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Ifjúsági csoportkultúrák öltözködési szokásai 10

A cikkben a magyarországi fi atalok öltözködési szokásait, kultúráját vázoljuk fel és értel-
mezzük ízlésük és életfelfogásuk tükrében. Mi jellemzi a különböző ifjúsági csoportokat, 
milyen a szemléletük, értékrendszerük, zenei ízlésük, hogyan jelenik meg a világszemléletük 
az öltözködésükben, milyen jeleket, szimbólumokat használnak? A vizsgálat középpontjában 
a divat és a zenei stílusirányzatok állnak, illetve azok a személyek, akikre jellemző az adott 
irányzat. Azt vizsgáljuk, hogy az adott csoport gondolkodása, életstílusa hogyan jelenik 
meg az öltözködésükben, amely – mint tudjuk – kiemelten fontos, hiszen az ifjúkor az em-
ber önmagára találásának és identitástudata kialakulásának ideje. Bízunk benne, hogy a 
vizsgálat eredményei hozzásegítenek ahhoz, hogy jobban megértsük a fi atalokat. 11

Az ifjúsági csoportok a zenei irányzat szerint:

A rock alapú zene követői: rockerek és metálosok, szkinhedek és punkok, emók, al-• 
ternatívok.
A pop- és az elektronikus zene követői: diszkósok, technosok, house-osok, goasok.• 
A hiphopkultúra követői: hiphoposok, rapperek, drum and bassesek, deszkások, • 
reggae-sek.
Plázások• 

A csoportba szerveződés oka, hogy az azonos ízlésvilágúak, az azonos módon szórakozók 
összetartanak, és megkülönböztetik magukat a többi stílustól, amelyek követőivel eseten-
ként összeütközésbe is kerülnek (pl. a punkok és a szkinhedek). A választott zenei irányzatok 
nagymértékben befolyásolják a fi atalok gondolkodásmódját, öltözködését, a szabadidő 
eltöltését. Az egyes csoportokat jellemző, illetve megkülönböztető értékek leolvashatók az 
öltözetről; és a zenei, kulturális, esetleg fogyasztói szokások mindezt alátámasztják.

A rock alapú zene követői

A rockerek és a metálosok öltözete
Fekete szín és az acélbetétes bakancs – e stílusok alapja, de leginkább a metálosokra jel-
lemző. Általában szeretik a bőrből készült holmikat, mellényeket. Az öltözet egyértelműen a 
zenei ízléshez kötődik, a pólókon, pulóvereken gyakoriak az együttesek nevei, képei. Lezse-
ren öltözködnek, szeretik a bő holmikat, a rockereknél a fekete póló mellett a kockás ing is 
gyakori. A fi úk kedvelik a nadrág övéhez rögzíthető oldalláncokat, melyeknek csupán díszítő 
funkciójuk van, akárcsak a fülbevalóknak, a piercingnek. A ruhájukat nem alakítgatják, mint 
az alternatívok. Az egyes kiegészítőket, feliratos pólókat, szegecses karkötőket speciális 
boltokban lehet beszerezni, mint például Darkshop, Headbanger. Az éppen aktuális divat 

10  Tanári szakdolgozat. Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Tanárképző Tanszék, 2007. 
11   A mai ifjúsági csoportkultúrákról bővebben lásd: Szapu Magda: A zűrkorszak gyermekei. Századvég, Budapest, 

2002.
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nem befolyásolja őket, nem törődnek a különféle divat-
irányzatokkal. Legfeljebb az együttesek stílusát követik 
nyomon, az van hatással rájuk. A rockerek és a metálo-
sok többségének hosszú haja van, melyet kibontva vagy 
összefogva hordanak, koncerteken a zene ütemére rázzák 
a fejüket, ami a hosszú haj esetében látványos csak.

A punkok és a szkinhedek öltözete
Bár a zenében közel állnak egymáshoz – a szkinhedek 
is az oi-zenét kedvelik, amelynek gyökerei a punkzenéig 
nyúlnak vissza –, mégis nagy a személyes ellentét a két 
irányzat között.

A punköltözet lényege, hogy minél megbotránkozta-
tóbb legyen. Erre szolgálnak a taraj, a szögek, a biztosító-
tűk, a láncok és egyéb kiegészítők. Mindez hozzátartozik 
a punk szellemiséghez, melynek lényege az anarchia, a 
lázadás. Jellemző rájuk az agyonviselt, szakadt öltözék, 
a farmer, a trikók, a pulóverek, dzsekik rétegezése, sze-
gecselt csuklópánt, fülbevaló, sok piercing, a fenyege-
tő, önmagát elidegenítő külső, a fekete bőrből készült, 
acélszögekkel kivert viseletek. A rongyok, agyonviselt 
holmik új minőséget kapnak. Ruháik nagy részét már 
eleve használtan vagy tépetten szerzik be, de többnyire 
saját fantáziájukat használva maguk alakítják egyedivé, 
ezáltal juttatva kifejezésre viselőjük ízlését, véleményét, 
hovatartozását. A Martens bakancs Magyarországon 
főleg a kilencvenes években terjedt el. 12 A bakancshoz 
tarozó különböző színű cipőfűzőknek jelentésük van: a 
fehér rasszista, nácis, a piros kommunista, a kék rendőr-
gyűlölő. A punkok hajviselete: borotvált haj, kakastaréj, 
amely harcias, agresszív külsőt nyújt. Az arcfestés is igen 
erőteljes, élesen kihúzott vagy éppen teljesen leborot-
vált szemöldök, ezzel durva, ijesztő hatást is elérhetnek. 
A lányok öltözködése nem sokban különbözik a fi úké-
tól. Kedvelik az unisex holmikat, és jellemző a lányok 
elfi úsodása is.

A szkinhedek a punkokkal ellentétben semmikép-
pen sem öltözködnének szakadtan. Szeretnek férfi asan 

12   Bővebben Dr. Martens történetéről: http://realskinhead.skinhead.
hu/dms.html 

Metálos lány fekete szoknyában, ujjat-
lan csipkebetétes pólóban kesztyűvel, 
szegecses bőrkarkötőkkel, fémből ké-
szült kardísszel, bőr nyakláncokkal és 
oldaltáskával

Punk fi atal szegecses bőrdzsekije. Alat-
ta a fekete pólón a The Exploited punk 
rockegyüttes 2003-as albumának a Fuck 
The Systemnek a borítójával
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öltözköd ni, kedvelik a katonai oldalzsebes nadrágot, a farmert, a bombert, a hózentrágert. 
Rendszerint egyszínű pólót hordanak, melyre kapucnis pulóvert vesznek fel. Pólóban, dzse-
kiben kedvelt a Lonsdale márka. Szinte alapdarabnak számít a Martens bakancs, melyet 
eleinte Angliában gyártottak, és a hatvanas években az ottani szkinhed fi atalok kezdték 
el tömegesen hordani, akik magukra, illetve világképükre ismertek a bakancs agresszív 
külsejében. A szkinhed fi úkat egyértelműen a kopasz, tar fej jellemzi, ezért is hívják őket 
a más stílusúak „bőrfejűeknek”. Nem ritka azonban a rövid, centisre nyírt haj sem, melyet 
praktikus okokból is hordanak.

Az emók öltözete
Külsőségeit tekintve az emo stílust a ferdén megnyírt, az egyik szembe lógó, fél arcot takaró 
sötét haj jellemzi. A lányok szűk „csajos” nadrágot, kisméretű, feszes, csíkos pólókat, puló-
vereket, szegecses, halálfejes övet, Converse, Slipon márkájú tornacipőt hordanak. Fülbe-

valójuk és piercingjük is van (pl.: szemöldökön, orron, 
ajakon, nyelven), és sok kitűzőt, kiegészítőt viselnek.

Az emo fi úk és lányok nemigen különböznek egymás-
tól. Az emo fi úk ugyanúgy testre tapadó pólót, kitűzőket, 
halálfejmintás kendőt vagy táskát, feltupírozott, szembe 
fésült hajat, női farmert és szájpiercinget hordanak. Nem 
félnek kimutatni az érzéseiket, és van bennük némi nőies-
ség. Az emóknak ugyanis nagyon fontosak az érzelmek. 
A lányok a fi úkra, a fi úk a lányokra hasonlítanak. A kama-
szok rájöttek, hogy metállal vagy punkkal már nem tudják 
megbotránkoztatni a Guns ’n Roses-on, Nirvanán felnőtt 
szülőket. Ellenben azzal igen, hogyha fi úlétükre kifestik 
magukat, a fi úk a fi úkkal, a lányok a lányokkal csókolóz-
nak. De a dark, más néven goth 13 szubkultúra elemeiből 
is vettek át, például az öngyilkosság kultuszát, melyről 
az esetek túlnyomó többségében csak beszélnek. Ezzel 
is sokkolni próbálják a környezetüket. 

Az alternatívok öltözete
Kényelmes, laza, elsősorban pamut ruhadarabokat hor-
danak, a fi úk kedvelt viselete a kordnadrág, a lányok a ke-
leties, egzotikus, „bahiás” 14 darabokat szeretik. A stílus-

13  Feketében járnak, középkort idéző fűzőket, fűzős nadrágokat, a romantikát felelevenítő zsabós ingeket hordanak. 
Az érzelmi elhagyatottság, a kiszolgáltatottság és a céltalanság, a belső fájdalom és feszültség levezetésének 
igénye irányítja őket olyan deviáns szokásra, mint az önpusztítás. Lásd Mezey Gyöngyi: Egy szubkultúra vizs-
gálata a kézírás alapján. Grafológiai intézet, 2006. http://www.gothic.hu/gothic.html?http://www.gothic.hu/
szubkultura5_kulsosegek.html

14   A Bahia üzletek indiai, egzotikus ruhákat, kiegészítőket árulnak. 

Emo stílusirányzat képviselője száj pier-
cinggel, ferdén nyírt, az egyik szemébe 
lógó emo frizurával és egy melírozott 
csíkkal a hajában, kapucnis fekete-bar-
na csíkos pulóverben
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irányzatra jellemző még a művészetek, a kézművesség iránti fogékonyság is. Ruhái kat 
gyakran maguk varrják, festik, batikolják, az egyedi öltözet nagyon fontos a számukra. 
Szeretik a bő, kötött holmikat, és kedvelik a bőröket, a stílusuk különleges, feltűnő néha 
szakadt. A színekben első sorban a sötétebb tónusokat kedvelik, különösen a földszíneket, 
noha általános megítélés, hogy az alternatívok elsősorban feketében járnak. A fekete a 
nyolcvanas években a Depeche Mode, Bonanza Banzai együttesekkel jött divatba, és azóta 
az alternatívok alapszíne, de ma már nem meghatározó. Ehhez az „elvont”, egyedi öltözethez 
a kiegészítők is szorosan hozzátartoznak. Szívesen hordanak sok karperecet, nyakláncot és 
a szülőktől, nagyszülőktől megöröklött egy-egy régebbi ékszert. Táskáikat, „szütyőiket” is 
a saját egyéniségükhöz, ízlésükhöz igazítják, festik, batikolják, díszítik. Gyakran a pillanatnyi 
hangulatot kifejező öltözet, a kiegészítők személyre szabott kombinációi a stílusirányzaton 
belüli szabadságot jelzik. Épp ezért nem is kedvelik a nagy szériában készült tömegtermé-
keket, inkább vásárolnak turkálóban. A hajviseletre, a frizurára jellemző a hosszú, enyhén 
hullámos haj, melyet a lányok gyakran feketére vagy vörösre festenek.

A pop és az elektronikus zene követői

A diszkósok, technósok, house-osok, goasok öltözete
A diszkóstílusnál előtérbe kerül a divat, nagyobb szerephez jutnak 
a márkák, mint Zara, United Colors of Benetton, Calvin Klein, 
Mustang, Gap, Springfi eld, Replay. A lányoknál szűk, feszes, test-
re simuló póló vagy top, melynek stílusa kihívó, anyaga legtöbb-
ször sztreccs vagy pamut, hozzá csípőnadrág, amely látni engedi 
a hasat. A ruhánál lényeges, hogy sportos, diszkós és „trendi” le-
gyen. Az öltözék fontos kiegészítője a smink, a lányok az éppen 
viselt felső színéhez festik ki arcukat. Előszeretettel viselnek fehér 
öltözetet, mert az jól látszik a diszkók UV fényében. De szívesen 
hordanak kéket, zöldet, rózsaszínt is. Nemcsak a lányoknál, hanem 
a fi úknál is divat a rózsaszín ing. Az alternatívokkal, a rockerekkel 
és a metálosokkal ellentétben nem szeretik a feketét. A ruháikon 
nem alakítanak, nem jelennek meg náluk a házi készítésű holmik. 
Öltözködésben nincs jelentős különbség a diszkósok, technósok, 
house-osok között.

A Buffalo, a „holdjáró”, a magas talpú cipő, amely a kilencve-
nes években a house-osokra volt jellemző, már kiment a divatból. 
A goások öltözködése abban tér el, hogy mindig hordanak magukon 
valami rikító neonszínt is. Egyébként ők is lazán öltözködnek, mint 
a diszkósok, és szintén kedvelik a márkás, tartós termékeket, mint 
DC, Emerica, Speed, ám diszkós márkákat nem vennének fel, mint 
a Wodoo meg Replay. Az együttesek és az énekesek ruházatát fi -
gyelemmel kísérik, és igyekeznek hasonlóképpen öltözködni.

Diszkós lány narancs sárga 
testre simuló pólóban, 
szag gatott csípőfarmerben, 
playboy nyuszis fémcsatos 
műanyag övvel, fehér puló-
verben, rózsaszín válltás-
kával
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A hiphoposok, rapperek, drum and bass-esek,
deszkások, reggae-sek öltözete

A hiphop kifejezésbe nem csak a zene tartozik bele, úgyszólván életmódot jelent. Alapvető 
elemei a graffi tikészítés és a gördeszkázás, zenei oldalról az MC 15-k és a DJ-k sztárolása. 
A breaktánc ma már nem olyan jellemző, ellenben a rap, ez a jellegzetes ének- vagy beszéd-
stílus még mindig meghatározó. A hiphoposokra és a rapperekre jellemző viselet a base-
ballsapka, amely általában félre van csapva a fejükön, valamint a nyakláncok, csuklóvédők. 
Ruházatuk laza, lezser, amolyan lelógó, igen kedvelt a kapucnis pulóver, az ülepsüllyesztett 
nadrág. Lényeges szempont, hogy az öltözet kényelmes, sportos és „menő” legyen. Az éne-
kesek viselete mintául szolgál számukra, és az általuk viselt márkákat keresik ők is, mint pl. 
Avirex, Carmartt, Nike, Adidas, Fishbone, No Fear, Homeboy, Pelle Pelle.

A d’n’b-sek (drum and bass) nyomon követik a legújabb trendeket, a divatot, és lehe-
tőleg eszerint öltözködnek. Kedvelik a márkákat, mint Saxoo, Gas, Tom Taylor, SPF, Zara, 
Levi’s, CandA, Grinfi elds. Semmiképp sem vásárolnának piacon, főleg kínai piacon vagy 
turkálóban.

A deszkás stílus az extrém sportok kedvelőire vagy az azokat utánzókra jellemző „street-
ruházat”. Náluk is előtérben vannak a márkás, kényelmes, sportos ruhák. 

A reggae-sek is laza, bő holmikat viselnek, frizurájuk, a raszta nem csupán az aprólé-
kosan összesodort hajviseletet jelenti, hanem egyfajta életfelfogást is, melyet rasztafári 
hitnek neveznek. A hit és a reggae zene fő témája a társadalom szabadsága. A jamai-

cai eredetű hajviselet, a rasztafrizura készítése 
hosszadalmas folyamat, 25-30 órát is igénybe 
vesz, tupírozzák, horgol ják, waxozzák, sodorják. 
A rasztafárianizmushoz marihuanafogyasztás is 
társulhat, épp ezért szívesen hordják pólóikon a 
cannabis levélmintát. A nyakukban nagy, a hajukban 
kisebb fagyöngyláncot viselnek, a hajukat gyakran 
kendővel vagy hajpánttal fogják össz e.

15   Az MC rövidítés a Master of Ceremonies (ceremóniamester), a DJ a disc-jockey szóból ered.

 A reggae stílusirányzat képviselője,
bő pulóverben, nadrágban, pólóján Bob Marley arcképével,
nagy fagyöngy nyaklánccal, rasztahajjal 

 Laza, lezser hiphopos fi ú kapucnis pulóverben,
bő nadrágban 
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A plázások

A plázások esetében nem a zene a csoportképző tényező. Az öltöz-
ködés, valamint a szabad idő eltöltésének a módja és a fogyasztási 
szokások tartalmazzák az azonosság és a különbözőség számos 
jelét, elemét. Azóta beszélhetünk plázásokról, amióta Magyarorszá-
gon is megjelentek a nagy bevásárlóközpontok. A fi atalok kedvelt 
időtöltése lett ilyen nagy áruházakba járni, ahol nézelődni, vásárolni, 
enni, inni, kávézni, cigizni is lehet. „Trendi” lett egyes fi atalok között, 
hogy a szabadidejüket ilyen helyeken töltsék. A plázás kategóriába 
elsősorban azok a lányok tartoznak, akik a barátnőikkel „lógnak” 
az áruházakban. Igyekeznek tökéletesek lenni, a magazinok cím-
oldalán lévő lányokhoz hasonlítani. Igényesek a megjelenésükre, 
ezért járnak szoláriumba, márkás holmikat vásárolnak, szeretik 
„kicsípni” magukat. Fontos számukra, hogy a ruhához megfelelő 
sminket válasszanak, megfelelően legyen a körmük kifestve, esetleg 
a szemöldöküket is kiszedetik vagy tetováltatják, „adnak magukra”. 
Szívesen festik a hajukat, legtöbbször szőkére. Mernek kipróbálni új 
dolgokat a divatban. Kedvelt színeik: a rózsaszín, a kék és a világos 
színek. Zenei ízlésükhöz a diszkó áll a legközelebb. Turkálóban, kínai 
piacon saját bevallásuk szerint nem vásárolnak, mert nem akarnak 
„eligénytelenedni”.

Kővári Júlia

A japán kultúra hatása a magyar középiskolásokra 16

A japán művészet elsőként holland kereskedők révén jutott Európába. A szecesszió idején a 
felkelő nap országa már a legkülönbözőbb iparművészeti ágakban éreztette hatását Európa-
szerte. Nyilvánvaló divatja az 1990-es évektől tapasztalható. Varázsa talán összetettségé-
ben rejlik. A hagyományok tisztelete és a modernizmus harmonikus, néha furcsa keveredése. 
Illetve, amíg a mi nyugati világunkra ilyen erősen hat nemcsak a több száz éves, hanem a 
modern japán kultúra is, addig az a bizonyos japán kultúra tele van nyugatias elemekkel. 
Manapság az általános érdeklődés egyre inkább a populárisabb műfajok felé fordul, a zene, 
a fi lm és a divat kerül a középpontba. A célközönség átlagéletkora pedig egyre alacsonyabb. 
Az egyik legjobban megnyerhető korosztály a kamaszoké. Japán sokkoló és sokoldalú képet 
nyújt. Az, hogy európai mértékkel cseppet sem nevezhető átlagosnak, máris szimpatikussá 
teszi az önmagukat kereső kamaszok számára.

16  Tanári szakdolgozat. Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Tanárképző Tanszék, 2008.

Divatos, „trendi” lány 
öltözete; rózsaszín hosz-
szú ujjú póló, koptatott, 
szűk csípőfarmer, fekete 
hegyes orrú csizma, fehér 
válltáska
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