bármilyen szerencsés is, valószínűleg nagyon alaposan foglalkozik a testével, sok időt tölt valamilyen 
sportolási tevékenységgel, külön gondot fordít az étkezésre, és az öltözködésre.  
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 Divatszociológia I.16.1. 
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31. kép 
Angelina Jolie 

 
 
 
 
Valóban ez volna a színésznő kedvenc 

terméke?  
 
 
 
 
 

Forrás: Elle Magazin 
 

 
Az egyik a nyers koszt nagy rajongója, a másik zónadiétázik, a harmadik esküszik a hántolatlan rizsre. A „mit 
eszik?” kérdésre a „nagyon vigyáz” kezdetű válaszokat találjuk, a „mit sportol?”-ra pedig azt, hogy az egyik 
35 percet dolgozik a lábizmaira, a másik pilatest rajongó (ez a fitness egyik ága), a harmadikat a kicbox 
hozza formába. Mindez azonban nem elég, mert az egyiknek olyan krémet kell használnia – s itt történik a 
termék megnevezése – amely sikeresen küzd a bőr szárazságával, a másik azt szereti ha a kenőcse a 
hámsejteket távolítja el – így lesz olyan a bőre, mint a babáé -, a harmadik sztárnál pedig a „kritikus pontokon 
kell feszesíteni”. 

A vizsgált lapban (Elle 2005 április) egyetlen sztárról derült ki, hogy nem izgatják ezek a kérdések 
(Demi Mooreról), viszont róla is megtudjuk, hogy van kedvenc bőrápoló terméke, s azt is, hogy régebben 
napi 50 kilométert biciklizett, s aztán súlyzózott. Kinézetét hajdani testgyötrésének köszönheti. A divatértékek 
között tehát nincs olyan, hogy valaki nem küzd és soha nem is küzdött a megfelelő kinézetért, hogy mindig 
könnyedén eheti ami jólesik neki, hogy nem foglalkozik szenvedélyesen a testével, vagy hogy nem használ 
valamilyen terméket. A reklámszempontok kétség kívül behatolnak a divatvilág értékeibe. 

Ugyanezen lapszámot átolvasva ugyanakkor az is kiderül, hogy a divatban nem csupán az 
emberfeletti önfegyelem értékeinek terjesztéséről van szó, de számos fontos, mindenki által átélt problémát 
körbejárnak. Így a létezés alapvető egzisztenciális nehézségeire is recepteket kapunk, legyenek azok 
életkorbeliek (az Elle-ben a harminc éven felüliség, a negyven közeliség jellemzői kapnak súlyt, a 
társtalanság, újrakezdés, csalódások, s az öregedésre felkészülés, az elmúlással való szembenézés kap 
teret, mely úgy látszik, korábbi életkorba csúszó élménnyé vált) vagy legyenek azok nemhez tartozó 
sajátságok. (Férfigyötrelmek, jövőkeresések, vagy női egészségügyi gondok.) Ezek a divatlapok 
helyettesíthetik akár a szépirodalmak tudásreceptjeit, gyógyírként szolgálhatnak, hiszen kiderül, hogy „nem 
vagyunk egyedül a problémáinkkal”. 

Sokféle divatlap161 átfutásának élménye volt számomra az is, hogy ezek a lapok nem csupán 
differenciáltan közelítik, s osztják fel közönségüket akár az ízlés vonatkozásában, akár a témák szerint162, de 
ugyanazok a szereplők találhatók meg bennük. Ha pedig időbeli eltolódással figyeljük, akkor meg azt 
láthatjuk, hogy akár a végtelenségig nyújtott szappanoperákhoz hasonlóan, sorsok rajzolódnak meg, 
élettörténeteket követhetünk nyomon, ráadásul valódi élettörténeteket. 
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 Magyarországon ez idő szerint az Elle, a Cosmopolitan, a Joy, a Shape, a Wellness, a Glamour, a Nők Lapja 

Évszakok és a Gyöngy az első nyolc piacvezető női divatlap. Ezeknek az arculatát, piaci pozícióit dolgozta fel a 

Gyöngy magazin egyik szerkesztője.Detrői Krisztina: A Gyöngy magazin átalakulása Szegedi Tudományegyetem, 

Kommunikációs Szak, Szakdolgozat 2005 
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 A közszolgálati jellegű információk, az életmódra és divatra vonatkozó praktikus tanácsok, a pletyka nyújtotta 

sztárokat degradáló szórakozás, s az elérhetetlen álmok (imádható sztárok és egzotikus utazások) keverékei adják a 

különböző női lapokat.  
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e) Két meggyőzési módszer a reklámtörténetben 
 

A reklámtörténet vizsgálatából le lehet vonni azt a tanulságot, hogy milyen társadalomlélektani változások 
következtek be, és hogy ezek az újabb modern fogyasztói szokások milyen divatáramlásokat tettek lehetővé. 
Vagyis a divatelméletek pontosítására nyílik módunk, ha egy pillantást vetünk a reklámmeggyőzési stratégiák 
átalakulására.  
 A ’20-as ’30-as évek amerikai reklámjaiban terjedt el a freudisták hatására a státusféltékenységre 
alapozott meggyőzés. „Végy egy gazdag embert, egy sztárt, egy orvost, vagy bármilyen magas társadalmi 
státusnak örvendő személyt, és vele népszerűsítsd a terméket”, hangzott a tanács, mert a pszichoanalízis 
emberképe szerint irracionális, féltékeny, s hatalomvágyó ösztönlények vagyunk mindannyian. Egy híres 
ember által reklámozott termék megvásárlása után pedig úgy érezzük, hogy birtoklunk valamit az irigyelt 
társadalmi státusából is163.  
 Egy másik kutatásunkban viszont az európai reklámokat vizsgáltuk, és nagyon érdekes, hogy a két 
háború közti időszakban – legalábbis Magyarországon, de valószínű az egész kontinensen is – egyáltalán 
nem volt gyakori a státusféltékenységgel való operálás. Vajon miért? – Kevésbé volt elsöprő divat nálunk a 
freudizmus? Vagy mert eleve más volt a társadalmi környezet? Ezt a lemaradást Nyugat-Európa aztán 
gyorsan behozta. 
 Nehéz egyértelmű választ találni erre a kérdésre, de ennél fontosabb is számunkra, az az ellentétes 
tendencia, ami aztán a ’90-es évekre Magyarországot is elérte. A státusféltékenység logikájára készített 
reklámokkal szemben – a kutatási adatok szerint – megjelent az ellenállás, az embereknek ez nem 
tetszett.164 A jelenség neve a tömegkommunikáció szociológiájában a társadalmi ítélet elmélet, vagy 
elutasítási zóna elmélet165. Az érvelés úgy szól, hogy az emberek tanultak, műveltek, aspirációik is a 
lehetőségekhez mérten formálódnak, értékeiket tekintve nem kívánnak olyanok lenni, mint a 
leggazdagabbak, saját lehetőségeiket szeretnék inkább megvalósítani, nem féltékenyek, nem is irracionális 
gondolkodásúak – mint ahogy a freudizmus állítja -, s hogy ezek miatt a túl gazdag reklámkörnyezetre 
elutasítással reagálnak. A hozzájuk közelálló háziasszonyokat szeretik, ekkor nem lép működésbe az 
elutasítási mechanizmus a reklámozott tárggyal szemben sem.  
 A státusféltékenység elmélet és az elutasítási zóna elmélet épp ellentétes tanáccsal szolgál az 
ügynökségek számára arról, hogy milyen is a jó reklám. Ha azonban elfogadjuk, hogy a maga világában jó 
lehetett az egyik, és hogy tulajdonképpen a társadalom változott meg, hogy nincsenek univerzális elméletek, 
hanem bizonyos időszakokra és körülményekre vonatkoztatva lehet kidolgozni hatékony elképzeléseket, 
akkor máris megvan a megoldás. Hasonlóképpen a divatelméletekben is, amíg és ahol a 
státusféltékenységre alapozott reklámok hatásosak, ott a leszivárgásnak megfelelő divatáramlásokkal is 
találkozhatunk. Ott és akkor, ahol már olyan reklámokat érdemes készíteni, ahol az elutasítási zóna 
minimalizálására kell törekedni, a divatban is átszivárgási mechanizmusok írják le jobban a folyamatokat.   

Mindazonáltal ma mindkét megoldásra találunk példát. A 31-es kép felfogható a státusféltékenység 
logikájára készített reklámként, viszont a 32-es kép már azt mutatja, hogy társadalmunkban a legjellemzőbb 
különbségeket nem a társadalmi státuseltérések között kell keresnünk. A 78-as képen látható teljesen eltérő 
stílusok ugyanazt a társadalmi osztályt, és ugyanazt a korosztályt célozzák. A romantikus stílus nem felülről 
lefelé, és nem státusféltékenységi okokból hódíthat el vásárlókat az avantgárdtól. Ezek a logikák itt már nem 
érvényesülnek. Csoportidentitások vannak itt, melyek megszólítására a féltékenységre apellálás helytelen 
kommunikációs technika volna, viszont a miliőkutatás annál alkalmasabb. 
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 Zsolt Péter: Tömegkommunikációs elméletek, Eu-Synergon, Bupdapest-Vác, 2004.  
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 Derényi András: A reklám esete a magyar társadalommal, Valóság, 1994/3. 67-36.  
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 Zsolt Péter: Médiaháromszög, Eu-Synergon Budapest-Vác 2005 
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32. kép 
Parfüm és ruha 

 
 
 
Megválasztható a személyiség. 
 
 
 
 
Forrás: Glamour Magazin 

 

 
 

f) Öncélú fogyasztás versus kapcsolatorientált fogyasztás 
 

Woody Allen egy helyütt a túlvilági életről elmélkedve ezt mondja: „Ha a lelkem majd a testem nélkül létezik, 
meggyőződésem, hogy minden ruhám lötyögni fog rajtam.”166 A nagyvárosi-fogyasztói társadalomban a 
létezés akkor válna a túlvilágon is értelmessé, ha lehetne ott sört inni, s hogyha ruháink ott is jól állnának 
rajtunk. Hedonizmusunk, pózaink, ruháink nélkül egyáltalán marad-e belőlünk még valami?  
 Woody Allen mondatában az iróniát megértenék a múlt században is, de azért kisebbet szólna. A 
XVIII. században csak a gazdagabb katolikusok mosolyognának, de nem a gazdag puritánok. A 
tömegkultúrának sajátos humora is van, s ennek megfelelően divatjában is a munka és a szabadidő igényei 
érhetőek tetten.  
 A védőburok és a hatalom-alkalmazkodás dichotómián kívül már csak egy új szociálpszichológiai 
jelenséggel foglalkozunk, s ezt „öncélú fogyasztásnak” nevezzük. Ahogy a divat abszurddá vált a kunkorodó 
cipőjű lovagoknál – hiszen, ha kidőlt alóluk a ló, gyalogosan már nem tudtak benne vívni -, ugyanúgy 
túlkunkorodik manapság a fogyasztás. 
 Amikor valaki bizonyos tárgyakat már gyűjtő szenvedélyből vásárol, de valójában mégsem gyűjti, 
mert rövid idő után kidobja, akkor valószínűleg túllép egy józan határt. Nyilvánvalóan ilyenkor is szolgál 
védelemmel a vásárlás, mégis inkább öncélú tevékenységnek tekinthető. A női divat inkább hajlamos erre az 
öncélúságra, ahogy a vásárlási öngyógyítás, és a kényszeres vásárlás is inkább a nőkre jellemző. 
 A ’90-es évek második felében például a női cipődivat épp az abszurd módon ormótlan alakzatokat 
kedvelte. Mindez önmagában is számos dolgot megmutat a számunkra. A '60-as évek magas sarkú cipőinek 
- melyek ezekhez képest még elegánsaknak is tűntek -, a  karikatúrái voltak. A forma visszatérése és a 
fokozatos túlzásra láthatunk újabb példát. Elképzelhető az is, hogy a nem esztétikus külsejű cipők üzenete 
nem is szexuális tartalmú, hanem a földtől való elrugaszkodást, a manöken, mint elérhetetlen szellemi 
lényként való megjelenését erősíti.  
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 Nem sikerült megtalálnom a forrást. 
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33. kép 
’60-as évek női cipője, és a ’90-es évek végi hasonlítanak 

A jobboldaliban Naomi Campbell elesett egy divatbemutatón 
Forrás: Linda O’Keeffe 

 
Ráadásul, ha a divatlapokat összevetjük az ekkor utcán járó divatot követő nőkkel, azt tapasztaljuk, hogy míg 
a lapok azt írták: „az ormótlan bakancsoknak és cipőknek a kora lejárt”, hogy „mindez ugyan jó a lábnak, de 
csúnya a szemnek” – újabb példa, hogy a divat nem mindig a szépet keresi -, ugyanakkor a divattervezők 
utasításait mégsem követték, a nők a divatlapok tanácsai ellenére tovább hordták ezeket a cipőket. 
Végezetül mindez arra is példa, hogy a női és férfi divatnak mi a lényegbevágó különbsége. 
 Amikor az ormótlan cipő a divat, a vastag boka fel sem tűnik, sőt tulajdonképpen előnyösnek 
mondható. Hasonlóképpen, ha a nagy vagy a kis mell a divat, mindazok akik épp ilyen testi adottságokkal 
rendelkeznek, szerencséjük van. A női divat erősen tör a szélsőségek felé. Sorolhatóak azok a példák, 
amelyekben a testi aránytalanságok, és az aktuális divat egymásra találása csak fokozódik. (Nagy vagy kicsi 
száj, csapott vagy széles váll, csípő, fenék stb.) Ezzel szemben a férfidivat nagyobb hangsúlyt fektet a 
kiegyensúlyozásra, a testi aránytalanságok ellensúlyozására. Míg a női divat egy kollektív ideál bohókás 
hatása alatt van – öncélú -, addig a férfidivatot az üzleti világnak való megfelelés uralja – kapcsolatorientált -, 
s ugyan itt is vannak kívülről jövő irányelvek, de a test aránytalanságait azok sohasem fokozhatják. (Mindez 
tehát a munka világának függvénye elsősorban, mert akár a törzsi társadalmakat nézzük, akár a XIV. 
századot, majdhogynem a nemek tekintetében mindennek fordítottja volna elmondható.) 
 Az igazán öncélú fogyasztó nem is akar reprezentálni. Magának gyűjt, és befelé fordul (45. kép). 
Vele szemben a kapcsolatorientált fogyasztó áll. Az üzleti hatékonyságra törekvésből fakadt, hogy a férfiak 
megjelenésének tökéletesnek kellett látszani. A ruhával volt akinél nyúlánk hatás illúzióját kellett kelteni, míg 
a soványnál a válltömést szélesítették. Ezek az egyedi megoldások igen kifinomultakká váltak, s mára az 
üzleti világban mozgó nők számára is ugyanezen tudásanyag rendelkezésre áll, sőt egy sajátos individuális, 
a napi áramlatokra kevésbé koncentráló női divatiparrá is vált.  
 A nőknek szóló divatlapok tanácsaiban is fellelhető az a kettőség, hogy egyfelől az arányosabb 
megjelenés furfangjait tanítja, másfelől az aktuális áramlatokat népszerűsíti. Például a nagylábú nők számára 
az egyik híres divatház tervezője kitalálta, hogy optikailag miként is lehet kicsinyíteni a lábat. A cipőt több 
anyagból készítette, geometrikusan felosztotta, s az egyes részeknek más színt adott. Ha megnézzük a 70-
es képet, ott is az öltözködés arányosító lehetőségeiből kapunk leckét. 
 Az üzleti világ - szemben a szabadidő területével - korlátozó jellegű, ez azonban nem jelenti azt, 
hogy önálló értékrendszerével ne volna nagyon is sokszínű. A divatértékeknek egy jellemző területe 
bontakozhat ki az üzleti világ hatására. Az üzletnek megfelelő éthosz mára a fogyasztói társadalom egész 
divatjában fellelhető: hirdeti a problémátlanság látszatot a panaszkodással szemben, vagy az elfoglaltság 
imádatot (48. kép) az unatkozással, és a romantikus melankóliával szemben. Ezek a modern divatértékek 
tartósnak bizonyulnak, s erkölcsi renddé válnak azon kultúra tagjai számára, akik ebben a divatkorszakban 
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nőnek fel. A divatlapok és a reklámok komoly szocializációs szerepet játszanak, hogy a teljesítményorientált 
világban meg tudjuk állni a helyünket. 
 S végezetül még egy dichotómia. Maga a fogyasztói civilizáció sem egyik napról a másikra jön létre, 
az átalakulási folyamat igen lassú. A csúcsát abban az értékrendszerben éri el, amikor az ember már nem is 
akar birtokolni javakat, pusztán fogyasztani kívánja. A birtoklás a feudális világ és a klasszikus kapitalista 
világ jellemzője. Ezzel szemben aki a házát csak bérli, akinek az autója mindig kölcsönből van, és sosem az 
övé, s aki semmilyen tárgyhoz nem ragaszkodik, mert lehetősége sem volna rá, az a tipikus fogyasztó. 
Birtokolni egy autót annyit tesz, hogy nincs rajta adósság, ám a banki technikák jóvoltából a középosztálynak 
le kell mondania a birtoklás öröméről az életszínvonal növelése érdekében. Aki nem birtokol, az csak átutazik 
az életen, a körülötte lévő tárgyakhoz való viszonya felszínes, csapodár, divatjellegű. Ma már a birtokló 
társadalomból a fogyasztó társadalomba lépett az Egyesült Államok után Európa is167. A gazdasági válság 
sem képes a rendszer logikájának megváltoztatására, noha az ökológiai és társadalmi problémák egyre 
világosabbak.  
 A birtokló társadalomban a feudális udvarokban jelent meg az öncélú fogyasztó, s számos 
kapcsolatorientált fogyasztásra találunk példát a mai tipikus, birtoklásról lemondó fogyasztóknál, akik közös 
fogyasztásukon keresztül érzik magukat rokonléleknek. 
 
 

3. A divat szerepe a tudományban és a művészetben 

 
A ruhadivat az esetek többségében még könnyen leleplezhető, de a művészetek vagy a tudományok divatjai 
legfeljebb csak utólag. Ráth-Végh István úgy írt a művészek és a tudományok divatjáról, mint az adott kor 
stílusában megfigyelhető jelenségről. Például a barokk művészei öndicsérő előszavakat írtak könyveikhez, 
mecénásaiknak hálálkodtak, vagy egyszerűen csak kacifántosan hosszú címeket adtak168. Most persze úgy 
beszélünk a divatról, mint valami álértékről, pedig az is megesik, hogy a „termék” értékes, s épp az a 
sajnálatos, amikor a divat megfeledkezik róla169.  Épp ezért érdemes a kérdéshez tárgyilagosan, 
értéksemlegesen állni, és nem csak a körítést, de magát a művészet, vagy a tudomány témaválasztását is 
szemügyre venni. 

A divatossá váló tudományos elméletek, paradigmahatású rendszerek, művészeti irányzatok tehát 
függetlenül attól, hogy a termék értékes-e vagy sem, egyúttal meg is követelhetik tudásanyaguk elsajátítását, 
amennyiben feltételévé válnak a vágyott státushoz való hozzájutásnak. A tudományos paradigmadivatok 
ismerete is jóformán kötelező érvényűvé válik, ahogy a miniszoknya is megkövetelte, hogy ne csak a 
gyönyörű lábú nők hordják. Akár egy új sport (sz)éllovasairól van szó, akár a pszichoanalízisről vagy a 
marxizmusról, akár egy olyan zenei irányzatról, mint a jazz, szelektálódnak a szakág, a sport mesterei. 
Különböző jogosítványok szerezhetők és a szellem vagy a test emberei esetleg csak egy új áramlat 
létrejöttéig, esetleg egész életükre egy paradigma bűvkörébe esnek.  

A kérdésünk az, hogy a divat és a tudomány, a divat és a művészet miképp hat egymásra, melyek 
ezen kölcsönhatás pozitív és negatív következményei? Először a tudomány divatelméletét nézzük meg, majd 
történeti aspektusára utalunk, s végül röviden három példával foglalkozunk (freudizmus, marxizmus, és a 
posztmodernizmus). Ezután a művészetet tárgyaljuk röviden, hasonló tematikával. 

 
Thomas Kuhn is amellett érvelt, hogy a tudomány nem mentes az egyes irányzatok közötti 
csoportküzdelmektől, bár a paradigmák a valóság magyarázóerejével bírnak. Az újabb paradigmák azonban 
hiába rivalizálnak érdemben a korábbiakkal, hiába adnak olyasmire választ, amire az előző nem, valódi 
tudományként csak azután fogadtatnak el, ha elegendő tekintély felsorakozik mögéjük. Az új paradigmának a 
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régi gyakran még kérdésföltevését sem fogadja el tudományosnak, nem hogy a választ. Kuhn szerint 
azonban a meggyőző érvek gyarapodásával, ha egy lépéssel később is, de jelentkeznek a támogatók, és ez 
lehetővé teszi a tudomány fejlődését. Sejthetjük, hogy egy ilyen lépéshátrány attól függően hosszabbodhat, 
vagy rövidülhet meg, hogy mennyire sikerül divatossá tenni az új elméletet. 

Bourdieu egyik kutatásával pedig a tudomány nyelvi játékjellegét igyekszik bizonyítani170. Sorbonne-i 
diákokat azzal tréfáltak meg, hogy olyan szókincstesztet kellett elvégezniük, ahol az egyik szó nem létező, 
kitalált, és értelmetlen volt (gérophagia). Alacsonyabb társadalmi osztályból származók azonnal bevallották, 
hogy ők a kérdésre nem tudnak válaszolni, fentebb lévők különböző stratégiákkal próbálkoztak, a szó 
etimológiai fölbontásától, a színtiszta blöffig. A jelenségben a szerző a tudomány szómágiájához 
alkalmazkodó fiatalokat lát. Hasonlóképp a legfrissebb tudományos áramlatok társaságbeli hivalkodása 
sikeressé tehet valakit, állítja.  

„Egy másik korszakban a klasszikusok vagy az ókori nyelvek ismerete”, most pedig a divatos 
tudományos irányzatokra való felszínes társasági utalások segíthetnek valakit az érvényesüléshez171. Ez így 
igaz, de tegyük hozzá, hogy hiba volna a jelenségben a szerzőhöz hasonlóan csak negatívumot látni. Ne 
feledkezzünk meg a diák igyekvéséről, a sznob, tudományos piperkőc tárgyi tudásáról, azokról a 
technokratákról, akik egyik konferenciáról szállítják az információkat a másikra, tehát hasznos munkát 
végeznek. Mert ugyan valóban a divat irányítja őket, de a tevékenységük végeredménye már nem puszta 
haszontalan fecsegés. A sznobizmus és a konformitás sokaknál az első lépcsők a tudományos fejlődésben, 
s akik később nem jutnak ennél tovább sem okoznak jelentős károkat a rendszerben.172 

S megfordítanánk a szerző egy alaptézisét is. Azt állítja, hogy a társadalmi különbségekből 
vezethetők le a tudományos nyelvi blöffökre való hajlandóságok, s hogy ez rétegzi – a meglévő társadalmi 
osztályoknak megfelelően – a tudományos hierarchiát. Egyfelől azonban Bourdieu megfeledkezik arról – 
ahogy a következő szerző is –, hogy a tudomány nem csupán üres valóságalapot nélkülöző képzelgés, 
másfelől, s ez itt a számunkra a fontosabb, hogy épp a divat eszközei válnak könnyebben elérhetőkké a 
hátrányosabb helyzetű, de intellektuális fölényre törekvők számára. Valószínűleg sokkal nagyobb is az 
igyekezet részükről ezek használata iránt, míg a felsőbb osztályok ritkábban folyamodnak divatelemekhez, s 
le is nézik az üres fecsegőket. A kísérlet ugyanis nem bizonyított mást, mint hogy megszorultabb állapotban 
a felsőbb osztályok hallgatói magabiztosabban blöffölnek, de arról nincs szó, hogy általában kevesebbszer  
is blöffölnek.  

Legszélsőségesebb pontig Fayerabend anarchista tudományelmélete jut173, amiről azt is 
mondhatnánk, hogy a szerző szerint a tudomány csak divat és semmi több, az irányzatok közti harcnak 
pedig semmi köze sincs az igaz/hamis kérdésekhez – ahogy azt Luhmann állítja -, mert csak a rivalizáló felek 
praktikái számítanak. Ez túlzás, de a fentebbi érvek már elegendők ahhoz, hogy ne menjünk el szótlanul a 
tudomány divatmechanizmusai mellett.  

A divatban egyfelől létezik az elit, s hasonlóképp létezik a tudományos tekintély, melyet a reputációs 
rangsor határoz meg. (Intézmények vezetése, publikációs rangsorok.) Az előkelő pozícióban lévő 
gondolatait, témáit - még akkor is, ha éppen valami butaságot talál ki -, a többiek komolyan veszik, és 
releváns tudományos kérdésként kezelik.  

A divat másik mechanizmusa a szubkultúrák próbálkozásai, melyek leggyakrabban saját zárványként 
elszigetelődnek, s aztán elfelejtődnek, de néhány szubkultúra-elem népszerűvé válhat. Hasonlóképp a 
tudományos életben, megeshet, hogy egy irányzatot jól menedzselnek, bekerül a tömegkommunikációba – 
ahol sztárolják -, s ez divatosként sok kutatót arra ösztönöz, hogy ezen a nyomvonalon haladjon. Lehet, az 
egész vakvágánynak bizonyul, de lehet, hogy telitalálatnak. 

Azaz Fayerabenddel szemben nem gondoljuk, hogy ne derülne ki, hogy valami működőképes-e vagy 
sem, s hogy az eredmények kizárólagosan a véletlennek és a jó pr-nek tulajdoníthatók, de azt sem, hogy ne 
volna a tudományban hol kontraszelekciós, hol pedig - fontos felfedezések menedzselésében – szelekciós 
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szerepe a divatnak. A divat meggyorsítja a gondolatok áramlását, mobilizáló tényező, s ebben rejlik igazán 
pozitív szerepe.  

Arra nem vállalkozunk, hogy a tudomány és a divat történeti egymásrahatását végigkísérjük, noha 
egész biztos, ez új elemekkel gazdagítaná a kérdést. Beérjük csupán egyetlen példával, a marxizmussal, ami 
rögtön két földrajzi területre bontható. A létező szocializmus marxizmusára, és a nyugati baloldali 
értelmiségiek marxizmusára. Mindkét helyen értelmezhetőek a divatszempontok, utóbbinál különösképp 
láthatjuk, hogy a hasonulás/elkülönülés spontán megnyilvánulásainak, csoporthoz tartozási vágynak az 
értelmiségi divatoknak egy kitüntetett szerepévé vált. A nyugati értelmiség számára a marxizmus azért is volt 
divatértékű, mert kritizálta a fennállót, mert lázadó volt, és útkereső, mert szellemi pezsgést jelentett stb. 
Ezzel szemben Közép- és Kelet-Európában a marxizmusban a kötelező és illendő utánzás variációi jelentek 
meg. 

Akiknél csak mint ideológiai kényszer, mint saját életmódjuk eltitkolásának kényszere funkcionált, 
azoknál nem beszélhetünk semmilyen divatról. Hajlamosak is vagyunk azt gondolni, hogy a létező 
szocializmusnak semmilyen talaja nem volt Magyarországon, de ez az utókor idealizálásának tévedése. 
Valójában főként az alacsonyabb társadalmi osztályok számára, a kiemelésük következtében egy vágyott és 
elsajátítandó ideológiaként, a jövő, az újdonság, a felemelkedés vonzalmaként jelent meg. S számos 
értelmiségi is hasonlóképp magáénak érezte. 

Az ’50-es ’60-as évek mégsem adtak több lehetőséget, mint a meglévő sablonok utánzását. Ezek 
merevsége és korlátoltsága, az utókor számára rendkívül szembetűnő. Az ellenségkép, a fekete-fehér 
világkép, a nyelvhasználat zsargonja egy meghatározott irányzat lemásolását tette lehetővé, de az abban 
való újítást nem. Ha belepillantunk az ’50-es évek idegen szavak szótáraiba, a szócikkben érezhető az 
ideológiai terheltség. Például: „burzsuá: ma a tőkésosztályhoz tartozó kizsákmányoló, a dolgozók ellensége”, 
a dialektikus materializmusnál pedig megtudhatjuk, hogy ez az „egyetlen végsőkig következetes materialista 
filozófia”, a partizán harcoknak pedig „ragyogó példája a szovjet népi partizánok hősi működése…”174 

A szocializmus szükségszerű, elkerülhetetlen, és tudományosan egyedül igaz felfogása olyan 
kizárólagos elképzelésnek számított, hogy a vallási elemekhez hasonló kötelező utánzást követelte meg. 
Később mindez illendővé vált. A ’70-es években bizonyos vezetői beosztásban már illett belépni a pártba, a 
’80-as években még mindig illett szakszervezeti tagnak lenni, egyúttal teljesen ki is üresítve a párthoz való 
csatlakozásnak, vagy a szakszervezeti tagságnak a tartalmát. Akik számára kiüresedett, s – el nem ítélhető 
módon - érdekből úgymond a rendszer részeseivé lettek, azok számára mindez nem divatos lépés volt, de 
még mindig akadtak ezekben az évtizedekben is olyanok, akik hittek, és az együtt cselekvés szocialista 
eszméjében utánozták le a mintákat. Igazán jól, és ironikusan ábrázolni ezt a kommunista rajongást a 
szépirodalom tudta.175 

A marxizmus tehát mint divatos tudományos irányzat a kötelező és az illendő utánzás 
szempontjából, valamint a hasonulás/elkülönülés (nyugati) dinamikája szerint mint divatos elmélet 
értelmezhető. A divat, csupán mint hatalom logika azonban nem kibontható. Mert igaz ugyan, hogy felszínes 
utánzásával hatalomhoz segített sokakat, de sosem rejtette magában azt a szabadságot és individualitást, 
mint a modern tőkés társadalom. Míg a fogyasztói társadalomban a divat mint hatalom önmagunk 
szerethetővé tételén alapszik, addig a szocializmusban a marxizmust hatalmi aspirációkból hirdetőknél 
mindez kioktató jellegű, megbocsátó vagy megvető módon az intellektus fölényével lenéző, vagy őszintétlen 
és cinikus volt, azaz már nem rejtett magában divatos azonosulásérzetet.  

Másik kiválasztott példánk a divatos tudományra a freudizmus. Olyan mítoszok teremtődtek már 
Freud életében mozgalmáról, ami aztán megalapozhatta divattá válását. Az egyik mítosz az, hogy maga 
Freud egy hős volt, akit életében nem értékeltek eléggé, akinek írásaira nem készült elég recenzió, akinek 
egyetemi bécsi karrierjét megnehezítették, és aki szinte a semmiből, pusztán önanalízise során hozta létre 
elméleteit. A másik mítosz, hogy Freud a tiszta pszichológiai gondolkodás atyja176.  
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A pszichoanalitikusok intézményesülése Sulloway szerint szektaszerűen történt. A társaság titkosan 
is dolgozott, hogy megosztva egymásközt a munkát kivédjék a Freuddal szembeni támadásokat. A kiképző 
analitikussá nevelésben próbaidőt alkalmaztak, akár az egyházakban a noviciátusnál, vagy számos 
szubkultúrában és törzsi társadalmakban, a beavatási időszakokban. A mítoszteremtésből nem hiányzott a 
csodatévő pszichoanalitikus Freud kép sem, aki képes a gyógyításra. 

Egyre szaporodnak manapság a Freud-ot „leleplező” írások is, melyek a népszerűségért mindenre 
hajlamos hamisító, és ártalmas tanítást terjesztő képet festik le a nagy pszichológusról177. Először tanításai 
hihetősége kopik meg, aztán életrajzán keletkezik egyre több rés, míg végül a sikeréhség vezette 
tudományos hamiskártyás bontakozik ki. (Hasonló utat jár be a híres amerikai freudista Bruno Bettelheim is, 
aki életraja során szoros Freud-kapcsolattal legitimálta magát, s mára tudvalevő, hogy nem volt kapcsolat 
köztük.)    

Freud hisztériásokat kezelt, mert a hisztéria témája volt divat, de betegei sokak szerint nem is voltak 
hisztériások (Bettelheim autista gyerekek között ért el „komoly” sikereket, de ma azt állítják, hogy a gyerekek, 
akiket felvett intézetébe már eleve nem voltak autisták, és ezt ő is tudta.) Gyógyítási sikereket ott lehet 
felmutatni, ahol a kiinduló állapotot eleve rosszabbnak tüntetjük fel. A versenyben ugyanis eredményt kell 
felmutatni minden áron. Hamisításokat találunk abban is, ahogy Freud levelezéseit utóbb rendszerezik (Anna 
Freud).  

A népszerűvé válás és a tudományos játékszabályok be nem tartása elméletek túlzott erőltetését 
vonja maga után. Freud szerint a hisztériás női betegek voltaképp csak vágytak a nemi erőszakra, és 
elképzelték, hogy ilyesmi megtörtént velük, valójában azonban csak képzelték a gyermekkori szexuális 
bántalmazást. Manapság épp azoknak a statisztikáknak hiszünk, melyből kiderül, hogy milyen gyakori is a 
gyerekkori abúzus. Freud korában az esetek csak képzelgéseknek számítottak, így az áldozatok kétszeresen 
is büntetve lettek. (Bettelheimnek pedig azok az elképzelései voltak különösen károsak, mely szerint az 
autizmus nem szervi eredetű, hanem az anyák teszik autistává gyerekeiket, s ez indokolttá is teszi, hogy 
mielőbb elszakítsák anyjuktól a beteg gyerekeket.) 

Nem azt állítom, hogy egy tudományos szélhámos szubkultúra jelenségéről van szó, hiszen pl. 
Bettelheim nem tanulhatott hamisítási módszereket Freudtól, de még azt sem, hogy itt a pszichológia 
tudományán kéne elvernünk a port, hiszen a posztmodernnél is találhatunk hasonló jelenségeket. Ezek a 
mechanizmusok a sikervágy és divathoz történő alkalmazkodás szándékából nőnek ki azokban az 
esetekben, amikor az egyén morálisan gyenge.  

A divattá váláshoz az elméleteknek megfelelő talajra kell hullania, tehát még a szélhámosnak is 
szerencsésnek kell lennie, bár nyilván minden igyekezetével azon van, hogy kiismerje a feltételeket. A PR 
szempontjából a külsőségek, a magabiztos szereplés, a jó előadói stílus, a közönség meghökkentésének 
képessége aligha nélkülözhető. Azt is el kell érni, hogy a gondolatokat és a szerzőket ne csak a szakmai 
lapok szerepeltessék, sőt, fontosabbak a népszerű fórumok. (Bettelheim televíziós szereplései, vagy a New 
York Times-ban róla megjelenő írások emelhetők itt ki.) A kritikus érvek és szereplők pedig csak kevesek 
által olvasott szaklapban, vagy nagy médiumok által nem említett magánkiadásokban jelennek meg, hiszen 
ezek a divat áramlatával ellentétes nézeteket képviselnek. A divatba jött szerzőket aurájuk megvédik a 
tömegkommunikációban, a kritikák át sem jutnak a kapuőrökön. 

Mindig, amikor az utókor a tudományos irányzat megjelölésére odateszi az „izmus” kifejezést, ezzel 
azt is jelöli, hogy az adott irányzat követőkre talált. Az irányzat kiszélesedésére, popularizálódására, az 
epigonokra, a mozgalmi jellegére, a valódi igaz/hamis dimenziókkal szemben az ideológiai elemek előtérbe 
kerülése pedig már nem a tudományos gondolkodással szemben elvárt viselkedés, hanem a hasonulási 
pszichés mechanizmusokat mutató jellemző. Freud követőitől el is várták, hogy mindenki, aki kételyeket 
hangoztat „komplexusosnak” nevezzék. Voltaképp a marxisták is kétségbevonták a tiszta gondolkodás 
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képességét mindenkitől, aki osztályelőjogokkal rendelkezik, s aki nem azonosul velük.  A divat keletkezése 
tehát gyakran szektaszerű eredetekhez kötött. 
  
Modern divatos tudományos izmus a posztmodernizmus, melynek divatjellemzőit legjobban talán Alan Sokal 
és Jean Bricmont Intellektuális imposztorok című könyvükben bizonyították (2000) . Divatos nonszensznek 
nevezték a posztmodern társadalomtudósok tudományellenes állításait, kifogásolták, hogy nem tartják be az 
érthetőségi kritériumokat (pl. a saját fogalmaikat nem definiálják), és végül pellengérre tették üres 
matematikai blöffjeiket, melyeket ráadásul rosszul is használtak178. 
 
A művészi divatok vizsgálatában jóval nehezebb dolga van az elemzőnek, mint a tudomány esetében. A 
tudománynál ugyanis be kell tartani bizonyos játékszabályokat, és bemutatható, ahogy a játékszabályok 
kijátszása történik, azaz az igazán divatos tudósok és izmusaik körül nem egyszer felsejlik a szélhámosság. 
A művészetben azonban a fikció világa, így a hitelesség nem azzal mérődik, hogy az állítások 
valóságtartama meghamisított-e, sokkal inkább belső koherencia az, ami létrehozza az esztétikai élményt. 
 A művészeti divatok területe lehet az „izmusok” is, melyek hosszabb életű stílusirányzatok. Ám a 
korstílusok, és az ennek megfelelő változatok divatja aligha kétségbevonható, gondoljunk csak az epigon 
jelenségre. Az epigonok a korstílusnak megfelelő, a divat formai jegyeit leutánzó művészek. Alkotásaik 
áradata az utókor számára kevéssé értékelt, maguk idejében mégis megélhetést biztosított.   
 A rövid életű és népszerű izmusról is joggal feltételezhetjük, hogy ezek is divatok. Van azonban a 
felsoroltakon kívül még egy lehetőség, mellyel eddig még nem foglalkoztunk se a tudomány, se a művészet 
esetében, pedig nem kevéssé fontos mechanizmus. Ebben a mechanizmusban ráadásul cáfolódik az az 
elképzelés, ami az előző példák során kirajzolódott, mely szerint a divat oltárán mindig valami értéktelen 
születik, sőt, a divaton keresztüli érvényesülés voltaképp csak a hazugságon keresztül lehetséges. Valódi 
művészi teljesítmények is divatba jöhetnek ugyanis, melyek semmit sem vonnak le az alkotás értékéből. 
Olykor a vakszerencsétől függ, hogy melyik zenei, irodalmi képzőművészeti vagy építészeti alkotás „fut be”. 
(Ld. még a már említett jazz szerepét, ami valamikor divat volt, ma nem, viszont ma is értékesnek tartjuk.)  

Márai Sándor sikere például Nyugat-Európában igaz komoly pr-munkának volt az eredménye, mely 
olyan sikert hozott, melyre nem is számíthattak igazán, másfelől viszont meglehetős véletlennek tekinthetjük, 
hogy életmű-népszerűsítése mögé néhányan halála után felsorakoztak. Márai attól nem lenne kisebb író, ha 
nem jött volna divatba, viszont aligha volna ismert, nem hogy nyugaton, de még Magyarországon sem. 

Wass Albert magyarországi értékelése is e sorok írásakor épp az átértékelődés folyamatában van. 
Vitathatatlanul divatos szerzőről van szó, s már nem csak szélsőjobbos könyvsátorokban, de minden nagy 
könyvesboltban fő helyen kitéve megtalálhatók kötetei. Wass művészi értéke vitatottabb, mint Máraié, sőt 
valószínűleg egyre vitatottabbá válik, de hogy nem egy szélsőjobboldali szerzőről van szó, ma már egyre 
kevésbé kérdés, vagyis ebben a dimenzióban pedig az kerül felejtésre, hogy kik is terjesztették és kedvelték 
először.  

A művészi sikerekkel kapcsolatos egyik tévedés az, ha úgy vélekedünk: a művészi siker csak a 
teljesítménytől függ, és nem függ a közegtől vagy a szerencsétől, másik pedig az, ha úgy véljük semmi köze 
a teljesítményhez. Ez utóbbi álláspontra helyezkedik a modern képzőművészetekkel kapcsolatban Tom 
Wolfe179. Ő úgy véli, hogy a művészeti reputáció kialakításában semmi más nem játszik szerepet, csak a 
blöff. A blöffök a kritikusoktól származnak, mert amikor például egy installációt felmagasztalnak, szöveges 
értelmezéssel látnak el, mondanivalóval telítik, és aztán ezt katalógusokban ismertetik, s más módon 
reklámozzák, akkor az iparművészeti érték megszületik. Wolfe szerint a titok a nyelvben van, amely könnyen 
érthető, s mindaddig nem válik valami művészi értékűvé, míg ezt a támogatást meg nem kapja. Mintha Wolfe 
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azt mondaná, hogy a modern képzőművészet ki van szolgáltatva a divat szeszélyeinek, s mintha maga sem 
volna más, csak divat. 

Lehetne ez egy művészettel kapcsolatos divatszociológiai elmélet alapja, mégis azt gondolom, ez az 
értelmezés azt a hibát követi el, amelyik a művészeti értéket – de legalábbis a mait – kizárólagosan a 
véletlen szerencse kategóriájába sorolja180. 

Emlékezzünk vissza a ruhadivat jelenségére, melynél két dinamikát találhattunk. A haute couture 
esetében a divatot valamiképp, valakik előre megtervezik, és „csinálják”, egy meghatározott szűk réteg 
számára, akiktől majd mintaadó módon leszivároghat. Másik esetben pedig spontán jelentkezik a 
szubkultúrákban, amelyet aztán a középosztály terjeszt el. 

Amiről Tom Wolfe beszél, az nem más, mint a művészet haute couture-ja. Azt a részét ragadja meg 
a művészetnek, amelyben egy szűk elit számára próbálják megmondani, hogy mire figyeljen. Az sem biztos, 
hogy ebben az iránymutatásban nincs valódi érték – erre később visszatérek -, de az könnyen meglehet, 
hogy túl sok benne a sznobizmus, a felvágás, a „csináltság”, s a túlbonyolítás. Ahogy azonban a haute 
couture által bemutatott viselet nem terjed el feltétlenül, úgy a kritikusok által favorizált művészek sem 
feltétlen aratnak tartós sikert. Olykor igen, máskor nem.  
 Az alternatív művészeti tevékenységek igen emlékeztethetnek bennünket a szubkulturális 
divatjelenségekre. Maguk is szubkultúrák, s ahogy a szubkultúrák divatossá válva emelkedhetnek ki 
karanténjaikból, hasonlóképp a művészeti önkifejezési próbálkozások csoportszerveződésekként, saját 
közönségükkel igyekeznek kitörni. Az esetek többségében nem kerülnek „felfedezésre”, s nem sikerül a 
kitörés - akár a véletlen miatt, akár mert valóban nem képviselnek a kor és az utókor számára semmi 
relevánst. 
 A művészet általunk javasolt divatszociológiai megközelítésben tehát egyáltalán nem zárja ki az 
értékes alkotás megjelenését, de felhívja a figyelmet a jószerencse fontosságára. Másfelől pedig terjedéséről 
szólván nem egyoldalú, nem állítja azt, hogy csak manipuláltan és felülről terjed, de azt sem, hogy csak az 
őserő evolúciós folyamatban történő letisztulásának eredménye volna. Mindkettő. Azt mondhatjuk tehát, 
hogy csak a divat nem elegendő a tartós művészi sikerhez, de a művészi siker sem jöhet létre, ha nincs 
legalább egyszer divatja a művészi terméknek.  
 Ha a művészet világából három szereplőt ragadunk ki, már egy meglehetősen komplex modellt 
kapunk181. Az egyik a kritikusok (bírálók, szalonok, mértékadó elit), a másik a művészek, a harmadik pedig a 
tömeg. Divattá akkor válik egy művészeti tárgy vagy irányzat, ha a tömeget meghódítja. Ám a tömeg nem 
csupán saját magára figyel, persze ha ezt tenné sem biztos, hogy csupán a giccs volna sikeres, de figyel és 
fürkészi a művészi szándékot, s figyeli a mértékadó elit hozzáállását. Hasonlóképp a művészek is kétfelé 
figyelnek, a mértékadó elitre, és a tömegekre, s persze saját elképzeléseikre.  

A mértékadó elit viszont elsősorban önmagára illetve egymásra figyel, ugyanakkor ez valódi műértés 
is. Teljesen új jelenségeket ugyan nehezen fogadnak be, de a már értelmezett és feldolgozott 
kifejezésformákat történetiségükben is ismerik, és az ezekre való művészi utalásokat is dekódolni képesek. A 
mértékadó elit nem kapkod, a művészeti kifejezésmódokat hullámszerű mozgásokba kényszeríti, ami a már 
meglévőhöz képest kisebb változtatást enged meg, de egyúttal ilyen változtatásokat is igényel. A tömegek a 
megszokott értelmezésmódokat szeretik, könnyebb befogadást igényelnek, s ez vihet el egészen a giccsig.  

Ez a modell ugyanakkor még mindig nem képes értelmezni a jelentős stílusirányzatváltásokat. A 
radikális újítások a művészektől származnak, de a divatos elvárásokkal épp szembe helyezkednek, s jó ideig 
árral szembe mennek, hogy aztán ha a kor szavának megfelelő módon szólalnak meg, maguk is széles 
körben népszerűekké váljanak. A divat nem irányítja tehát 100%-osan a művészetet, nem értelmezhető a 
segítségével minden jelenség, de az is hiba volna, ha kifelejtenénk szerepét. S mint láttuk, nem csak a 
giccsben van jelen a divat, de az egész művészeti mechanizmusban.  

Sok minden átgondolható volna itt még, melyekkel a művészetszociológusok foglalkoznak. Az 
esztétikai szempontoktól kezdve addig a szociológiai közhelyig, hogy művésszé elsősorban a középosztály 
emberei lesznek. Van-e, lehet-e például valami köze a középosztály divatteremtő erejének a művészeti 
rekrutációhoz? – A választ nem tudjuk, és most tovább is lépnénk.  
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Az elméleti megközelítés után tegyünk egy rövid kísérletet a művészeti divatok történeti nézőpontú 
elemzésére. A reneszánsz előtt – a görögöket és a rómaiakat leszámítva – a művészek nem rendelkeztek 
individuális kifejezési lehetőséggel, szabadsággal. Művészeti korszakokként beszélünk ezekről az időkről. 
Aztán a reneszánsztól kezdve stílusirányzatok vannak, majd a XX. századra elszaporodnak a művészeti 
divatok, a XXI. századra pedig vezérfonal nélkül még ilyesmiről sem feltétlen beszélhetünk. A divat is 
hasonló válságjelenségekkel küzd – ahogy azt Simmel mondta – mivel a túlságosan sokféleség sem 
kedvező a számára. A művészet ma inkább tűnik életformának – például művészeti kiállításokra tervező 
építész, akinek élete teljes, jóllehet egyetlen épülete sem valósul meg -, s inkább tűnik felnőtteknek szóló 
játéknak – ld. pl. a Velencei Biennálét, a Kasseli Documentát stb. -, mint stílusirányzat teremtésnek. 

Mindez csupán egy lehetséges vázlat, amiből azonban kibontható volna, hogy a művészeti divatok 
után miért pont a XX. században érdemes nyomozni. Mindössze két példát hoznánk ilyen művészeti 
divatjelenségre, mert az avantgarde irányzatból talán e kettőnél nem tévedünk, ha azt mondjuk, hogy komoly 
szerepet játszott bennük a divat. Az egyik a dada, a másik a pop-art.  Mindkettő szubkultúraként indult, s a 
dada meg is maradt ennek, a pop-art viszont széles népszerűségre tett szert. 

Az 1916-tól 22-ig tartó művészi kreatív anarchista és nihillista mozgalom a dada. Az, hogy ez 
megmaradt szubkultúrának valószínűleg olyan állítás, melyet, aki kicsit jobban elmélyedt az irányzat ágaiban 
és történetében, kétséggel fogadhatja. Hiszen több európai városban, és New Yorkban is megtalálható volt - 
igaz zömében ugyanazok az emberek utazgatásainak jóvoltából. De a dadaizmus mégiscsak egy nemzetek 
közötti mozgalom volt, hiszen különböző egymással háborúzó országok fiai egyaránt részt vettek benne. 
Világképük és későbbi művészi útkeresésük is eltért, közös volt bennük fiatalságuk, hogy nem akartak 
katonáskodni, s hogy vonzódtak a polgárpukkasztáshoz. Mindez azonban még kevés a szubkultúrából való 
kitöréshez, igen – mondhatnánk – de ők bolondnak tartották a világot, és történetesen ebben nekik volt 
igazuk, s talán erre is akarták felhívni a figyelmet182. 

Határozott világkép, összefogott akciók, tehetséges ötletek, kiállítások, színpadi szereplés, költészet, 
lapok, sőt ismertség, és olykor piaci sikerek tarkították tevékenységüket. Ráadásul még az utókor 
művészetére is termékenyen hatottak, mert ők kezdték el a montázs és a kollázs technikát. A 
művészettörténészek szemében is kivívták maguknak a saját maguk által vágyott helyet, sőt talán még 
többet is elértek ennél, hiszen a „művészet fölszámolásának” programjával lehet, hogy nem is vágytak 
egyáltalán ilyesmire. Gombrich A művészet története című könyvében ugyan keveset, de tisztelettel, sőt 
inkább szeretettel szól róluk. Mai szemmel nézve mégis egy művészeti alternatív mozgalomnak, 
szubkulturális jelenségnek tűnik, s talán csak azért, mert ma számtalan ehhez hasonló irányzattal 
találkozhatunk az alternatív művészetben, melyek nem is kívánnak mások lenni, mint alternatívok. A 
művészet dadaista jellegéhez nagyon is hozzászoktunk, nem megbotránkozunk az ilyesmin, mint inkább 
lesajnáljuk, megmosolyogjuk, feltűnési viszketegségnek véljük.  

A művészettörténészek viszont nem csak az izmust magát nézik – mint mi most -, hanem azt is, 
hogy milyen hatást gyakorolt más kifejező módokra, miképp nyitott utat a szürrealizmus felé, s hogy  később 
is híres szereplőinek milyen más művészi korszakaik bontakoztak ki.  

A „dada” szó a gyerekek nyelvhasználat előtti időszakára utal, s nem kíván jelenteni semmit. 
Duchamp (1887-1968) a Lépcsőn lemenő akt-ja, vagy a Vőlegény vetkőzteti a menyasszonyt, sőt… 
legismertebb képei valójában a műalkotás megszentelt pozícióinak megszüntetésére törekedtek, s ugyanazt 
a hatást akarta elérni, mint a lefelé fordított Wc-csésze (a kész tárgy kiállítása lett a ready-made /34. kép/).  
Vagy: kitalálták például a dada-trott táncot, a fox-trott mintájára, de ez is fiatalok mai jópofáskodására 
emlékeztethet bennünket. Berlinben a mozgalom politikai színezetet is kapott, amennyiben kommunisztikus 
elemeket is hirdettek. Más városokban politikailag teljesen semlegesek maradtak.  

A művészet dekonstrukciójának törekvését mutatja Max Ernst (1891-1976) munkája, aki 
lefényképezte alkotását, majd ezután a művet megsemmisítette, és a fényképet állította ki, ezzel is utalva, 
hogy mostantól minden sokszorosítható, az egyediség nem érték. Egy másik ötletében keményfarönköt 
állított ki, hozzá láncolt fejszével, és azt írta mellé, hogy a közönség aktív közreműködésére számít. A dada 
versek pedig sosem akartak értelmesek lenni:  
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34. kép 
Ready-made 

 
 
 

Művészetté válik minden, amit 
kiállítóterembe visznek. 

 
 
 

 
Forrás: Marcell Duchamp 

 
 

 
35. kép 
Pop art 

 
 
 
 

A fogyasztói társadalom 
esztétizálása. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Forrás: Andy Warhol, 
Marilyn Monro 
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Max Ernst: 
Lizabet 

Lizabet betevő kacsafalatom mankódorgásom-dürgésem 
telefonat helló-hélium anti-tipp 
tipi-tripper trappol jófamíliás 

csípőfogó derékfogó farfogó és combfogó 
srapnel-fogócska fele-se-tréfa barát 
Állítson be kiállításomra selypegett 

Lizabet betévedek 
Tandori Dezső fordítása  

 
A felolvasások, a színházi produkciók, a balettek, a festészet célja a botránykeltés volt.  

A háború végén Tristan Tzara (1896-1963) Zürichből Párizsba ment, ahol inkább a dadaizmus írói, 
semmint képzőművészei gyűltek össze. A cél itt is a botránykeltés volt, ami azonban a párizsiak 
dekadenciával való azonosulási hajlamai miatt meglehetősen nehéznek bizonyult. Egy ízben kisebb tömeg 
ünnepelően is fogadta őket, ami kifejezetten összezavarta a csoportot. Az antiművészeti mozgalom így 
kifulladt, s tagjainak többsége eltűnt, még ha művészettel is foglalkozott, néhányan közülük, mint például 
Max Ernst a következő irányzat, a szürrealizmus fontos alakja lett.  

Másik példánk a pop-art, amiről viszont Gombrich azt írta, hogy azért nem foglalkozik vele, mert az 
pusztán ízlés és divatbeli témák nem érdeklik. Ez könyvének épp azon részén található, ahol arról 
elmélkedik, hogy milyen nehéz a jelen művészetét helyesen megítélni, s hogy tulajdonképpen a divat egyfelől 
pozitív hatású, hiszen az új iránti fogékonyságot növeli (ld. pl. a gyárosok hajlamát az új szövetminták 
előállítására), másfelől viszont a divat konformitás-kényszerítő vonása miatt ma már senki sem meri az új 
jelenségeket kritizálni. „Az  üzlet, a sajtó, az egyház, a mozi, egytől egyik – tévesen – a nonkonformistának 
nevezett művészet mellett áll.”- idézi Quentin Bellt183.  

Valamikor a radikális újítók voltak nehéz helyzetben, most viszont azok, akik a divattal szembe 
mernek helyezkedni, vagy csak bármi olyasmivel, amiből „félő”, divat lesz. Mondja Bell ás Gombrich a ’60-as 
évek közepén. Most pedig nézzük meg, hogy néhány évtizeddel később miként is írnak a pop-artról, arról a 
mozgalomról, amelybe az ellenkultúrák beletorkolltak184: 

A pop-art a fogyasztó társadalom „tárgyfetisizmusát, a pénzközpontúságot, uniformizáló hatását 
kritizálja”185 S ugyanitt továbbolvasva egészen hasonló dolgokat találhatunk, mint ami az utókor számára a 
dadát is fontossá tette. A pop-art a hagyományos művészi értékek lerombolását tűzte ki célul (tegyük hozzá, 
a dada is), a cél a művész és a nem művész közti határ lerombolása (a dadaizmusban is található ilyen cél, 
pl. átjárogattak olyan művészi ágakba, amelyekben nem is tartották magukat jónak, fontos szerepet kaptak 
barátnők különböző akcióikban, a festők és költők táncoltak stb.). S végül a következő már speciálisabban 
pop-art jellemző: a pop-art rámutat a reklámipar és a manipuláció negatívumaira. A 35. képen Andy Warhol 
(1928-1987) Monro-sorozatának egy tagját látjuk. Egy másik híressé vált képe, a Cambell’s leves is hasonló 
technikával készült. A közönségben mind Marylin, mind gyerekkorukban fogyasztott konzerv hasonló 
nosztalgikus érzéseket kelthetett. 

Felmerül a kérdés, vajon nem az utókor változtatja-e meg a mondanivalót, magyaráz bele, teszi 
érthetővé, s teszi proszociálissá azt, amiben esetleg nem is volt ilyen szándék. Ugyanakkor, mint minden 
emberi megnyilvánulás, semmi sem tud morálisan semleges lenni, és ha valami kellőképp divatos, akkor az 
utókor talán az erkölcsi dimenzióban sem alaptalanul helyezi el. A kérdés azonban jogos, a belemagyarázás 
veszélye megvan, s annál inkább gyanítható is ez, mert például Warhol elsöprő népszerűségét az is okozta, 
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 Gombrich, E. H.: A művészet története, Gondolat, Budapest, 1937. 498.  
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 Klaniczay szerint nem csak képletesen torkollottak a művészetbe az ellenkultúrák, hanem Andy Warhol „gyárába” 

szó szerint is, hiszen nála gyűltek össze, ő tette őket híressé, noha eszébe sem jutott azonosulni ideológiáikkal. 

(Klaniczay G. 2004) 
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 Hegyi Lóránd: Utak az avantgardból, Jelenkor Kiadó, Pécs 1989. 204. 
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hogy nem volt hajlandó ideológiai magyarázatokkal ellátni műveit, sőt azt állította, hogy azok azt jelentik, amit 
mi abban látunk.  

A pop-art a dadaizmussal szemben már a középosztály jelentős részében elsöprő sikereket ért el, s 
ez a divat igazi kritériuma. De vajon csak az utókor töltötte föl értékekkel a dadaizmust, a pop-artot, vagy 
pedig tényleg benne voltak az izmusokban a pozitív társadalomkritikai szándékok? Showt és sikereket 
akartak vagy társadalomkritikát. Vagy ezek buta kérdések, és a művészek épp az ellen tiltakoznának, hogy 
ördögi vagy angyali szándékokat tulajdonítsunk tevékenységüknek?  

A siker magyarázata, hogy az emberek örültek, hogy számukra könnyen dekódolható, sőt 
nosztalgikus élményeikre ható tárgyak ábrázolását látják, s hogy mindezt művészi környezetben, kiállításon, 
nagy vásznakon. Mindez csak még inkább megnyerte tetszésüket., értették, hogy a fogyasztói kultúra 
esztétizálásáról van szó, ami miatt egyébként Duchamp sem volt jó véleménnyel a pop-artról, hiszen úgy 
vélte, hogy a pop-art feléleszti a dadát, miközben épp a legfontosabbat, az esztétizálással való leszámolást 
felejti ki belőle. 
 
Ha akár a művészetben, akár a tudományban a nyugat történetében kisebb mértékben játszott volna 
szerepet a divat, akkor a tudomány még mindig a hétköznapoktól teljesen elkülönülve, és lemerevedve, a 
művészet pedig szintén megújulásra képtelen, egyféle kifejezési formát megengedve léteznék csak. A divat 
tudományra és művészetre vonatkozó másik funkciója a médium szerep. A tudományt összeköti a gyakorlati 
hasznossággal, hiszen erre érzékeny a hétköznapi élet, a művészetet pedig a tömeggel186.  
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 Münch interpenetrációs, azaz a társadalmi alrendszerek egymást áthatásának, mint a modernizáció magyarázatának 

gondolatát egészítettük itt ki a divat szerepével. Richard Münch: Struktur der Moderne, Shurkamp, Frankfurt, Main, 

1984  



 85 

IV. Magyarország 1945-től az ezredfordulóig 

1. A szocializmus divatszakaszai 

 

Míg nyugaton a divat demokratikus módon egyre több társadalmi csoport számára diktálni kezdte miképp is 
érhető el az érvényesülés, addig a szocializmus első szakaszából a divat kiszorult. Nem csupán az anyagi 
szűkösség miatt, hanem mert a kor lényegét tekintve volt összeférhetetlen a divattal. A munkafegyelem, az új 
társadalom felépítésének víziója, az egyéniség feladásának elvárása, a közösség szolgálata, a behódolás az 
új elitnek, a múlt megtagadása, a kapitalizmus elítélése stb. rányomta a bélyegét a szabadságra. A divat jó 
indikátora egy társadalom szabadságának, s ahol azt szűken mérik, ott alig találjuk nyomát..  

Az 50-es években az integráció túlfokozott volta nyomta el az egyéniséget, és tette lehetetlenné a 
divat működését. A kollektivista propaganda kora deviánsnak tekintette az egyéni vagy a csoport 
elkülönülésének megjelenését.. Ráadásul a háború előtti időszak a kollektivizmus őrületeiről (fasizmus, 
kommunizmus), és a szabadság előli menekülésről szólt, de még a háború utáni szabadabb években is 
Európában az önkifejezéssel szemben az értékek egységesítése jelent meg. Talán a rádió volt a legjobb 
megtestesítője a liberális demokrácia értékeinek, annak a hitnek, hogy egy új szabad világ felépíthető. 

Néhány szabad év után Közép-Európában – mely szintén az egységről szólt még – ráadásul 
Magyarországon beköszöntöttek a diktatúra évei. A politika az élet minden területére kiterjesztette 
befolyását, és felszámolta a közösségeket, miközben azt hirdette, hogy az embernek közösségi 
elkötelezettségűnek kell lennie. A sztahanovista versenyek egy puritán önfeladás tettek kötelezővé. A 
hatalom a munka propagandáját megpróbált vonzóvá tenni, de épp az emberi természetből fakadóan a 
kollektivista elnyomással az új szerepeket nem tudta vonzóvá tenni. Paradox módon ugyanezek a szerepek 
akár valóban divatossá is válhattak volna, ha nem hatja át a kollektivizmus kényszere. Mindezt a traktoros 
lány példáján szeretném bemutatni. Vegyük szemügyre az amerikai farmerlányt, és hasonlítsuk össze a 
sztahanovista magyar traktoros nővel. A különbségek könnyen észrevehetők (36. kép). Előbbi fiatal, vidám, 
csinos, modern, divatos. Utóbbi középkorú, szexualitást nem tartalmaz, teste egyetlen bőrfelülete sem 
szabad az arcán kívül. Fejkendője inkább parasztasszonyossá, egy korábbi tradícióhoz való kötődésről tesz 
tanúbizonyságot. Talán csak a haja van a fényképezéshez aktuálisan elkészítve, de ez is életkorának 
megfelelően decens. Valószínűsíthető, hogy a szocialista traktoros nőkép idealizált megjelenése ellenére 
még mindig valóságosabb, mint az amerikai. Traktoron ülni egyáltalán nem vidám dolog, kemény, és 
egészségromboló, a traktor ráz, a levegőben lévő por pedig tönkreteszi az egészséget. Az ábrázolási 
különbség leglényegesebb vonása azonban a mögötte lévő kultúra. Az amerikai traktoroslány individuális 
lény, a kelet-európai kollektivista, azaz pótolható, lecserélhető, ezért kevéssé vonzó is. Vonzóvá a traktoros 
szerepet csak Amerika tudta tenni, a szovjet blokknak ez bármilyen komoly propagandát is folytatott ez 
ügyben, nem. 

Az ötvenes évek erőltetett emancipációja csak a dolgozó nő munkástípusát ismerte el, s mindez a 
hagyományos életmód szétbomlasztásával is együtt járt. Az „évszázados elnyomásból szabaduló 
parasztasszonyok” propagandisztikus egyenjogúsítása voltaképp nem felszabadította, hanem egy másik 
rabságba helyezte át a nőket. Életük az 50-es években igen nehézzé vált, s ebben a túlterheltségben divat187 
az alsó osztályokban még annyi lehetőséggel sem rendelkezett, mint a háború előtti időszakban. 

Míg a háború előtt a társadalmi felemelkedéssel együtt járt az individualitás megjelenítési 
lehetősége, addig az 50-es években az individualitás háttérbeszorult. Az alsóbb osztályok iskoláztatása, 
vezető pozíciókba ültetése ugyan társadalmi mobilitást jelentett, de ezek az osztályhovatartozás alapján 
történő elitcserék szintén az egyéniség elhallgattatásával jártak együtt. A kiemelés ára az engedelmesség 
volt. 
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36a, b. kép 
A traktoros lány amerikai és magyar variációi 

Forrás: Internet 
 
A divat – a mi esetünkben a divat hiánya - azonban nem csak jelzője egy társadalom diktatórikus 
vonásainak, de a divaton keresztül jelenhet meg az individualitás, s ezen keresztül is változtatható a 
rendszer. A divat ütötte az első kisebb réseket az erőltetett kollektivizmus falán, s elsősorban az ifjúság 
berkeiben. Az egyébként, hogy a fiatalság került a divat középpontjában talán világviszonylatban is most 
kapott először igazán komoly lendületet. Korábban elsősorban a fiatalasszonyok rendelkeztek külsejük 
társadalmi megmutatásának legnagyobb szabadságával, s a legtöbb forrást is ők birtokolták ehhez. 
Házasság után gyerekvállalás előtt, de akár még utána is, ők tudták leginkább reprezentálni a munka világán 
kívüli szabadságot. 
 
Az 50-es évekre azonban Európában is megjelent az ifjúság divatdiktáló szerepe, s Magyarországon is a 
divatról kezdenek majd úgy beszélni, mint egy korral járó szükségletről. Elsősorban a városok életében 
próbálja megnyugtatni magát a hatalom azzal, hogy a divat korosztályi, tanuló ifjúsághoz kötődő jelenség. A 
későbbiekben is ez a típusú logikai okoskodás megfigyelhető. Például a csövességről, amikor az 
ifjúságszocilógiai kutatások hatására a fiataloknak szóló pártirányítású magazinokban megjelent, hogy az 
csak divat, akkor ezen túl már nem egy rendszerrel szembeni szervezett ellenállás keretezése történt meg, 
hanem csak életkori sajátosságként tekintettek rá.. Ez a tematizálás tette lehetővé, hogy, bizonyos fokig 
tűrték mind a beatzene, mind később a rock zene megjelenését. Sőt, akár észrevehetjük a divatra való 
mutogatásban a felelősség elhárítását és a problémák szőnyeg alá seprésének önigazolását is. Nem lehetett 
írni a csövesek aluljáró kultúrájáról, kábítószer-élvezetéről (ez elsősorban ragasztóanyag szipuzását, 
almabort, és egy-két gyógyszert jelentett a 80-as években). A nyilvánosság nem értesülhetett arról, hogy a 
szocialista társadalomban bármi elégedetlenség, s pláne alternatív ellenkulturális jelenségek megfigyelhetők. 
Ami csak divat, az ugyanis még nem rendszerkritika, nem ellenkultúra.  

Bár a komoly ellenkultrális irányzatok nyugaton a fogyasztói társadalom életformájával szemben, 
vagy akár az olyan eseményekkel szemben, mint a vietnámi háború jelentek meg, voltaképp ezeket az 
ellenkulturális irányzatokat a fogyasztói társadalom fő divatjai magukba integrálták vagy megszelídítették. 
Részben úgy, hogy felnőve elhagyták a fiatalok a kolóniás elkülönülési csoportokat, polgári életformától 
eltérő életmódjukat feladták, részben pedig fogyasztóivá váltak saját ellenkulturális életformájuknak. A 
szocializmus kevésbé tudott megbirkózni az ellenkulturális jelenségekkel. Jobban kontrollálta, de kevésbé 
integrálta. Jogosan vethető fel, hogy a diktatúra nem kedvez a divatnak, ahogy Simmel okoskodik erről, de a 
fordítottja is: a diktatúrát fel tudja bomlasztani a divat – véli Zanin Éva irodalomkritikus -, mert maga is 
gyakran egy ideológiát képvisel, mert benne is diktátorok, igaz divatdiktátorok követése történik, csak épp 
önként, és a lázadást reprezentálva188. A testtel kifejezett kommunikáció válhat élő ellenzéki reklámmá.  
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Magyarországon ellenkultúrának számított a Szabad Európa Rádió zenei blokkjait is hallgatni, 
úgyhogy mondhatjuk talán azt, hogy az ifjúság minden nemű önkifejezési vágya végül is a rendszert 
bomlasztották, a rendszer nem tudta ezt integrálni. Minden, ami elmozdulást jelentett a sztahanovista 
munkásnő ideáltípusától, az a szocializmus koporsójához egy-egy újabb szöget jelentett.  A szocialista 
magyar társadalom értékrendszerét tekintve amúgy sem volt kollektivista. Valójában a kényszerkollektivista 
rendszer leple alatt, egy szélsőségesen individuális társadalom jött létre, amin egyébként nem is 
csodálkozhatunk. Ott, ahol a valódi közösségi szerveződéseket szétverik, s egy hazug ideológiát akarnak 
rákényszeríteni az egyénekre, ott nem marad más lehetőség, mint a közösségiségtől való elfordulás, és az 
egyéni világba való belemenekülés. Jobbára ez történt más kelet-európai országban is, de hogy nálunk ez 
még teljesebb mértékű volt, azt jól mutatják a magas öngyilkossági statisztikák. Durkheimtől tudjuk, hogy a 
nagy öngyilkossági hajlam egyik oka a közösség hiánya, a közösség értékeinek szétesése (anómiája). Ami 
pedig a divatot illeti, a divat nem csak az individualitás indikátora, de a közösségi létezésé is. Voltaképp a 
divat ott működik, ahol a szabadság társadalmi struktúrája megvalósul, és ahol az emberek közösséget 
alkothatnak, de vissza is húzódhatnak, és ahol a maguk választotta közösségekben úgy érezhetik, hogy 
egyéniségük nincs elnyomva. (Ez az érzés természetesen lehet illuzórikus, de ha a feltételek nem adottak, s 
a szocializmus különböző évtizedeiben ez különböző módon volt korlátozva, de mindig kevesebb lehetőség 
adódott, mint nyugaton, akkor a divat is haloványabban pislákol. A divat ugyanis a közösségiség-egyéniség 
egyensúlyának illúziója.)  

 
A szocialista divat nyugathoz képest jóval haloványabb megnyilvánulását a hiánygazdasággal 

szokták magyarázni. Ez biztos lényeges szempont, de pusztán az anyagi javak bősége még nem elégséges 
magyarázata egy csoport divatozásának, és fordítva, szűkösebb lehetőségek közt is kaphat a divat nagyobb 
szerepet. Nem magyarázza a szűkösség a szellemi termékekhez kötődő közösségteremtő divatokat, 
tekintve, hogy az ötletek és gondolatok világa nem feltétlen piaci racionalitás alapú. Ugyanakkor elmondható 
az is, hogy épp a rendszerváltás felé közeledve az alternatív társadalmi berendezkedések körüli 
elképzelések nálunk kezdtek virágozni.  

A rendszerváltás előtti évek már bizonyítják, hogy nem feltétlenül szükséges az öltözködési 
divatokhoz sem a jó minőség. A konfekcióipar alternatívájaként a butikok kezdtek terjedni, hiszen itt lehetett 
megtalálni a változatosságot, és a 80-as évek nyugati külsőségeit is a butikok tudták hamarabb lemásolni. 
Akik korábban betanított munkások voltak, ekkor GMK-ákban éjszakánként varrták és szegecselték a butikok 
számára a ruhákat. A vállalkozás szabadságával megteremtődtek a tetszeni akarás és a sikeresség 
gazdagodási előfeltételei, a nagyáruházakat le lehetett győzni.  

Az új eredeti tőkefelhalmozás a rendszerváltás éveiben azonban nem volt független a politikai 
nomenklatúrától. Akik az új vállalkozásokat be tudták indítani, azok többnyire rendelkeztek kapcsolatokkal is. 
A családi kapcsolatok tették lehetővé az engedélyek és az olcsó nyersanyagok beszerzését. Voltaképp a 
kommunista elit azért is hajlott a rendszerváltásra, mert politikai tőkéjét – látható ez a divatiparban is - 
gazdasági tőkévé tudta konvertálni. Ezzel együtt azonban a ’80-as évek egyre jobban ki tudta szolgálni a 
fogyasztói igényeket. és a divat mennyiségi termelése után megjelent a társadalom egyre szélesebb 
rétegeiben a minőség iránti igény is. 

Ha kiemeltük a szocializmus jelenségeként a csöveseket, érdemes a rendszerváltás utáni 
időszakban is sorsukat nyomon követni. Egy része végérvényesen lesüllyedt és hajléktalanná vált, másik 
része viszont eltűnt, azaz a csövesség, mint divat, mint ellenkultúra megszűnt létezni. A vesztesek csoportja 
teremthet szubkultúrát, de ahhoz, hogy divattá válhasson – vagy maradhasson – valami vonzót is kell 
mutatnia. Az alábbiakban évtizedes bontásban tekintjük át a szocializmus politikai hatalmi nézőpontból 
megkülönböztetett divatszakaszait:  
 
 
1. A háború utáni néhány év minden gazdasági nehézség ellenére nem jelentett akkora változást, mint amit 
majd a szovjet rendszer kialakulása okozott. Divatbemutatók, svájci sapka, s általában a tetszeni akarás 
felvállalása, a háború előtti ruhadarabok megbecsülése, és megmutatása a hétköznapok világában is 
megjelent.  
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A szovjet fennhatóság kiterjedése mindezen gyökeres változást hozott, még ha a szabászat és 
tervezés igen érdekes momentumai még ebben az időszakban is megfigyelhető. A tömegek azonban 
igazodtak a politikai átalakuláshoz, mert igazodniuk kellett, és ez jól láthatóan az öltözködés elszürkülése 
okozta. Eltűnni a tömegben, belesimulni a környezetbe - akárcsak a biológiában a mimikri kommunikációs 
technikákat használó állatoknál - akkor válik a legfontosabbá, amikor az egyed és leszármazottai 
sikeressége nem a csoporton belüli kitűnéstől, hanem a veszélyek elöli elmenekülés képességétől függ. 
 A divat eltűnése az ötvenes évek elejének szocialista társadalmában általános jelenség volt. Ebben 
az első szakaszban a központi ideológia határozottan tiltotta is a divatozást, és mind a termelés állami 
monopóliumba kerülése, mind a túlélésre törekvés csak felerősítette ezt a szürkeséget. Az első szakaszban 
a kelet-európai régióban, de a világ összes magát szocialistának valló országában is, a divatnak nem volt 
legitimitása. 
 Az emberek szeretik különbnek, sikeresebbnek, rátermettebbnek tartani magukat másoknál, de ezek 
a törekvések nem jelenhettek meg, mert elítélte a kitűnni akarást a hatalom, és mert túlzott kockázattal is járt 
volna. A társadalmi differenciálódás azonban hamar megkezdődik, a háború előtti polgári értékek 
tárgyakban, értékekben való átmentése pedig még a teljes elszegényedés esetén is megmarad. Az 50-es 
évek tehát nem pusztán valaminek a születése, és ezért nem gondolhatjuk azt sem, hogy ez mindennek a 
kezdete, legalább annyira a külső nyomás alóli bujkálás is. S ennek a bujkálásnak is velejárója, hogy 
mindenki hasonlóan akart kinézni.  
 A szovjet rendszerrel szemben könnyebb volt úgy lázadni, ha maga az ország vezetése is kitörési 
pontokat keresett. Erre példa a román típusú függetlenségkeresés, amely a népi kultúra pajzsát találta meg, 
s használta önvédelmül (37. kép). Egyfelől sikeres, és hatásos, a nyugat szimpátiáját is jogosan kiváltó 
lázadás volt ez, másfelől érdemes a példa kapcsán azt is megemlíteni, hogy ez nem valamiféle divat, épp 
ellenkezőleg. Az önvédelmi mechanizmus a múlt felé fordulást, vagy a jelen állandósítását mutatja, és 
minden ilyen identitásőrzés a divat ellen való. Nem azt állítjuk, hogy a divat magasabbrendű, mint a tradíció, 
nem kívánunk itt ilyen értékterhelt megállapításokat tenni, sem pedig a fordítottját. Pusztán annyit, hogy az 
50-es évek egyúttal katonai megszállás, azaz egy birodalom alá vetettség időszaka is, és ez ellen nem 
pusztán a szürkeség az egyedüli védekezési lehetőség, de a múltbafordulás is.  

A nemzeti ellenállásként gyakorolt szimbólumrendszerek csak úgy tudták betölteni funkciójukat, hogy 
a változás lehetőségét megtagadták, s ezzel maguk is a divat ellen léptek fel. A romániai típusú állami 
ellenzékiség még a '8O-as évek végén is teljes intenzitással fejtette ki hatását. A televízióban vagy a 
diktátorral kapcsolatos propagandaműsorokat, vagy a különböző vidékek népi táncait lehetett látni. E táncok 
attól a pillanattól fogva, hogy a nemzeti öntudat kifejezését szolgálták, meg voltak fosztva a változás 
lehetőségeitől189. 
 Három oka volt tehát az ’50-es években a divat eltűnésének: az egyik hogy a központi hatalom 
illegitimnek nyilvánította, a másik, hogy az egyén túlélési érdeke a szürkeség stratégiáját tette szükségessé, 
a harmadik pedig, hogy a nemzeti identitás megnyilvánulásai is a változás ellen hatottak, márpedig, ahol 
nincs lehetőség a változékonyságra, ott divat sincsen. 
 

                                                           
189

 Itt Martin logikáját követjük, bár ő már nem ír erről az időszakról. Martin György: Népi tánchagyomány és nemzeti 

tánctípusok Kelet-Közép-Európában, a XVI-XIX. században, Etnographua 1984. 3. sz. 353-323. 
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37. kép 
Román népviselet 

 
 

 
Az ’50-es években ugyanazt a nemzeti 
öntudatot fejezte ki a népviselet, mint 
amit ’80-as évek végén. Nem alulról jött, 
politikai propaganda volt. 

 
 
 
 
 

Forrás: Gazda Klára – Haáz Sándor 

 

 
 
2. Valójában a szocializmus sem tudta minden egyes tagját ugyanúgy felöltöztetni. A civilizáció magával 
hozza a bürokrácia és a tisztviselők, a tanárok és a tömegkommunikációban dolgozók, a fehérgalléros 
szakmák és a munkásság különbségeit. A foglalkozási ágak közti különbség még a munkaruhák funkcionális 
diferenciációját is kikényszeríti, bár előzetesen csak az egymástól nagyon eltérő munkakörök közti különbség 
válik szembetűnővé. 

A fogyasztás szerepe ugyan még csak az alapvető szükségletek kielégítése tekintetében vált 
elfogadhatóvá, a körömfestés vagy a smink erkölcsi nyomás alá került, de azért 56 felé már a szabadidő 
státusa is kezdett visszatérni, a politikai megfélemlítés sem volt már totális. Az 5O-es évek második felére a 
divatnak az újbóli megjelenése tehát a funkcionális szükségszerűséghez köthető, valamint a hatalom 
gyöngüléséhez. '56 forradalma úgy is értelmezhető, mint ezeknek a különböző funkcióknak a politikai 
elismertetési kísérlete, s mint tudjuk, vezetői csupán reformokat, és nem rendszerváltoztatást tűztek ki célul. 
Értelmezhető úgy, mint a kényszerű kollektivitással szemben az egyéni és csoportos megjelenési vágy, mely 
az események gyorsasága miatt külsőségekben csak kevéssé tudott megjelenni. Ráadásul a hatalommal 
szembeni együttes fellépésnek szintén volt egy homogenizáló ereje. 

Az 50-es évek második felében az állam által tervgazdaságilag megtervezett divat elképzelése vált 
elfogadottá, mely tervezésbe beletartozott a divat tervezése is. Mintatervező Központ, Gyapjúipari 
Igazgatóság, Belkereskedelmi Minisztérium Ruházati Kereskedelmi Központja, Ruhaipari Tervező Vállalat, 
valamint az Ipari Szövetkezetek hatósági rangot kapó szervezete, az OKISZ, mely azt is megtervezte, hogy 
miképp jusson el az árú a fogyasztóhoz. Ezek az intézmények mutatják a felülről koordinálni próbált rendszer 
igyekezetét. Az állami nagyipar és a politikai elvárás – mely szerint elégítsék ki a dolgozók alapvető 
divatigényeit - elsőként mutatta meg az évtized végére a tervgazdálkodás korlátait190. Lehetővé tették viszont 
a kisipari termelőszövetkezetek ruhagyártását, s ezzel sikerült kissé enyhíteni a hiányon. 

Egyfelől a hazai divatlapok, például a Nők Lapja arra biztatta olvasóit, hogy ne kövessék a divat 
hóbortjait, ha az a nőiesség rovására menne, másfelől viszont az ipar továbbra sem tudta produkálni a 
nejlonharisnyákat és nejlonblúzokat. Másik lapunk, az Ez a Divat azt hangoztatta, hogy a tavaszi kollekciót 
lázas és pezsgő munkával készítik a gyárak. 1957-től pedig a lapok megváltoztak, s a rajzokat felváltották a 
fényképek. Például a párizsi londoni divatbemutatókról, újságpapírból készült kreációkat, vagy a Nyugat-
Német érdekességeket mutatták be. Például a mindenre alkalmatlan napernyő és a hasonló tárgyak 
bemutatásában benne volt az a didaktikus szándék is, mely azt állította: „érdekes a nyugati divat, de teljesen 
értelmetlen, ezért ne is nagyon akarjuk utánozni” (38. kép). 
 
 
 

                                                           
190

  Valuch Tibor: http://www.rev.hu/html/hu/kiadvanyok/evkonyv02/valuch.html (Valuch T. 2002) 

http://www.rev.hu/html/hu/kiadvanyok/evkonyv02/valuch.html
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38. kép 
Nyugat-Német kitekintés 

 
 
 

Inkább az érdekességeket tették be a 
hazai lapokba, talán azért, hogy ne is 

akarja senki utánozni a nyugatot. 
 
 
 

Forrás: Nők Lapja 1958 
 

 
3. A román politikai stratégiával szemben - Magyarországon, és a keleti blokk nagy részében, az egyéni 
fogyasztás növelésére tett törekvéseket elfogadták. Hallgatólagos elismerése volt ez annak, hogy az 
individuum tere bővíthető. Voltaképp az individuum a rendszer számára még mindig kevésbé volt veszélyes, 
mint a csoport. Ezért is keltett először riadalmat az ifjúságkultúra nyugati mintáinak terjedése. A fiatalság 
divatirányítói szerepével a szovjet befolyás alá került térség a '6O-as években találkozhatott először, s erre 
kezdetben heves ellenkezéssel is reagált. A Coca-Cola például így emelkedhetett a kábítószer kétes 
rangjára. A fiúknál a haj hossza pedig a deviancia és a bűnözői hajlam zsinórmértékévé vált. 
 A ’60-as évek generációját azonban nem véletlenül nevezik „nagy generációnak”. Egységes, 
jóformán az egész társadalom fiatalságát magához ölelő kultúra volt ez, ami a korábbiakhoz képest újat 
jelentett, a későbbiekben pedig csak ez aprózódott föl. Csúcsát a ’68-as francia diáklázadások jelentették. 
Ami közös volt, hogy ekkor tapasztalta meg a fiatal generáció egész Európában a saját erejét, összetartozás 
tudatát, az együttlét élményét (39. kép). 
 
 

39. kép 
’60-as évek  

 
 
 

A városi fiatalok tömegkultúrához 
való vonzódása az egyetemes 
divatirányzatok sodrába került. 

 
 

 
 

Forrás: : Glatz Ferenc 

 

 
 
A politikai hatalom részéről a fiatalok szórakoztatása, mint nevelői tevékenység, új dimenzióba került. A '6O-
as évek második felétől egészen a '7O-es évek közepéig, az a szemléletmód határozta meg a politikát, hogy 
a társadalomnak felelősséget kell vállalnia azért, hogy a fiatalok divatigényüket „helyes irányba” éljék ki. Ez a 
fokozott felelősségérzet, mely a későbbiekre is kiterjedt, de intenzitásában mégiscsak ekkor volt a 
legerősebb, a divat szükséges létezését már elismerte, és a hozzá való viszonyt közszolgálatként fogta fel. 
Ahogy a szocializmusban közszolgálattá vált a művészet, a mozi, a reklám, az áruházak vagy a tisztító és 
javító műhelyek, úgy a divat is. A közszolgálat címkével ugyanakkor már szemérmesen legitimálni is lehetett 
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a fogyasztói társadalom különböző kedvteléseit. Nem csupán úgy írtak a divatról, mint illemtani kérdés – bár 
legfőképp így -, hanem úgy is, hogy a fiataloknak joguk van bizonyos felhőtlenséghez. 

A ’60-as években kóstolhattunk bele a fogyasztói kultúrába. Javultak az életkörülmények, több 
energiát tudtak fordítani a szabadidő kitöltésére, beszivárogtak a nyugati ifjúsági kultúrák divatirányzatai, 
szabadabb életérzés kezdett megjelenni. Beatkorszak, táncdalfesztiválok, elementáris vágyódások a nyugat 
iránt. A porszívó, a mosógép, a hajszárító, a turmixgép, s főleg a hűtőszekrény nem csak Magyarországon, 
de egész Európában, a ’60-as években válik széles tömegek számára elérhetővé, napi használati cikké.  

A háború előtti idők kultúrája - néhány újra megjelentetett háztartási tanácsadói kézikönyvet és 
Rotschild Klára tovább működő államosított szalonját leszámítva - 56 élményének hatására nem térhetett 
vissza, s a divat ilyen jellegű nosztalgiában nem születhetett újjá, de épp ezért Magyarországon a 
nacionalizmus zsákutcájába sem kerülhetett. Ugyanakkor divatirányítókká ugyanúgy, ahogy másutt, a 
fiatalok váltak.  
 
 
4. A táskarádió után ennek az évtizednek a lehetősége, hogy a szalagos magnó is megjelent, és elérhető 

céllá vált a középosztálybeli szerencsésebb fiatalok számára. A magnó titka a rögzíthető hangban van, és 
így a tömegkulturális jellemzők a szocialista társadalmakban is lényegében ugyanúgy megjelennek, mint 
nyugaton. A populáris kultúrában például fontosabbá válnak a dalszövegek, mint az irodalom, ebben a 
kultúrában megszokottá válik a mozgókép, ismertté a „globális falu”, és a környezetszennyezés191. Ami pedig 
a televíziót illeti, az főként eljutva a vidékre, itt változtatta meg a hagyományos (öltözködési) szokásokat. 

Ennek a világnak a túlfokozott öröme érhető tetten a következő évtizedekben az olyan tárgyakban, 
amelyeket gadgetnek szoktunk nevezni. (Rosszminőségű funkcióhalmozás egyazon tárgyban.) Az 
autóipartól a műszaki cikkek divatján keresztül például az órák formájáig megfigyelhetőek a gadget formai 
jegyei: minél lejjebb vagyunk a társadalmi ranglétrán, annál több a kijelző, a halmozás, a csillogás, s minél 
följebb, annál letisztultabbak a vonalak.  
 
 

40. kép 
Magyarország ’70-es évek 

fiataljai 
 
 
 
 
Koncertre mennek? 
 
 
 
 
 
 
Forrás: .: Erdélyi Z. Ágnes 

 

 
 

A Jan Baudrillard által felemlített áramvonalas írógép a szerző szerint nem az írógépmechanika 
csúcsa, hanem a modernizációt hirdető forma.192 Egy ilyen tárgy egy minta szolgálatában áll, és ettől is válik 
olyan vonzóvá. A többszörös funkciót halmozó gadgetek, a villával és kisollóval ellátott bicskák, a kis 
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 Réz András: Halhatatlan alkotások 12x12 hüvelyken 

http://216.239.59.104/search?q=cache:LPV8EziumKUJ:www.rezandras.hu/kultur_hallhatatlan.htm+nagy+gener%C3

%A1ci%C3%B3&hl=hu 
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 Jean Baudrillard: A tárgyak rendszere, Gondolat, Budapest, 1987 

http://216.239.59.104/search?q=cache:LPV8EziumKUJ:www.rezandras.hu/kultur_hallhatatlan.htm+nagy+gener%C3%A1ci%C3%B3&hl=hu
http://216.239.59.104/search?q=cache:LPV8EziumKUJ:www.rezandras.hu/kultur_hallhatatlan.htm+nagy+gener%C3%A1ci%C3%B3&hl=hu
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dobozba összezsúfolt, gyakran épp ezért nem túl jó minőségű berendezések korszaka a ’60-as években 
kezdődik, de a jelenség a mai napig megfigyelhető. (Ld. pl. a vicces kis autókat.) Az életérzéseinket is hirdető 
formák (áramvonalas írógép) kulturális nyomást mutatnak, a gadget-tárgyak szociológiai jelenségeket 
tükröznek. 

A 70-es évek nyugati fogyasztói társadalmaira is jellemző a márkák mítoszteremtő képessége. A 
márkák önmagukban pótolják mindazt, amit a hagyományos társadalmi miliőben a tradíció jelentett. A 
márkák biztonságot adnak. A szocialista régióba a márkák is kezdtek beszivárogni, néhány szappan, 
cigaretta, farmer stb. formájában. Nagyon komoly státusmeghatározó erővel rendelkeztek, de egyúttal a 
szabadság nyugati varázsát is hordozták. Voltaképp a szocialista didaktikus ízlésnevelés és szolgáltatási 
kötelezettség paternalista gyakorlata állt szembe a fogyasztói társadalom márkaimádatával. Ennek a típusú 
szocialista paternalizmusnak az ifjúság mondott a leglátványosabban nemet. 

Amikor például a fiatalok Magyarországon a '7O-es évek első felében népviseletbe bújtak, azt 
nyugati társaikhoz hasonlóan – véleményem szerint - inkább a hippi divat ideérkezésének hatására tették, s 
nem a népi kultúra iránti vonzalmukból, sem pedig azért, hogy magyarságtudatukat fitogtassák. 
 
A '7O-es évek közepétől a politika közszolgálati hozzáállás-ideológiája lassú kiüresedésnek indult. A deviáns 
fiatalokról inkább hallgatni kellett, mint a problémát kezelni, sőt, ha a divat bélyegét rá lehetett tenni egy 
viselkedésre, a hatalom ettől meg is nyugodott. Amikor kiderült, hogy például a vállaltan csavargó külsejű, 
fiatalságból a munkába állással a legtöbben kinőnek, a „csöves divat” jelző mindent megmagyarázott, és a 
jelenséget ettől fogva veszélytelenként lehetett és kellett kezelni.  
 A politika elit immár kezdett nem szembeállni a divattal, hanem általa érezhette védve a rendszert. A 
fogyasztás bővítésétől, engedélyezésétől, növelésétől várták a legitimációs problémák pótlását. A nyugati 
termékek beáramlásának ha nem is mindig voltak tisztában a hatóságok a csatornáival, a végeredményét 
láthatták, hiszen az Ecseri piacon LeeCooper, Levis, és Wranger farmerokat árultak. A farmerek jelentőségét 
ma is könnyen tesztelhetjük, ha azt kérdezzük az 50-es éveiben járó generációtól, hogy mondja meg milyen 
volt az első farmerje. A csempészet már a 70-es évek előtt elindult, ahogy arról Medvedev Katalin 
tanulmánya részletesen beszámol. Az egyik meghatározó társadalmi csoport a sportolók voltak, akik külföldi 
útjuk során hozták be az árukat, de voltak olyanok is, akik a keleti blokkban tettek köröket, és használták ki 
az állami kereskedelem gyengeségeit, a minőségi- és árfolyamkülönbségeket. A nyugati utazásokban részt 
vett honfitársaink pedig erkölcsi kötelességüknek érezték, hogy valutakeretük jelentős részét rokonaikra 
költsék, és ruhaneműt hozzanak belőle az engedélyezetten belüli, vagy akár azon túli mennyiségben is193.  

A minőségi vagy jobb minőségű termékekért és a márkák utáni vágy, rendkívül erős volt. A nyugati ipar 
látványosan felülmúlta a szocialistát, és már egy dzseki birtoklása is lélekemelővé vált. Mivel azonban ezek a 
termékek beszivároghattak vált az ország a „legvidámabb barakká”. A politikai tűrés azonban önmagában 
nem eredményezett a piaci társadalmakra jellemző divatritmust. Nálunk két-három évig hordták ugyanazt a 
ruhát, míg nyugaton a szezonnak megfelelően éves csereritmus alakult ki. A divat mozgékonyságához való 
alkalmazkodási nehézséget tükrözi a Magyar Divatintézet egyik ruhatervezőjének 1981-es nyilatkozata is: 
 

„A Magyar Divatintézet feladata az, hogy meghatározza a divatirányt, és előre megadja a gyárak 
részére. /…/ A divat előrelátást követel, már a festékgyártóknak is jó előre tudniuk kell, hogy a 
textilesek milyen színeket fognak majd kérni tőlük.”194 
 

 Az interjúalany elsősorban a divat nyugatról jövő áramlatainak szükséges ismeretéről beszél, amikor 
a hazai „meghatározásra” gondol, mégis furcsának tűnik az „alkalmazkodás” helyett a „meghatározza” 
kifejezés, és árulkodnak a mondatok a hiányról is, ami a szocialista gazdaságok megreformálhatatlanságát 
jelentette195.  
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 A politika épp a legitimációs réseket igyekezett betömni a divatbutikok megnyitásának 
engedélyezésével, melyekre egyébként a második gazdaság nem jelentéktelen része épült (üzletek, 
varrodák, anyagbeszerzők, kereskedők), s amelyek működéséhez már a politikai elit egyes tagjai érdekei is 
fűződtek196 A butikok mellett a hagyományos szocialista nagyáruházak is átálltak a versenyre. A hazai 
reklámok pedig kezdtek hasonlítani a nyugati társaikra, például védelmi funkciót társítottak a termékhez, és 
így kívánták imázsukat megteremteni, gondoljunk például a Fabulon reklámokra (41. kép). 

A legitimáció pótlása már magát a rendszert puhította fel teljesen. A divat engedélyezése 
önmagához csinált étvágyat ahelyett, hogy – a politikai elképzelés szándékai szerint - kielégítette volna azt. 
Minél több tér adódott a fogyasztásra, annál inkább megnőtt az igény az újabb javak beszerzésére, s annál 
plurálisabbak lettek a világ megélhetőségéről megjelenő gondolatok, egyúttal pedig annál kevésbé volt 
működtethető az államilag tervezett divat.  
 

  
 

 

 

41. kép 
’80-as évek  Fabulon-reklám  

 
 
 

A fogyasztói civilizáció szorongásai és 
örömei is  belekerültek  már a Fabulon-

reklámokba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forrás: Internet 
 
 
A pluralitás iránt jelentkező igény szellemi gazdagságot eredményezett, a társadalom valóban alternatívák 
sokszínűségében gondolkodott, s nem egy elv kizárólagos igazát hangsúlyozta. Hamarosan azonban 
megkezdődött a „kapitalizmus építése”, s ez véget vetett a sokszínűségnek. 
 
5. A rendszerváltás előtti-alatti években már nem a politika viszonyult valamiképp a divathoz, s ezzel a 
viszonyulásával korlátozta, befolyásolta, hanem épp ellenkezőleg, a divat kezdte el befolyásolni a 
rendszerváltást.  
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89 előtt a nők természetes kitörési vágya sok butikost tett gazdaggá (sokszor épp a női 
tulajdonosokat), és ily módon a divat az eredeti tőkefelhalmozás szocialista egyenlőségeszményének teljes 
értékzavarához járult hozzá. Az autó, a lakás, a felhalmozható értékes tárgyak gyűjteménye, a férfi önmagát 
megjelenítő formája, fellépése szintén a társadalmi változások motorjaként szolgált (42. kép). 
 
 

42. kép 
’80-as évek végi divatos 

lakásbelső 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forrás: Balog János 

 

 
 

Az angolszász divat a teljesítőképesség köré fonódik, s amire Magyarországnak a leginkább szüksége lett, 
az a kiemelkedési stratégiák elsajátítsa, az olajozottság, és az üzleti siker, ezek mind a divatban is megbújó 
viselkedésformaként az értékek átvételét jelentette. 
 A század első felének kispolgára - ahogy azt Bourdieu írta -, még feszélyezett volt, mert nem tehette 
meg, hogy nagyvonalú legyen, igyekezett úgy viselkedni, mint a nagypolgár, de ez épp hogy nevetségessé 
tette197. Ezzel szemben az angolszász divat a fegyelmezett – s az amerikaiból is beemelt könnyed – 
viselkedésért cserébe mindenki felemelkedését ígérte. A változások üteme a Bourdieu által elemzett időszak 
után annyira felgyorsult, hogy a kispolgárnak nem utódjában kellett látnia a felemelkedést, a XX. század 
második felében ő maga is sikeres lehetett. Ezek a változások a szocializmus utolsó évtizedeiben érezhetőek 
voltak Magyarországon is, de a divat ilyen mobilizációs lehetőségei a rendszerváltás naivitásával és 
zűrzavarával  nyíltak meg igazán.  

A könnyedséget, a nagyvonalúságot, a rugalmasságot ettől kezdve sokkal könnyebb volt elsajátítani, 
mert nem volt oly komplex, mint a két háború közt, de még annyira sem, mint az elvtársi és úri világ egymás 
áthatásainál. (Gondolok itt arra, hogy mikor két párttag beszélgetett egymással a 80-as években, 
amennyiben 50 év fölött voltak nem csak azt érzékelték, hogy vidéki vagy városi a másik, hogy mennyire 
tanult, de azt is be tudták azonosítani, hogy melyikük családja milyen osztályhoz tartozhatott korábban. Az 
osztályhovatartozás a korábban kedvelt nyelvi divatok alkalmazásával volt tettenérhető. Ezek épp olyan 
elkülönülésre szimpátiák kialakulására okot adó jelzésekként funkcionáltak, mint amilyenre az oxbridge nyelvi 
és stílusmagatartás, csak éppen kevésbé működtek tudatosan. )  
 Az a divathullám, ami Magyarországot néhány év alatt ellepte, voltaképp egyáltalán nem francia 
eredetű, hanem amerikai volt. Ebből a szempontból sem különböztünk a nyugattól, ha csak annyiban nem, 
hogy a hullámokkal szemben kisebb védekezési kapacitásokkal rendelkeztünk. Az amerikai filmek, játékok, 
gyorséttermek, a magyartalan cégtáblák, és a tudományos életben az angol szófordulatok mind arra utaltak, 
hogy a kellem, a báj, az intellektus helyett a divat itt inkább a rámenős szellemességet, a célratörést, az erőt, 
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az önmegvalósítást és a tudatosságot helyezte előtérbe. Mindennek külső formái elsajátíthatók - állítja a 
divat -, s ha azokat megtanulod, eléred a célodat. A test így hatol a lélekbe, a magyar polgárosodásnak ezek 
lettek az igazi ’90-es évekbeli mozgatórugói. (A mechanizmusoknak a társadalmi struktúra átalakító 
részleteiről majd az utolsó fejezetben lesz szó.) 
 A ’80-as évek második fele a maga sokszínűségén kívül rejtett még egy meghatározó vonást, és ez 
a márkák háttérbe szorulása. A márka a minőség jelzése is egyúttal, de a ’80-s évek inkább a 
változatosságról, mint a minőségről szóltak. A forma iránti kiéhezettség erősebbnek bizonyult a drága 
márkák iránti igénynél, bár a Váci utcában nyíló Adidas bolt előtt hosszú sor állt. (Ha a márkák sorrendjét 
nézzük, 1983-ban jelent meg üzletével Pierre Cardin, majd az Adidas, a Benetton, a Hugo Boss.) A 
butikoknak kedvezett a divat felpörgése, és gyorsan tönkremenő anyagokból egyik terméküket dobták piacra 
a másik után. Amit egy állami vállalat maximum bélésként használt volna, abból egy butik nyugodt szívvel 
készített tetszetős formájú ruhát. Még a tervezői tehetségnél és szakértelemnél is fontosabbnak bizonyult az 
üzleti érzék.  

A piacgazdaság és demokrácia nélkül nincs divat, állítja Simmelt követve Gilles Lipovetsky A divat 
birodalma (1994) című könyvében, hasonlókat olvashatunk Malcolm Bernardnak A divat mint kommunikáció 
(1996) művében, de így vélekedik Baudrillard is198. A szabadság gazdasági értelemben a második 
gazdaságként hozzánk előbb érkezett, sajátos, persze a nyugatot utánzó belső erőforrásokat kibontó divattal. 
Talán ez szorította vissza átmenetileg a márkákat is.  

A rendszerváltozás az állami vállalatok összeomlását, a nagyáruházak bezárását, az OKISZ Labor, a 
Magyar Divat Intézet (melyek gazdasági és iparművészeti tervezőműhelyek voltak) gyakorlatilag 
megszűnését hozta, azaz az államilag létrehozott szerkezet összeomlott. A textilipar Kína feltörekvése miatt 
ráadásul nyugaton is végetért, a privatizáció pedig nálunk sokszor nem valódi termelés, hanem  például 
ingatlanmanipuláció céljait szolgálta. A gazdaság leépülése miatt a fogyasztás is visszaesett, mindez 
azonban a divatot nem állította meg, csak átformálta.  

A ’90-es években megint a minőségcentrikusság és a márkaimádat lépett előtérbe azok részéről, 
akik ezt megengedhették maguknak. Ez a butikok többségének tönkremenetelét is okozta, még az 
olyanoknak is váltania kellett, mint például a minőségi igénnyel fellépő „S” Modell. (1994-ben a Marks & 
Spencer franchise-partnere lett.) A társadalom lecsúszott rétegének pedig szintén tudott mit nyújtani a 
fogyasztói társadalom: míg a barokkban a csillogás a gazdagság jele volt, addig a tömegtermelésre átállt 
iparban ez megfordult. Az alacsonyabb minőségű tárgyak csillogása olyan „mintha bennszülötteknek 
néznének minket a gyarmatosító nagy multinacionális cégek – üveggyöngyöket kapunk aranyainkért.”199 

A márkaimádók és csillogó bóvlik között próbált túl élni és újjászületni a keleti blokkban a 
művészetekben és tervezésben jártas, hazai közönség elitjére specializálódó divattervező. A nemzeti 
textilipar gyakorlatilag összedűlt alattuk, de az évtized végére mégis tekintélyre tett szert néhány tervező, s 
aztán csak szaporodtak az utánuk jövők. (Magyarországon Zoób Kati vagy Náray Tamás200, Romániában 
Irina Schrotter, Romanitza és I.D. Sarrieri teremtették meg először a saját márkanevüket201.) 

2. A rendszerváltás utáni magyar alkalmazkodás nehézségei 

 
a) Karakter- és kommunikációs-konfliktusok 
 

A rendszerváltást követő állapot Magyarországon csalódást hozott. A politikai szabadság illúziója és a 
gazdasági fellendülés illúziója foszlott szét, s mindeközben át kellett alakulniuk az időhasználati szokásoknak 
(fel kellett gyorsulnia), meg kellett változniuk a kommunikációs szokásoknak (pl. udvariassá kellett válni a 
szolgáltató szektor dolgozóinak), s a multinacionális cégek bejövetelének hatására meg kellett felelniük az 
eltérő kulturális vezetési stílusoknak. 
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 A kulturális, szokásbeli, értékbeli változások a felszínen kommunikációs konfliktusokat 
eredményeztek. A rendszerváltozás után végzett hazai nagyvállalatokban folyó kutatások202 három nemzeti 
jellemzőnket emelték ki. Az egyik az individualitás, a másik a kapcsolatorientáció, a harmadik pedig a magas 
kontextusú kommunikáció. Mindegyik sajátos konfliktust idézhetett elő, például ha a vezető, vagy tulajdonos 
– aki igen gyakran külföldi volt – más paraméterekkel rendelkezett. 
 Az individualitás egyúttal büszkeséget és sértődékenységet is jelenthet, vagy akár együttműködési 
nehézségeket, azt, hogy több szó esik a problémákról, mint a feladat közös elvégzéséről, hogy nehezen, 
vagy csak sajátos technikákkal irányítható aki individuális alkat, s hogy nem tűri, hogy gépként tekintsenek 
rá, viszont ennek megfelelően szárnyalni képes, ha autonómiával ruházzák fel. A terjeszkedő külföldi 
nagytőke azonban többnyire bizalmatlan a helyi munkaerővel, és inkább a túlszabályozás hibájába esik, 
semmint az alulszabályozáséba. Ugyanakkor a feladatok elvégzése alóli kibúvók keresését csak nagyobb és 
gyakoribb ellenőrzéssel lehet ellensúlyozni. A büszkeség és emocionalitás is megnehezíti az 
alkalmazkodást. 
 A kapcsolatorientáltság azt is jelenti, hogy az altruista, vagy csak csupán az udvarias és előzékeny 
viselkedés nem terjed túl például a munkahelyi közösségen, és az utcán már minden más ember idegennek 
számít, és nem illeti meg őket a minimális udvariasság sem.  
 A magas kontextus Hall koncepciója203, s arra utal, hogy az ilyen társadalmak rengeteg háttértudást 
használnak, ismernek, s nem csak saját szűk területük ismerői. Következésképp nehezen is viselik, ha 
valamit túlmagyaráznak nekik. Márpedig elég sok ilyen jellegű kommunikációs konfliktus adódott, hiszen akik 
először jöttek nyugatról Magyarországra, s vezető munkakörben voltak, zömében azt gondolták, hogy egy 
barbár, és elmaradott világba érkeztek. Ezt a tévedést csak tetézte, hogy a magyar kommunikációs 
jellegzetességek ráadásul még magas kontextusúak is. 
 Ezek a példák bőven elegendőek ahhoz, hogy megértsük, az átmenet nehézségeit, s hogy inkább 
azon csodálkozzunk, hogy mégis, milyen gördülékenyen ment, s – legalábbis formálisan – hamar be is 
fejeződött az Európai Uniós csatlakozás. Ebben az átalakulásban a megfelelés vágya nagyon sokat segített, 
s a divatlapok világa, valamint a beáramló sikerkönyvek, önmenedzselő könyvek tömeges fordításai szintúgy. 
Ebben a folyamatban a divat erős motorként működött. A fogyasztó civilizáció egészében – állítjuk – a divat 
motorként működik, de külön is érdemes elemezni, hogy milyen áttételeken keresztül, és milyen sajátos 
mechanizmusokkal szolgált egy politikai és gazdasági átmenet során. Ebben a fejezetben inkább a 
problémákról, a különböző elméletek által levezethető gondolatokról szólnánk, a következő rész végén 
található magyar vonatkozású fejezetben (VI. 5.) pedig a divat kelet-európai terjedésének mechanizmusát, a 
„motor részeit” elemezzük majd. 
 
b) Habermas és a vele szembeni magyar divatszociológiai tapasztalat 
 

A szex, a siker, a hivatás és a feddhetetlenség egymással történő összefonódásával egy sajátos 
„teljes életet” kezdett hirdetni, és ahol meghallgatásra talált, ott továbbműködtette a fogyasztói civilizációt, 
mert egyszerre tudott hedonista – de azért nem ész nélküli - fogyasztót és szorgalmas alkalmazottat 
„kitermelni”. Fromm ebből a konfliktusból baloldali kulturkritikusként a tőkés társadalom összeomlását jósolta. 
Úgy tűnik viszont, hogy a fogyasztói civilizációban a divat képes megoldani és kezelni, a „hedonista 
fogyasztó – puritán dolgozó” ellentmondást.  

Egy másik szerző modernitás-kritikájára is látványos válasszal szolgált a magyar átalakulás. Jürgen 
Habermas modernizációval kapcsolatos aggodalmaira a divatetika-jelenség jött létre. Amikor Habermas a 
modem társadalmak zsákutcájaként az életvilág felszámolódását feltételezte, csak negatív vonatkozásban 
gondolt a divat szerepére. Úgy vélte, hogy az elkényelmesedő és egyre specializálódó világban az új 
generáció nem hoz otthonról annyi pszichikus energiát és motivációt, hogy a rendszert újra fel tudja építeni, s 
így meg tudjon felelni a professzionálisabb elvárásoknak. Habermas az életvilág fogalmát Alfred Schütztől 
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vette, aki ezzel a „közösen cselekvők nem explikált háttértudását jelöli, a szituációk megértésében a magától 
értetődések világa ez, amely lehetővé teszi a bonyolult egyeztetések nélküli cselekvéskoordinációkat”204.  

Habermas szembeállítja az életvilágot a rendszerrel, és mintha be is szűkítené a fogalmat olyan 
értelemben, hogy a kisközösség életvilágának rendszer általi eljogiasításáról, gyarmatosításáról beszél. 
Szerintünk azonban az életvilágnak volna egy másik megközelítési lehetősége is, egy másik 
viselkedéskoordináló tényező, amely, akárcsak a kisközösség vagy a család, szintén a pszichikus energiát 
biztosítja a modemizáció újratermeléséhez, ez pedig a szélesebb körben is ható divat.  

Tárgyunk attól is lehet vonzó, attól is lehet vágyott, hogy divatos. Tanulhatunk azért, mert 
gyerekkorunkban a tanulás fontosságának értéke belénk ivódott, de tanulhatunk azért is, mert vonzónak 
találjuk azokat a külső vonásokat, amelyeket laikusként is észreveszünk. Vonzódhatunk egy szakma 
szépségéhez, ahhoz a társasághoz, amelybe a szakma elsajátítása után bekerülhetünk anélkül, hogy 
bármiféle fogalmunk lenne a szakmáról; vagyis a vágyra támaszkodva elsajátíthatjuk a tudást anélkül, hogy 
az otthonról hozott szokáserkölcsökre kelljen támaszkodnunk. A hagyományos szokáserkölcs löki az embert 
bizonyos fajta társadalmilag is hasznos, „bevált” cselekvés felé, a divat pedig szívja. Az individuális vágy és a 
családtól vagy a közösségtől készen kapott normák, célok mindig is együttesen szervezték a cselekvést, 
mindössze arról van szó, hogy a modernizáció újratermeléséhez szükséges motivációk és a cselekvési 
energiák forrása a tradicionális szokáserkölcsöktől a divatetika felé tolódott el. A modernizáció nem számolja 
fel az életvilágot, csupán átalakítja azt. „Sínjeinek” - hogy Habermas kifejezését használjuk - csak egy 
bizonyos részét szedi fel. A gyerekek, egyre hamarabb intézményes keretek közé kerülve, valóban 
kiszakadnak az emberléptékű környezetből, viszont fokozottabb mértékben kapják azoknak az életmintáknak 
a reklámját, amelyekhez ők maguk hasonlóvá szeretnének válni, tehát a Schütz-i értelemben használt 
szélesebb életvilág meg is erősödik. Médiumok segítségével a vonzó vonásain keresztül megismerhető 
egyetemes kultúra birtoklása történik meg a divatetikán keresztül. Az „életörömtől teli boldog édenkertbe” 
minták tucatjai érkeznek a rendszerből a tömegkommunikáció által.  

Értékek és szerepek válnak vágyottá, és ezek az üzenetek pótolják a családból hozható pszichikus 
energiák csökkenését. Kétségtelen, hogy a családból hozott motiváció és a divatból nyert motiváció nem 
ugyanaz. Az előbbi érzelmekben jóval gazdagabb, az utóbbi viszont az esélyegyenlőség etikai kívánalmának 
tesz jobban eleget. 
 
c) A divatos viselkedés betörése a rendszerváltozással  
 

A gazdasági struktúra megváltozása, ha csak a tömegkommunikáció által hazánkba importált 
képmennyiségből indulunk is ki, szembesítette a magyarokat szürkeségükkel, rosszul öltözöttségükkel, 
ízlésbeli hiányosságaikkal. A lemaradás oka, hogy a nyugat nem csak az aktuális divatot követte, de a 
meggyőző kommunikációban is kifinomulttá vált, melynek elemei közé tartozott a közvetlen környezet 
kialakításától az öltözék kiegészítőkig minden, mely - Buda Béla kifejezésével205 - kommunikációs 
szignálokkal közölhette valaki alkalmasságát, szeretetre méltóságát, megbízhatóságát stb.  

A piaci versenyben megszerezhető jó benyomás aligha különbözik a szexuális versenyben 
megszerezhető jó benyomástól (mindkettő célja az impression management), ez utóbbiról pedig a 
szociobiológiának vannak esztétikai törvényszerűségeket meghatározó receptjei. A szociobiológia számára a 
divat rátermettség és szexuális érvényesülési probléma. A legjobb színben való feltűnés a társadalmi 
sikerességet eredményezheti, aki pedig sikeres, kiválaszthatja a legalkalmasabb partnert. 

Elképzelhető, hogy például az a nő, aki magas sarkú cipőt visel nem csupán járását teszi nőiesebbé, 
de egyúttal újabb magasságot ér el, s a nálánál így alacsonyabb férfiakat már könnyebben távol tarthatja. Ez 
pedig előny, amennyiben a magasabb férfiakért való verseny szelekciós előnyöket jelent. (Ez persze 
kérdéses, mint ahogy az is, hogy akkor miért nem a férfiak hordanak olyan cipőt, ami magasítja őket. Nem 
lehetetlen azonban, hogy egyes esetekben valóban ez a nő részéről a motiváció.)206 
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A szociobiológiai nézőpont szerint a divat egy eszköz a biológiai érvényesülés érdekében. A cél, 
hogy genetikailag minél jobb utódokat lehessen nemzeni. A szociobiológiai nézőpont hasonlóképp redukálja 
a divatmagyarázatokat, mint a XX. század elején a szexualitásra való visszavezetés. Fuchs könyvében is a 
divat minden megnyilvánulása, különösképp a női divaté a „férfiak érzékiségét erotikusan fokozó hatásából 
táplálkozik”207. A szociobiológia csak annyiban különbözik ettől, hogy míg akkor a szexuális értelmezések 
nyelvhasználata volt „divatban” (ld. freudizmus), addig ma az önző génelmélet nyelvhasználata. Ez utóbbi 
Dawkins teóriája, mely – a Kuhn-i tudományszociológia logikájának megfelelően – először sikeres 
magyarázattal szolgált egy olyan jelenségre, melyre sem Darwin, sem az etológia még nem talált 
magyarázatot, majd paradigmáját igyekezett kiterjeszteni újabb területekre. Ez a kérdéskör az altruizmus 
volt, mára pedig már a társadalmi gondolatok génekhez hasonló replikációiról, „mémelméletről” is 
beszélhetünk.  

Ám mind a freudizmus, mind az önző génelmélet hibájaként felróható az egydimenziósság, az, hogy 
minden titkot egyetlen kulccsal próbálnak felnyitni. Nem minden harmónia szól a szexuálisan vonzóbb 
megjelenésről, ebben az önző génelmélet, és a freudizmus egyaránt téved.  Akár az esztétikai nézőpont, 
akár a divat lehet teljesen független a szexualitástól. 

Nem azt állítjuk, hogy ezek az elméletek pusztán divatok, esetükben másról van szó. Fontos 
magyarázóerővel bíró elméletek, melyek ugyanakkor a divat segítségével szárnyra kaptak, és ez 
terjedésüket meggyorsította. Ebben alighanem ártatlanok. Másfelől viszont minden tudományos paradigma 
sajátja az elmélet minél szélesebb körű terjesztése, itt viszont a divatos elméletek túlszaladnak határaikon. 

Kétségtelen azonban, hogy sok divatelem, mint például a barokk ruhák melleket felpolcoló játéka 
szexuálisan vonzó. S ha a szociobiológiai nézőpont a testi vonzerő növelésének vágyából indul ki, akkor 
elismerhetjük azt is, hogy a divatvilágnak egy külön része foglalkozik ezzel. Amikor a divatmagazinokban 
arról írnak – mindig írtak erről -, hogy némi rafinériával a testileg előnytelen formákat hogyan lehet elrejteni 
és ellensúlyozni, akkor nem az épp aktuális irányzatokat szolgálják, hanem ezt a biológiai sikerességvágyat. 

Nem véletlen, hogy öltözködési tanácsokban ma különösképp kiemelkedő terjedelmet kapnak a 
személyre szabott ajánlások. A különböző alkatúaknak, haj- és bőrszínűeknek más-más előnyös. Aki 
túlságosan körte alakú, s a válla csapott, azt a ruhával valamiképp ellensúlyozni kell, aki alacsony, annak 
apró mintás kosztüm ajánlott (44. kép), s felhívják a figyelmet, hogy vigyázat, a magast az apró minta óriássá 
teszi! Vannak az emberi faj számára kívánatos arányok, színek, anyagok, formák, s a piaci világ tanácsai – a 
munka világa - inkább igazodnak ezekhez az esztétikainak tartott szempontokhoz, mint a 
divattúlzásokhoz208.  
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43a, b. kép 

Egy rendszerváltás utáni és egy 
szocialista divatlap 

 
Látható a minőségi javulás 
 
Forrás: Nők Lapja, 1983 június, 2005 
július 

 
 
Nem azt állítjuk, hogy a jó ízlés a rendszerváltással kezdődött, sőt, kihívóbb és bátrabb lett a divat, 

ahogy ez két divatlap számból is, mely ugyanannak a korosztálynak szólt kiderül (43. kép). S ha a 
vasfüggöny két oldalára most egy divatszociológiai laboratóriumként tekintünk, azt is feltételezhetjük, hogy a 
szociobiológia a maga biológiai érvényesülési logikájával nem oldja meg a különbség mibenlétét. Hiszen 
egyfelől látható a tetszeni vágyás különbsége, másfelől viszont ennek nem biológiai okai vannak. Férfiak és 
nők saját kultúrájukon belül egymáshoz nem vonzódtak jobban vagy kevésbé csak azért, mert a vasfüggöny 
egyik vagy másik oldalán éltek. A gazdasági versenykényszer, a rendszerváltás után megjelenő 
elbizonytalanodás – melyet a magyar értékkutatások szerint amúgy is erősebb nyomásként, frusztrációként 
éltük meg, mint más nemzetek209 – eredményezte a divatra való fokozottabb odafigyelést. A nemek, férfiak 
és nők korábban is tetszeni akartak egymásnak, ezúttal viszont a hétköznapi, gazdasági sikeresség és 
„életben maradás” lett az, ami a külsőségekre ráirányította a figyelmet. Mogorva és patetikus 
kommunikációból így váltott át például a tömegkommunikáció viccesre, szeretetreméltóra és szórakoztatóra. 
Nem csupán a tömegkultúra tulajdonosai jöttek ide és „butították” a népet, hanem az emberek is 
alkalmazkodni akartak, és szerették volna egyik napról a másikra megtanulni, miként lehetnek 
szeretetreméltóak, nyitottak, barátságosak. A rendszerváltás elemzésekor a divatos viselkedés iránti 
szükségletről sem szabad megfeledkeznünk.  
 
A minél előnyösebb test megjelenítése tehát nem csak a szexuális, de a piaci sikernek is feltétele. Utóbbi 
ugyan egyáltalán nem kihívó módon, és szexuális célból, hanem csak a jó benyomáskeltés szándékából. 
(Bár az igazán tökéletes a két terület határán egyensúlyozó „átmotiváló mester”.) Különös figyelem fordítódik 
ezért a testarányokra, a derék rövid vagy hosszú voltára, a lábak hosszúságára, s arra, hogy milyen 
„évszakhoz” sorolható embertípusról van szó, hogy a ruha (és a nőknél a smink) színe ennek megfelelően 
harmonikus legyen stb.  
 Amint a nő az üzleti világban akar sikeres lenni, megváltoznak számára is a divattanácsok, 
kiegyensúlyozásra, és nem szélsőségekre kezd törekedni. Fogalmazhatnánk úgy is, hogy ilyen társadalmi 
feltételek között a női divat férfi divatlogikát vesz át.  
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 Magyarországon a ’90-es évek elején adták ki azokat az igényes kiállítású divattanácsadó 
könyveket, amelyek a menedzserkapitalizmus emberéhez szóltak210. A stíluskalauzok is egyértelműen a 
modern társadalom számára nevelik a „kreatív” és „megbízható”, az „önálló” és „toleráns” embertípust. 
 
 

44. kép 
Tanácsadás a ruhamintákról a 

magasság függvényében 
 
 
 

A munka világában megváltoznak a 
divat preferenciái. 
 
 
 
 
Forrás Spillane, M.  

 

 
 
d) A nyugat utolérése és a maradék különbségek 
 

A ’90-es évektől Magyarországon is fontosabbá vált a megbízható külső a divat általános ajánlásainál. A 
munkavilág divatdominanciájának időbeli megjelenését 30 éves szabálynak nevezzük. Több tényező játszik 
itt is szerepet, de a végeredmény, hogy Amerikában a XX. század ’30-as ’40-es évei közt, Nyugat-
Európában a ’60-as ’70-es, Kelet-Európában pedig a ’90-es években figyelhető meg az a váltás, hogy nem 
kizárólag a hatalmon lévő határozza meg a divatot, hanem inkább fordítva, a divatot kell követni ahhoz, hogy 
a menedzserkapitalizmusban sikeres lehessen valaki. Ahogy tehát megyünk nyugatról keletre, úgy kell 
mindig 30 évet ugornunk, hogy ugyanazt a divatszociológiai jelenséget figyelhessük meg. 
 

A ’30-as évek Amerikájában a gazdasági világválság, az ügynöki munkakörök terjedése, a 
munkásosztály fehérgallérosokhoz viszonyított arányának csökkenése (!), és a tömegkultúra részeseivé 
válása voltak azok az okok, melyek a divaton keresztüli mobilitást meghatározóvá tették. (Bár egyes 
szakirodalomban a divat felértékelődésének időszakát az 1870-es évekre teszik, az amerikai nagyáruházak 
megjelenésének időpontjára.) A középosztály, és a munkásság például autókat kezdett el vásárolni, és a 
szabadidőt hasonlóan kezdte eltölteni, mint a felsőbb osztályok (19b. kép). Így aztán nem csak az 
osztályharc alapjai szűntek meg, de a divaton keresztül - légyen az szabadidő vagy a munka világa -, 
megtalálhatták a felemelkedni szándékozók számításukat. Nem volt szükség a kaszák kiegyenesítésére. 

Ehelyett kemény szakszervezeti egyezkedések kezdődtek, és a munkaadó és a munkavállaló 
kölcsönösen felismerték a futószalag mellett álló tömegtermelő munkás teljesítményfokozási lehetőségét. 
Immár ez nem pusztán az ember elgépiesítését jelentette, hanem a csoportokra bontás, és az önállóság, 
szabadság, együttműködés fontosságának elismerését is. Elton Mayo „emberi kapcsolatok”-mozgalma, mely 
a munka világában az emberi tényezőre való odafigyelést jelentette, a ’30-as években bontakozott ki.  
 
Nyugat-Európában a ’60-as évek jóléti államszerveződése, s sok tekintetben az amerikaihoz hasonló 
életszínvonal emelkedés eredményezte, hogy nyitottabbá vált a társadalom, és a divat szerepe is új módon 
jelentkezhetett.  

Mindközül azonban nálunk a legpontszerűbb ez a váltás. A rendszerváltás nem is hagyta elhúzódni 
ezt a folyamatot, koncentráltan a ’90-es évek eleje az, amikor a régi érvényesülési csatornák helyett a divat 
receptet adott mindenki számára. Tíz év után ugyan kiderült, hogy a mi társadalmunk változatlanul nem elég 
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nyitott, és hogy a kapcsolati hálók továbbra is fontosak, viszont nálunk is lecsökkent a munkásosztály, és 
felfutott a szolgáltatóipar. Sőt, saját tulajdonosi osztály nélkül sokkal inkább menedzserkapitalizmussá 
váltunk, mint a nyugat, ami pedig kedvez a divat mint hatalom logika kibontakozásának. 
 Magyarországon még az ezredfordulóra sem jött létre olyan elit, amelyik a divatban mintát tudott 
volna adni. Aki anyagi lehetőségénél fogva ezt megtehette volna, inkább elrejtette gazdagságát. Vastag 
falakat húztak villáik köré, és féltek a társadalom féltékenységétől. A magyar bulvárlapok sem az Operabál 
elit közönségével foglalkoztak, mert ez nem is érdekelte, sőt, inkább irritálta volna a nagyközönséget. 
Magyarországon – szemben a nyugattal - divatleszivárgásra végképp nem maradt példa. A gazdasági elit 
pedig féltve vagyonát, félve az irigységtől nehezen integrálódott a társadalomba (45. kép). 
 
 

 
 
 

 
A középrétegeknél ritka a 
bezárkózás, 
 
 
 
 
 

Forrás: ingatlan hirdetési 
hetilap 

 
 

de ahogy megyünk felfelé, egyre gyakoribb a 
befeléforduló építkezés 

 
Forrás: Kecsmár Szilvia  

 
45. kép 

Vastag falak 
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3. Divatértékek és polgárosodás 

 
a) Értékösszefonódások, értékátrendeződések 
 
Épp ellentétes utat járt be az ezredforduló előtt régiónk, mint amit a klasszikus polgárosodás elemzése 
kapcsán Bourdieu kifejtett, s amit a kispolgárságról szólva már említettünk.211 Nála a polgár abból a 
munkásból lett, aki összehúzta magát. Ez a munkás már kispolgárnak számított, törekvő, de szűklátókörű és 
feszélyezett volt, szemben a könnyed polgárral; kicsinyes és fukar volt, nem mint a polgár, aki tudott 
nagylelkű és gazdag lenni; szigorú és merev volt, mert még nem alakult ki benne a rugalmasság és a 
szabadelvűség. 
 A XX. század végén mindez megfordult. Először is lehetőség nyílott a tömegkultúra hatására, hogy 
gyorsan elsajátítsa mindenki a megfelelő viselkedést. A felsőbb társadalmi osztályok is kezdtek az innen 
származó magatartásformákhoz igazodni. Azonnal elsajátíthatóvá vált a nagylelkű és könnyed stílus, nem 
kellett ehhez előbb nagypolgárrá válni. A volt szocialista térség azonban mivel elzárkózott valamelyest a 
tömegkulturális folyamatoktól, azért nagyobb ellenállást tudott tanúsítani az új divatértékekkel szemben is, 
melyeket felszínesnek ítélt. Volt ebben az ítélkezésben igazság is. 
  
A divat értékösszefonódások voltaképpen ellentétesek a hagyományos keresztény felfogással. Hogy miért, 
az a szex- öröm-siker értékek összefonódása esetén magáért beszél, de a közép-európai és zömmel 
katolikus nézőpontból a siker és a hivatás is az áldozatvállalás reprezentálását, nem pedig az elégedett és 
boldog megjelenítést fogadja el. Ebben a felfogásban a hivatás valami olyasmi, amiért az egész életet, 
örömöt, boldogságot stb. is fel kell áldozni. Nem egyszerűen alárendeli az örömöket a hivatásnak, hanem fel 
is áldozza azokat - természetesen magasztosabb örömök reményében. A hivatás náluk magasztos 
életvezetést jelentett, mely csak keveseknek adatik meg, mind a tehetség hiányából, mind az erkölcsi tartás 
hiányából kifolyólag. Sőt, ha a hivatás a sikerrel párosult, az kifejezetten gyanúsnak számított. 
 A gyanús sikernek volt egy nem vallásos, és nem értelmiségi megközelítése, amely a mindennapi 
élet tapasztalatából építkezett. A szocializmusban túl sokszor járt együtt a siker valamilyen érdemtelen 
kapcsolattal, korrupcióval, vagy csak olyasmivel, hogy valaki feladta az elveit, és kommunistának mutatta 
magát. A ’90-es évek rendszerváltása előtti időben a fiatalok már nem csináltak nagy ügyet abból, hogy 
beléptek a KISZ-be, vagy a pártba csak azért, hogy érvényesüljenek. Emiatt nem tartották egymást 
megalkuvónak, csak pragmatikusnak. Ettől azonban a sikernek még nem lett becsülete. Maga a rendszer 
megváltozásának idején helyzeti előnyt élveztek a szocializmusban fontos pozíciót birtoklók. Az anyagi 
gyarapodás sokszor érdemtelenül történt, az állami vagyonok privatizációjában jól ügyeskedők kerültek ki 
győztesen, s ez szintén nem tette vonzóvá a sikereseket. 
 Bár a szocialista egyenlőségelvű ideológiát még a nyugati életetszínvonalat látó társadalom 
lecserélte volna, valamint a sikeresség is a divat által felkapott téma volt, a rendszerváltás néhány évét, és 
eufóriáját leszámítva a siker megint gyanússá vált.212   
   
 Másik fogalmunk a „hivatástudat”. Van különbség a katolikus és protestáns hivatás-megközelítés 
között is. A protestáns dramaturgia szerint ugyanis - és ebből a szempontból ez már átmenetet képez - a 
hivatás sok áldozatot követel, de azután az élet végén meghozhatja gyümölcsét, ami egyúttal igazolja is a 
helyes cselekvést. Amerikában pedig a siker nemhogy gyanússá tette az embert, épp ellenkezőleg. 
Megerősítette a többieket abban, hogy a sikeresnek hivatása van, sőt ha a siker elmaradt, 
megkérdőjeleződött, hogy hivatás volt-e az, amivel az illető egyáltalán foglalkozott. Nálunk a hivatás feltételei 
közé a bizonyítható „keresztre feszítés”, „kerékbetörés”, az üldözöttség és meg nem értettség feltételei 
tapadtak. Amerikában a siker népszerűséggel, pénzzel, reputációs rangsorral mérődött és mérődik, s hogy 
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ez a modell ott kialakulhatott, ahhoz az is kellett, hogy a médiumok - pénz, hírnév - elég jól mérjék a 
társadalmi szempontból is rentábilisat.  
 

 

 

46. kép 
Menedzserújságok 

 
 
 
 
 

A jövő a 90-es évek divatbetörésével, 
fogyasztók sikerorientációival 

elkezdődött 
 
 
 
 
 
 

Forrás: Kertész György 
 
 
 

 

 
 Ami a kelet-európai értelmiségnek nem tetszett a divatetikus polgárosodás folyamatában, az a 

felszínesség. A divatetika letéteményesei, hirdetői, a divatlapok és egyes „szakkönyvek” a konformitásra 
bíztatnak, a sikeres minta keresésére, az utánzásra, az egyéniség bizonyos értelemben vett feladására, 
ráadásul oly meggyőződéssel, mintha a siker egyenlő lenne a boldogsággal. A mi társadalmunknak, 
régiónknak, tehát nemcsak a siker és a szex, nemcsak a siker és a boldogság, hanem a siker és a hivatás 
párosításával szemben is fenntartásai voltak. 
 Egy történelmi véletlennek köszönhetően, a közép-európai térségben ez a fogyasztói társadalmaknál 
megfigyelhető folyamat megakadt, és aztán újraindulásakor egy ellentétes láncreakció indult el. Nem akadt 
meg abban az értelemben, hogy nálunk is jelentkeztek fogyasztói vágyak, melyek közül épp Magyarország 
volt az egyik „legvidámabb barakk”. Megakadt viszont azért, mert nem épült szervesen a protestáns etikára 
az új polgári társadalom. 
 A rendszerváltás utáni időszak társadalomszerkezetét igyekszünk röviden összehasonlítani a nyugati 
társadalomszerkezettel ahhoz, hogy bemutathassuk miként is hathatott ránk a nyugathoz való integrálódás. 
A nyugat nagy utat tett meg, a fogyasztás reprezentálásától elitje, de másutt középosztálya is elhatárolódott. 
A hivalkodással szemben környezetvédői és társadalom iránt érzett felelősségtudata erősödött fel. Egyre 
kevésbé vásároltak az emberek olyasmit, amire nem volt szükségük, és egyre többet áldoztak olyasmire, ami 
közvetlen haszonnal nem kecsegtetett, de a lelkiismeretnek jót tett213.  
 Maguk a vállalatok is rákényszerülnek arra, hogy viselkedésüket a társadalom „corporate citizen”-nek 
ítélje meg.214 S minél kevésbé kiszolgáltatott egy közösség a globalizációnak, annál inkább veszi a 
fáradtságot a multinacionális nagyvállalat, hogy elfogadtassa magát. Részben azért, mert a média számon 
kéri a környezetszennyezésüket, vagy az emberi erőforrásokkal való kíméletlen bánásmódjukat. Részben 
azonban azért is, mert jó néhány nyugati nagyvállalat nem csak a termékét és a gépeit exportálja, de 
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kultúráját is, melybe bele tartozik az emberi tényező megbecsülése, és a környezet iránti elköteleződés. Nem 
feltétlenül önzetlenségből, hanem mert ez jó reklám is a számukra, s mert így teljesítményüket is inkább 
tudják növelni. Abban a fázisban azonban, amikor ilyen tevékenység nélkül is ismertek volnának, vonzanák a 
munkaerőt etc., a proszociális kultúrát maguk is divatból terjesztik.  
 
b) A menedzserkapitalizmus hazai kialakulása 
 

A nyugat társadalomszerkezetét a citoyen- és a burzsoáviselkedés mellett megjelenő menedzser életmód 
egészítette ki. Sokáig úgy gondolták a szociológusok, hogy a kapitalizmus azért fog átalakulni, mert a 
vállalatok tulajdonosai, illetve azok leszármazottai átadják az irányítási feladatokat a menedzsereknek, 
hiszen csak így tudnak versenyben maradni215. Tényleg megjelentek ezek a különböző egzisztenciák. A 
citoyen közösségéért elkötelezett állampolgár még Weber protestáns polgárára emlékeztető jelenség, a 
burzsoá Marx nagytőkése, a menedzser pedig az a kiemelt fizetéssel rendelkező alkalmazott, akinek élete a 
sportolókéhoz hasonlóan fegyelmezett és szenvedélyes, de akiknek nincs saját tulajdona. Ezt a 
menedzserfigurát nevezhetjük Playboy-polgárnak, amennyiben ki szeretnénk hangsúlyozni a divat által 
jobban tetten érhető magatartását. Hiszen esetében nem csak egy megbízható alkalmazottról van szó, vagy 
egy sportoló öntudatos életével megegyező napi munkamániáról. Nem a pénz keresete jelenti a számára a 
sikert – szemben a yuppieval -, sőt. Neki hivatása van, rém elfoglalt, s mert elfoglalt gyorsan kell döntenie, 
úgy viselkedik, mint aki mindig tudja mit kell tennie, magabiztos, mi több, vonzó. A hivatás-elfoglaltság-
magabiztosság-vonzóság fogalmai közé kerül nála egyenlőségjel. Elődje a dandy, aki még úgy tett, mintha 
ráérne, egy másik megjelenési formája pedig a yuppie, kikről már korábban írtunk, s aki – az előbb említetten 
kívül - azért sem alkalmas elnevezés e jelenségre, mert már egy foglalt, kifulladt és lejáratódott irányzatra 
utal. Ezzel szemben a „Playboy-polgárral” a fogyasztói kultúrával és az erkölccsel jobban összhangba kerülő, 
hosszabb időszakot átfogó jelenséget szeretnénk tipizálni. Nem egy rövid divatirányzat, hanem egy 
tartósabban megjelenő civilizációs modell leírására szolgál.  

A playboy-polgár ideáltipikus példáit olyan személyek bemutatásával alkothatjuk meg, akik lentről 
kezdték, akik kommunikációs képességeiknek köszönhették felemelkedésüket, de akik aztán fantasztikus 
menedzseri képességeikkel igazolták tehetségüket. A csúcson multinacionális cégeket tudtak megmenteni 
az összeomlástól. Ilyen volt Lee Iacocca, akivel a Playboy magazin is készített interjút216. De ilyen 
reményekkel tekintettek a 2005-2007-ig Siemens vezérre, Klaus Kleinfeldre is. Kleinfeld, hogy meggyőzze a 
piacon épp gyengélkedő Siemens márkájú mobilok kitűnő voltáról a közönséget, első sajtóbemutatkozásán 
„véletlenül” belepottyantotta az őt kérdezgető újságírónő Nokia telefonját egy pohár vízbe. Így demonstrálta, 
hogy az egy rossz készülék, és kárpótlásul adott két új vízálló saját márkát217. A viselkedés provokatív, de 
nem manipulatív, agresszív, de nem antiszociális. Sok yuppie egyébként, akit a pénznél és a külsőségeknél 
szenvedélyesebben kezd el érdekelni a verseny, a saját cégének győzelme – s ha ezen túlmenően még 
társadalmilag is hasznos akar lenni – playboy-polgárrá lesz. Hazai példákként a rendszerváltás után beinduló 
kereskedelmi televíziók egyes munkatársai jutnak először eszembe, de természetesen az üzleti világ 
legkülönbözőbb szeleteiből hozhatnánk példákat, és ami új jelenség, hogy ebben a mobilizációban 
ugyanolyan eséllyel megjelenhetett a cigányság is. 
 
c) A cigányság divatja a rendszerváltás után 
 

A rendszerváltás sok tekintetben hátrányosan érintette a cigányságot, de ha antropológiailag tekintünk a 
cigányság és a divat összefüggésére, egy sajátos váltást figyelhetünk meg. A divatnak nem utolsó követői, 
hanem sok esetben irányítóivá válhattak. (Eddig is méltattuk már fontosságukat a csárdás terjesztésében.)  
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A cigányság számára egyúttal magyarnak is lenni, többnyire pozitív érzés. A szociológiai felmérések 
szerint sokkal büszkébbek magyarságukra, mint a nem cigány magyarok, és ha folklórjukba beépítettek 
magyar elemet, ahhoz sokkal inkább ragaszkodtak is. A divatot mindig jóval konzervatívabb módon követték, 
öltözködésük, ha városias volt is, a legkésőbb váltott át az újabb stílusokra. Mintha a leszivárgás a legkésőbb 
érte volna el őket. A rendszerváltás időszakában zenéjükre is a falusias, lakodalmas stílus volt a jellemző, 
ám a kereskedelmi televízióknak köszönhetően megjelentek a tömegkultúrában, és ezúttal már a modern 
könnyűzenei irányzatokat színesítve, sőt irányítva.  

 
 

47. kép 
Győzike, a zenész 

 
A rendszerváltás után a tömegkultúra 
sztárjaivá válhattak egyes romák. 
 
 
 

 
Forrás: Stor Magazin 

 

 
 

Egyfelől tehát vesztesek voltak a munkaerőpiacon, és mire utolérték volna az oktatásban a többséget, a 
többség hirtelen ugrott egyet (a minimummá ’89 után az érettségi vált), másfelől viszont számukra is 
megnyíltak a playboy-polgárosodási utak. A rendszerváltozás környéki kiskereskedelem felszabadításából, 
piacozásból, közülük profitáltak a legtöbben. Szociológiailag ez polgári foglalkozás és életmód, önállóságot, 
és gazdasági siker esetén második generációsan már oktatásban való előremenetelt is jelentett.  

Míg korábban társadalomkövetők voltak, ekkorra sokan legelőre ugrottak. Először anyagilag, kiknek 
a piacozás sikeres volt, de aztán azok, akik nem leghátulról kezdték, akár a bankvilág vezetői, tanácsadói 
szerepeibe is bekerülhettek, s hasonlóképp a politikába – különösképp önszerveződési lehetőségeket 
kihasználva – is megjelentek. Nem azt állítjuk, hogy a cigányság előnyösebb helyzetbe került volna 
összességében, mint a rendszerváltás előtt, hanem azt, hogy a zenétől a politikai önszerveződéseken 
keresztül a legmagasabb pénzügyi szektorig mobilitási lehetőséget találhattak, hogy a divatot nem csak 
követték már, hanem irányították, s hogy a playboy-polgárosodási, menedzseri érvényesülési utakat is 
értelmiségi tagjaik meglovagolták. Sokan közülük jobban tudtak élni ezekkel az eléjük táruló lehetőségekkel, 
mint más etnikai csoportok.   

Mindez kis kitérő is volt a részünkről, mert ha hazai playboy-polgárt kell elsőként megneveznünk, 
valószínűleg az etnikumhoz tartozás másodlagos, de ha már ezt a szempontot is bevesszük, legkevésbé 
valószínű, hogy roma származásút találunk. Az elmélet megalkotásakor nem lebegett a szemem előtt, hogy 
akár roma, akár nem roma példát vegyek alapul218. Térjünk is vissza még a playboy-polgárosodás általános 
szociológiai jellemzőihez, s ahhoz, ahogy mindez más polgári szerepekkel érintkezett. 
 
d) Szexualitás – siker – hivatás – feddhetetlenség 
 

A nyugati társadalmak a várakozásokkal szemben nem váltak menedzserkapitalizmusokká, a tulajdonosok 
nem vonultak ki teljes mértékben az irányításból. Részben bekövetkezett az, amiről Fukuyama ír, hogy úgy 
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tudtak igazi globális vállalkozásokká fejlődni, hogy képesek voltak bizalommal fordulni a családon kívüli 
tehetséges alkalmazottakhoz219, részben azonban a tulajdonosok maguk is folytatták menedzseri 
tevékenységüket. Hasonlóképp citoyen személyiségüket is megtartották. A közösség sorsáért felelősséget 
érző polgár egyszerre lett gazdag, és maradt továbbra is az irányításban. 
 A nyugat polgárának épp az a jellemző vonása, hogy benne egyszemélyben található meg a burzsoá 
(tulajdonos), a citoyen (állampolgár) és a menedzser (playboy-polgár). Ez a fejlődés annak tudható be, hogy 
nagy tömegű ember együtt gazdagodott a XIX-XX. században, és hogy az újonnan belépő munkásságot is 
maguk után tudták szívni. Vannak természetesen igen gazdagok, és szerényebben élők, de a nyugati világ 
minél gazdagabb országát vizsgáljuk, annál jobban látjuk, hogy a három szerep egyetlen emberben 
megtalálható. Gondoljunk például Svájcra, ahol igazán nem kell, hogy valaki kiemelkedően gazdag legyen 
ahhoz, hogy ugyanakkor mégiscsak úgy érezze a maga ura, s élete során mindhárom szerepet gyakorolja.  
 Közép-Európa jellemzője az, hogy bár ezek a típusok kifejlődtek, a rendszerváltás utáni években 
külön-külön emberben öltöttek testet. Legkisebb létszámban a hazai tulajdonospolgárság jött létre, ennek 
következtében a térség inkább vált menedzserkapitalizmussá, mint a nyugat bármikor. A menedzser-
playboy-polgár viselkedéséhez a külsőségek elsajátításának törekvése tapadt. Nála jelentkezett a 
legerősebben a nyugatimádat, ő határozta el legelőbb, hogy sikeres akar lenni, ő próbálta kihasználni 
nyelvtudását, és megszerezni a nyugati multinacionális cégek bizalmát.  
 Viselkedésükben megfigyelhető a divat általi orientáció, a rugalmassághoz, a pontossághoz, a 
megbízhatósághoz, a személyiség átalakításához való pozitív viszony. Elsőként nem is a legfiatalabbak 
játszották el ezeket a szerepeket.  
 A közép-európai új tulajdonosi réteg is rendkívül összetett. Részben a rendszerváltást megelőző 
vállalkozások sikeres továbbfolytatói. Ezek között több feltalálót találhattunk. Az ő arányuk azonban csekély, 
fontosabb a másik két típus. Az új burzsoák részben a korábbi szocializmus politikai elitjének saját 
pozícióikat gazdasági tőkére váltóiból származnak, részben pedig a rendszerváltás utáni kényszer-
vállalkozóinak sikeres tagjaiból. Ennek az elitnek a legmeghatározóbb részét a korábbi szocializmus politikai 
elitje alkotja, akik a rendszerváltás környékén igen anómiás állapotba kerültek. Politikai hatalomba való 
visszatérésük is általános jelenség a posztkommunista országokban, ám ahhoz, hogy politikai pozícióikat 
megtarthassák, már valódi citoyen tevékenységet is fel kellett mutatniuk. Mind ők, mind a polgári oldal, mely 
pedig szorgos utolérési gazdasági elitépítési akciókba bonyolódott, a maga politikai pr-jével valamivel több 
cinizmust rejt magában, mint a nyugati politikusok. De a menedzser-playboyok lelkes divatkövetésére is 
kezdetben nem a jótékonykodás volt jellemző. Igazából se a vagyont szerző burzsoá-politikusok, sem pedig 
a magukat politikától távol tartó menedzser-playboy-polgárok nem értek rá arra, hogy azonnal citoyenek is 
legyenek. Elfoglalta őket az azonnali érvényesülés. 
 A közép-európai citoyen pedig gyors hanyatláson ment keresztül, ahogy az értelmiségi a 
rendszerváltást követő évtizedben elveszítette súlyát220. A szocialista régióban, különösen 
Csehszlovákiában, Lengyelországban és Magyarországon nagy megbecsülésnek örvendtek, ezért is 
születhetett róluk olyan írás, amely szerint osztályhatalomhoz jutnak221. Ezzel ellentétesen azonban a ’90-es 
években az alkalmazotti rétegben voltak találhatók, köztisztviselők, közalkalmazottak, értelmiségiek, 
viszonylag kis anyagi biztonsággal és rossz mobilizációs képességekkel rendelkeztek. Bár természetesen 
jóval sikeresebb réteget alkottak, mint a leszakadó és elszegényedő harmad. A citoyenek alkották a 
középosztályt, és gyerekeiket is úgy tudták taníttatni, hogy az Európai Uniós csatlakozást követően 
számukra az érvényesülési lehetőségek kapuja kitárult. 
 Itt nem foglalkozok a különböző volt szocialista országok közti árnyalatnyi különbségekkel222, viszont 
egy jelenség még feltétlen említésre érdemes. A közép-európai polgári szerepeknek nem csak az a 
sajátossága, hogy a tipikus szerepek különválnak és egyes embereknél tisztább típusokat találhattunk, 
hanem az is, hogy a menedzser-playboy hajlamos volt citoyenné válni. Talán azért is, mert ezt diktálta a 
divatetika, talán azért is, mert családtörténetében közülük számosan rendelkeztek mélyebb hagyományokkal, 
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és vissza tudtak nyúlni a társadalom iránti elkötelezettebb magatartásokig. (Mivel a menedzser-playboy 
csoportba kerülés feltétele a tehetség, ezért itt a legkiegyensúlyozottabb arányban található az eltérő családi 
identitás.)  
 Míg azonban a playboyokból citoyenek, a citoyenekből – ha és amennyiben a volt szocialista és EU 
tagországok gazdasági gyarapodáson mennek keresztül – akár burzsoák is válhatnak. Saját részvényeket 
vásárolhatnak, családjuk valamelyik tagjának vállalkozásában lehetnek érdekeltségeik, amellett, hogy fontos 
hivatalt látnak el esetleg nagyobb mezőgazdasági vagy bármely más termelésben is érdekeltek. A 
tulajdonosok viszont ahhoz, hogy továbbra is sikeresek maradhassanak, kénytelenek átvenni a playboy 
viselkedés egyes elemeit. A közvetlenséget, az odafigyelést, a könnyedséget, a vonzó magatartások 
receptjeit, az érzelmi intelligenciát223. Kénytelen vagy kedvvel követik a trendeket, megjelennek a vállalkozók 
bálján, s elkezdenek adakozni is. 
 
 
 
 

  Citoyen    P 
          Burzsoá 
   
        Playboy    B                        C 
 
 

           A NYUGATI MODELL   KÖZÉP-EURÓPAI MODELL 
 

A kör embert illetve embercsoportot jelöl, a nyilak pedig az elkeveredés gyakoribb útjait 
 
 
 
 
A burzsoá-playboy-citoyen-burzsoá-… keveredés lehet nagyon gyors, és lehet több generciós folyamat is. 
Van olyan szereplője a magyar rendszerváltásnak, aki igen rövid idő alatt végigjárta ezeket a szerepeket, s 
érdekelheti akár jobban a citoyen magatartás, mint a vagyongyűjtés. Van olyan, aki amint sikeres 
nagyvállalkozó lett, rögtön alapítványt is létrehozott, de van olyan is, akinek csak a gyereke dönt úgy, hogy 
nem akarja szülője anyagi gyarapodását folytatni, és más életcélja (is) van.  
 Végül is már csak egyetlen kérdést kell megvilágítanunk. Mi az oka annak, hogy a nyugati modell 
lassú kialakulásában a playboy szerepnek, s általa a divatnak olyan kitüntetett jelentőséget tulajdoníthatunk? 
A válasz igen röviden megadható. Míg a nyugati feddhetetlenség-hivatás-siker hármasából jutottunk el 
azokhoz a divat számára is vonzó jelenségekhez, mint az adakozás, a közösségi élet (együttlét) élvezete, a 
szabadidő és a munka világának örömei, az autonómia megszerzése, a vonzóvá válás (akár szexuális 
értelemben is), úgy a volt szocialista országokban mindez fordított utat járt és jár be: először vált önértékké a 
szexualitás és a szexepil, a médiasiker és a napos hírnév, s ezt követik a polgári erények, amelyeket 
felmutatva még inkább biztosítani lehet a sikerességet. A sikeresség iránti vágy jó esetben interiorizálttá tesz 
később más proszociális értékeket. Ekkor már nem csak azért játssza el a playboy és a barbienő a polgárt, 
hogy több pénzhez jusson, de valóban közösségi lénnyé is válik. Azaz a sorrend a közép-európai divatetika 
terjedésében a szexualitás-siker-hivatás-feddhetetlenség.  
 Régiónk közös jellemzője abban van, hogy a nyugathoz képest az évezred fordulójában még 
kevésbé található meg egységesen az egyes emberben a burzsoá, a citoyen és a tudatos divatviselkedés. 
Ezeket a szerepeket külső – pl. anyagi –, illetve belső – értékösszeférhetetlenség – okokból nehéz integrálni. 
Másfelől viszont Kelet-Európától talán abban különbözünk, hogy az ottani vadkapitalizmus még tisztább 
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burzsoákat és menedzsereket teremt, és még szegényebb citoyeneket, s hogy ezek integrációja ott szinte 
kilátástalan. 
 

48. kép 
Playboy-polgár 

 
 

 

 

Már a mobilkorszak előtt is elfoglalt volt 
szabadidejében.  
Jóképű, sikeres, céltudatos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Forrás: Playboy magazin 

 

 
A menedzserkapitalizmusnak ez a fordított kialakulási története, és teljesebbé válása számos divatelemet 
hordoz magán. Főként túlzásaiban érhető tetten ez a divatelem. A menedzser társadalom külsőségeihez való 
vonzódás megteremti a mai „neomenedzsertársadalmat”, mely épp olyan címkorságtól átitatott itt Kelet-
Európában, mint hajdan Szekfű Gyula neobarokk társadalma a két háboró közt. Az ezredforduló után itt 
mindenki igazgató, vagy szerkesztő úr, vagy legalábbis ilyen és ehhez hasonló megszólítás boldog 
tulajdonosa. 
 A magyar menedzserkapitalizus megszületésének felvillantásával leállnánk a kronologiával, pedig a 
történetnek nincs vége. A menedzserpakitalizmus yuppie divatja elsősorban a 90-es évek. Márkaimádatuk 
jóval kisebb mértékben kiterjedt a középosztályra, melynek fogyasztása visszaesett, illetve a ruhákról a 
nagyobb családi beruházások irányába mozdult el, és általános eladósodáshoz is vezetett. (Pl. jobb márkájú 
autók). A 90-es év a butikok visszaesését okozta, a bevásárlócsarnokok előretörését, a minőség iránti igény 
kialakulását. (A butikok ugyanis a divatot biztosították, a formák sokszínűségét, de gyakran nem a 
minőséget). A 2000-es évtizedben egy szűkebb középosztály azért megint kacsingatni kezdett az olcsóbb és 
gyors termékek iránt, melyet a fast fashion technológia állított volna elő, kicsit visszaidézve a 80-as évek 
fogyasztását, de immár multinacionális méretekben. A hazai tervezők viszont minőségibb termékek 
előállítása felé mozdultak el. Egyszóval a divat és a hozzá tapadó marketingtörténet se a világban, se 
Magyarországon nem ért véget. 
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Összefoglalás 

 
A fogyasztói társadalom megértéséhez véleményem szerint a divaton keresztül vezet az út. Természetesen 
nem csak az öltözködés divatján, hanem azon keresztül, ahogy a különböző társadalmi alrendszerekben 
feltárható a divat. Különösen élesen reflektál erre a viszonyra a művészet, s azon belül is az irodalom. 
Dolgoztomban szerepelt ezen kívül a tánc és a festészet, de a tudományról írott kritika is. Az európai 
civilizáció alakulásában a szabadsághoz való viszony kifejeződik a külsőségek nagyobb variálásában.  
 
A szigorúbban az öltözködés divatjával foglalkozó szociológusok három szakaszra bontják a nyugaton 
megfigyelhető változásokat. Többnyire nem mennek visszább a történelemben Frederic Worthnál (1826-
1895), aki a haute couture megteremtője, és így egy olyan korszak jelképe, mikor is az öltözkodés a státus 
kifejeződésének versenyeként értelmezhető. A második szakasz demokratikusabb, hiszen a XX. század 
elején a konfekcióipar tömegtermelése lehetőséget adott a könnyebb érvényesüléshez, ezt jelölik a ready to 
wear (sorozatgyártású minőségi utcai viselet) kifejezéssel. A harmadik szakasz a XX. Század vége, ahol 
feltűnik az individualitás további erősödése, a szeméyre szabott szolgáltatás világa (pl. a fast fashion). 
Dolgozatomban divat alatt hol a ruházkodást, hol azonban tágabb értelemben bármelyik más emberi 
tevékenységet vizsgáltam, de mind között elsősorban a pszichés lehetőségek és a társadalmi struktúra 
kapcsolata foglalkoztatott. 
  
Három, az emberek lelkét meghatározó dichotómiát használtam: illendő és üldözéses utánzás (ez valójában 
nem is olyan ellentétes dichotómia mint a következők), hasonulás-elkülönülés, hatalom-megfelelés. Az első 
két dichotómia ismert a szociológiában, bár ezek időrendi és társadalom-függő szerepe nem eléggé letisztult. 
Kutatásaim során arra a következtetésre jutottam, hogy a középkort inkább az utánzás, a polgárság XVIII. 
századi megerősödését pedig inkább a hasonulás-elkülönülés fogalompárjával lehet megragadni. A 
polgárság már nem az arisztokráciát utánozza, saját irodalma, építészete, öltözködése, filozófiája alakult ki.  
 A fogyasztói civilizáció működésének és értékeinek vizsgálta során dolgoztam ki egy új dichotómiát, 
és ez a hatalom-megfelelés. Soha nem élt az emberiség még olyan táradalomban, ahol a külsőségek 
elsajátításával ekkora lehetőségek nyíltak volna meg az egyén felemelkedésére. Ma is vannak ugyan 
egyenruhák, kényszerít az üzleti világ is, és vannak divatok, melyek receptet nyújtanak az érvényesüléshez. 
Találhatunk a divatmajmolást és sikerimádatot leleplező yupie regényt, s a hatalom megszerzésének 
divattanácsain kívül nem kevésebb recept található a közösségbe való belesimulás lehetőségére is. 
Divatlapok elemzése, és attitűdkutatás nyújtotta ehhez a segítséget. 
 
A divattörténeti leírás során politikai értelemben kétfrontos harcot vállaltam fel. Egyrészt nem értek egyet 
azzal a jobboldali-konzervatív megközelítéssel, mely szerint a divat rombolja az erkölcsöket, erre szolgál 
dolgozatomban a Max Webert továbbgondoló divatetikáról szóló fejtegetés, másrészt nem értek egyet azzal 
a baloldali megközelítéssel, mely a divatban ugyan úgy, mint ahogy azt a tömegkultúra kapcsán is tette, egy 
rafinált új osztályegyenlőtlenség-újratermelődést tételez fel. Erre szolgálnak azok a gondolatok, amelyek a 
divat mint hatalom, a divat mint demokratikus lehetőség értelmezhetők a számomra. 
 
Magyarországgal kapcsolatos megállapításokat pedig úgy foglalhatnám össze, hogy a divatot tudva vagy 
tudatlanul, de az elit mindig igyekezett, és ma is igyekszik felhasználni arra, hogy pótoljon olyan 
jelenségeket, amelyek valóban hiányoznak a társadalmunkból. A reformkorban az értelmiség fedezte fel, 
hogy nemzettudatot kell teremteni, aztán a XIX-XX. században, hogy nincs elég erős és művelt 
munkásosztály, amelynek pótlására így maga hivatott, s a XX-XXI. század fordulóján, hogy nincs elég erős 
polgárság, s hogy divatba kellene hozni a sikeres és becsületes vállalkozót.  

Az értelmiség ugyanakkor a nyugati divatáramlatoknak mindig is igyekezett álljt parancsolni, mert hol 
a nemzetté válást akadályozta volna, hol az osztályharcot, most pedig a tömegkultúra veszélyeit látja. Mindig 
pótolni próbál valami olyasmit, amelyre a társadalmunk szövetei csak gyengén képesek. 
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A dolgozat interdiszciplináris, elsősorban mai kultúránk kialakulását, és ebben a divat kitüntetett szerepét 
vizsgálta. Ehhez keresi a különböző tudományterületek hasznosítható elméleteit. Nem törekedett teljességre, 
de az irodalmon kívül más művészeti területeken belül is igyekezett megragadni a dichotómiák szerepét. A 
tánc, a zene, a képzőművészet is néhány kultúrtörténeti vonatkozásban alkalmasnak látszott az elmélet 
prezentálására. S bár a dolgozat nem tudományszociológiai indíttatású – a tudományos divatok kérdése is 
felmerült. 
 
Több mint tíz éve nem volt hozzá meg a bátorságom, hogy nekilássak e szövegnek, bár mindig készültem rá. 
Történelmi, és művészettörténeti események sokaságát kellett átnézni egy sajátos szemüvegen keresztül, 
melynek e disszertáció terjedelmi okokból csak egy részét, elsősorban a fogyasztói társadalom kialakulásától 
napjainkig tartó időszakát ismertette. 
 A tudásanyag egyharmada iskolai tanulmányaimból, középiskolai és egyetemi szociológiai 
ismereteimből származik, ezért a legtöbb valóban kitűnő egyetemi oktatóm neve felsorolható volna itt 
köszönetnyilvánításként. Második harmada célzott divatszociológiai, etológiai, antropológiai munkák 
elolvasása. (Ennek részleteit az elmúlt években a Valóság, a Világosság, a 2000 és az Elméleti Szociológia 
folyóiratokban, valamint könyv formájában publikáltam.) Harmadik harmada pedig az írás során felmerülő 
ismerethiányok – elsősorban az öltözködés divatjáról szóló ismeretek - Interneten keresztül történő 
pótlásából származik.  
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http://www.hhrf.org/europaiutas/20003/20.htm (Gellér Katalin: Miért éppen 1900, Európai Utas, 11.évf. 

1.sz.) 
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http://www.ozon.ru/context/detail/id/1923700/?partner=8t9a1s1 (Léni Riefenstahlról oroszul) 
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http://tek.bke.hu/fordulat/ford99osztel.pdf
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http://videa.hu/videok/tudomany-technika/lugasepito-madar-allat-aranyos-attenborough-L1jGHt6bbcpmz2PX
http://www.artpool.hu/dada/antologia.html
http://www.axel.hu/cikk/axel.hu/27362
http://www.behsci.sote.hu/
http://www.berze-nagy.sulinet.hu/stilus/romantika/liszt.htm
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http://www.pro-

patiente.hu/?tPath=/eletmod/wellness/beauty&article_id=84340&highlight_text=illatok&prk=50728505 

(illatokról az orvostudomány igényességével) 

http://www.replika.hu/17/17-10.pdf (Hebdidge, D.: A stílus mint célzatos kommunikáció, Replika 17-18. 

sz. 181-200.) 

http://www.rev.hu/html/hu/kiadvanyok/evkonyv02/valuch.html (Valuch Tibor: A lódentől a miniszoknyáig, 

Az öltözködés és a divat Magyarországon az 1950-es és az 1960-as években) 

http://www.rezandras.hu/kultur_hallhatatlan.htm (Hazai hajdani tömegkultúránkról) 

http://www.rezandras.hu/rez_gymbo.htm (Réz András a mozgáspiacról, aerobicról és a többi) 

http://www.she.hu/main.php?form=cikk&id=39# (A mai magyar haute couture helyzetéről) 

http://www.she.hu/main.php?form=cikk&id=2104 (Karl Lagerfeldről) 

http://www.terebess.hu/keletkultinfo/ellenkultura.html (Ellenkultúra szakirodalmak: Illich, Schumacher, 

Roszak stb. műveinek ismertetése, interjúk) 

http://www.tgi.hu/elet2002.html (Marketing életstílus kutatásról egy marketinges honlapban) 

http://www.vigilia.hu/2004/1/havas.htm (Havas László írása arról, hogy II. Szilveszter pápa volt a mai 

Európai Unió középkori előfutára, valamint a Szent István-i politikai zsenialitásról 

http://www.zene.net/ (Kiváló honlap a zenei stílusokról, divatokról.) 

http://www.zene.net/index.php?type=19&id=1119 (A diszkóról) 
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34. Duchamp  http://www.abcgallery.com/D/duchamp/duchamp21.html 
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g 

36

b 

Magyar 

traktoros nő 

Nők Lapja A Magyar Nők Országos  

Tanácsának hetilapja, Hírlapkiadó Vállalat, 1950-es évek eleje 
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Kiadó, Budapest, 1998. 

38. 

 

Nők Lapja Nők Lapja A Magyar Nők Országos  
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évek -, Sanoma Budapest, Kiadói Rt., 2004 
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42 Lakásbelső Felelős szerk: Balog János, Lakáskultúra XXII. évf. 1987/1, 
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Spillane, M. Stílus-kalauz 88.o ld. Irodalom 
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Fszerk: Kertész György: Manager Magazin, Manager Magazin 

Budapest, Kiadó Kft., 2004. szept. 
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Summary 

 

Fashion trip 
 

 

It is not a special human idiosyncrasy to attract to external formality; however men’s behaviour in attracting 
norms is highly diverse. In human nature, one can observe status-related conformity, and dismissal of norms 
as well. 
 
On the course of developing of the European civilization, relation to freedom has been expressed in higher 
variety of external formalities. It can be examined in time and in space. In my thesis, analysis of this relation 
to the surface extends from the medieval age through the birth of consumer society to the political transitions 
of East-European countries in the 20th century. 
 
I apply three dichotomies: fit and pursuit imitation, assimilation – segregation, power – accommodation. The 
first two dichotomies are known in sociology, though I set partly as my task to examine their temporal and 
society-dependent role. I analyse the medieval age with the dichotomy of imitation, and the emerging of the 
citizens’ class in the 18th century with the dichotomy of assimilation – segregation. Citizens do not imitate 
aristocrats, they develop their own literature, architecture, fashion, and philosophy. 
 
Finally, I examined the values of the functioning of the consumer society. In order to present the consumer 
society, I suggest to use a new dichotomy, which is the power – accommodation pair. Humankind has never 
lived in such society, in which so great opportunities would have been opened for individuals to rise by 
mastering external formalities. However, one can observe the pressure to, or voluntary undertaking of, 
accommodation. Even nowadays there are uniforms, pressure of the business world, and fashions that offer 
recipes for prevailing. One can find yuppie novel that reveals the imitation of fashion and adoration of 
success as well as novelists and dramatists who follow dandy behaviour. Nonetheless, by analysing fashion 
journals and conducting attitude research, I could find several recipes for assimilating to a community. 
 
On the course of description of the history of fashion, I have undertaken a double-forted fight. On the one 
hand, I do not agree with the right-wing conservative approach that says fashion ruins morality. I explain it in 
the chapter on the ethics of fashion. On the other hand, I do absolutely not agree with the left-wing approach 
that presumes a sophisticated new re-generation of class-inequality by the fashion, such as it has done in 
relation to mass-culture. I explain it using my thoughts on fashion as power and fashion as democratic 
chance. 
 
I could summarize the statements concerning Hungary that social elite - in a conscious or unconscious way - 
has always aspired to utilize the fashion to compensate such phenomena that are absent in the society. In 
the reform era they were the intellectuals who hit that a sense of nation must have brought forth. Then, in the 
19-20th century, they hit that there was no sufficiently strong and educated workers’ class, thus they must 
have compensated it. And at the turning point of the 20-21st century, they hit that there are no sufficiently 
strong citizens’ class and therefore the successful and honest entrepreneur must have introduced into 
fashion. 
 
In the same time, intellectuals has always aspired to stop the western fashion trends because sometimes 
they would have obstructed the process of becoming a nation, or the class war at other times. In these days 
intellectuals envisage the danger of mass-culture. They always try to compensate those things that the 
fabrics of our society are able to do poorly. 
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The thesis is interdisciplinary, discusses mainly the evolution of our culture and the specific role of the 
fashion in it. In order to do so, it looks for exploitable elements of different scientific fields. It does not aim at 
being complete, however it tries to catch the role of dichotomies in different fields of art other than literature. 
As regards history of culture, dance, music, as well as fine art seemed to be appropriate to present the 
theory. Although the approach of the thesis is not based on the sociology of science, it emerges the issue of 
the fashions of science. 
 
 


