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A divat jövője: Kölcsönvett ruhák  
a ruhásszekrényben

Ruhásszekrényem tele van hullákkal. Ez itt az 
a váll nélküli, kék ruha, amelyet három évvel 
ezelőtt viseltem a féltestvérem esküvőjén, és 
azóta még a tisztítóba sem sikerült eljutnom 
vele. Vagy az a krémszínű selyemfelső, 
amely a lágy fényekkel megvilágított próba-
fülkében a szépséges Grace Kellyről sutto-
gott nekem, otthon pedig a tükör előtt inkább 
a valóságshow-k elhíresült celebjéért, Paris 
Hiltonért kiáltott 2008-ból.

A soha vagy alig hordott ruhák kollekciója 
különösképpen idegesít, mert már évek óta 
azzal kísérletezem, hogy ruhafogyasztásomat 
olyan fenntarthatóvá tegyem, amennyire csak 
lehetséges. Már nem vagyok többé függő, ha 
az olcsó és divatos fast fashion shoppingolásról 
van szó, de a secondhand üzletekben való por-
tyázásaim során sem hagyom magam úgy el-
csábítani, mint korábban egy-egy ruhadarabtól, 
amelyek aztán a ruhásszekrényem egyik sötét 
sarkában dohosodnak. Akár azért, mert többé 
már nem tetszenek, akár mert nincs elég alka-
lom, hogy hordhassam őket. Egy az Egyesült 
Államokból elindult üzleti modell talán megol-
dást jelenthet a problémáimra.

Az elgondolás egyszerű: ahelyett, hogy állan-
dóan új ruhákat vásárolnánk, béreljük őket. Ez 
növeli az egyes ruhadarabok viselésének gya-
koriságát, és kíméli környezetünket. Ugyanis a 
divatipar számtalan fenntarthatósági problémá-
jának egyike az erőforrások kimerülése: az újon-
nan előállított ruhák 20 százalékát semmisítik 
meg évente úgy, hogy senki sem hordta őket.

A 2,4 trillió dolláros iparág, akárcsak ma-
ga a divat, mindig a következő nagy irány-
zatra vár, és most a megosztó gazdaságban 

(Sharing Economy) reménykedik. Így a Tchibo 
Germany, az Ann Taylor és a Globus cégek je-
lenleg próbaüzemet futtatnak, ahol az ügyfelek 
ruhákat és kiegészítőket kölcsönözhetnek.

Teher a tulajdon? 
Mennyit kell egy embernek birtokolnia, 
hogy teljes életet éljen – ez a tulajdonelmé-
letek egyik kérdése. Egyes kutatók szerint 
az őskorban nem volt magántulajdon. Ma 
egy dolog világos: növekszik a termékek és 
szolgáltatások megosztásának hajlandósága, 
különösen a fiatalok körében. A PWC üzleti 
tanácsadó cég egy nemrégiben végzett 
tanulmányában a 35 év alatti válaszadók 
többsége kijelentette, hogy nagyobb 
figyelmet szentelnek az életminőségnek, 
mint az anyagi állapotnak. A túl sok 
vagyontárgyat tehernek tekintik.

A fehérneműn kívül mindent
A globális piacvezető, akire felnéznek az 
innovációéhes cégek, a Rent The Runway 
(’Béreld a kifutópályát’) névre hallgat, értéke már 
800 millió dollár felett van, és mérföldekkel jár 
versenytársai előtt. A céget 2008-ban alapította a 
Harvard-Business-School (Harvard Üzleti Iskola) 
két diákja, Jenny Fleiss és Jennifer Hyman. 
A cég vezérigazgatója jelenleg a 38 éves Hyman, 
és saját kijelentése szerint cipőin és alsóneműjén 
kívül mindene a kölcsönzőből van.

A vállalkozás 2016-ban vált igazán sikeres-
sé, ahogy különböző havi ruha-előfizetéseket 
kezdtek bevezetni. Az egyik legnépszerűbb 
az átalánydíjas előfizetés, ahol az ügyfelek 
havonta 159 dollárt (45 000 forintot) fizetnek. 
Alapjában véve ez egy vásárlásmániásoknak 
szóló All-you-can-eat (’korlátlan ételfogyasz-
tású’) étteremhez hasonlít: egyszerre négy ru-
hadarabot lehet kikölcsönözni, amelyek felár 
nélkül négy hét alatt mindig újból cserélhetők. 
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A Rent-The-Runway-elképzelés sok párhuza-
mot mutat a Zalandóval: az ügyfelek kiné-
zik maguknak a ruhákat és a kiegészítőket a 
weboldalon vagy az applikáción, rendelnek 
maguknak egy kabátot, egy farmert és talán 
egy nyakláncot, majd csomagjukat postai úton 
kiszállítva kapják meg. A német céghez hason-
lóan a visszaküldés is ingyenes.

Az Egyesült Államokban tízmillióan hasz-
nálják a Rent The Runway-t. Az értékesítés 
vonzereje a tömegek számára aligha a megnö-
vekedett környezettudatosságban rejlik, hanem 
abban a kilátásban, hogy dizájner-darabokat 
hordhatnak és ezért a vásárlási ár törtrészét 
fizetik. Így a vásárló havi 159 dollárért ren-
delhet egy piros Marni-selyemruhát (bolti ára 
2690 dollár), egy Rag & Bone-tól származó 
blúzt (bolti ára 350 dollár), Oscar de la Renta 
gyöngyfülbevalót (bolti ára 420 dollár) és 
egy Gucci márkájú napszemüveget (bolti ára 
395 dollár). A ruhadarabok korlátozott viselési 
idejéért egy másik, jobbfajta dizájner-darab 
bérlésével vigasztalhatják magukat az ügyfelek 
– végül is fizettek érte.

A megosztó gazdaság lassan, de biztosan 
egyre több területen hatja át mindennapjain-
kat. Miért ne cseréljünk ruhákat is, amelyeket 
valaki egyszer hordott már? Mivel a Rent 
The Runway ez idáig csak amerikaiaknak 
kölcsönzött, kinézek magamnak egy hason-
ló elgondoláson működő svájci vállalkozást. 
Bérelhető gyerekruhákra bukkanok, és egy 
Kleihd1 nevű zürichi butikra, ahol azonban 
nem kölcsönözhetünk online. A Ragfair online 
startupnál megtalálom, amit keresek. Kiváltok 
egy 129 frankos havibérletet, hogy teszteljem 
az elképzelést. Ezért az összegért egyidejű-
leg három ruhát kölcsönözhetek ki. Ha az 
egyik már nem tetszik, akkor ingyenesen visz-
sza tudom küldeni, mint a Rent The Runway 
esetében, és egy új darabot kérhetek magam-
nak. Néhány kattintás a Ragfair-weboldalon 
rögtön megmutatja, hogy a svájci vállalkozás 
választéka nem tud lépést tartani a Rent The 
Runway kínálatával. Az amerikai cégnél az 
ügyfelek jelenleg 150 000 ruha közül választ-

1 A név visszaadhatatlan magyarul: a Kleid ’ruha’ 
szóban a leihen ’kölcsönad/vesz’ szó van elrejtve.

hatnak, amelyek több mint 500 tervezőtől szár-
maznak. Svájci társánál pillanatnyilag mintegy 
500 darab van. Mindamellett a Ragfair helyi 
tervezők munkáit és vintage-ruhákat is kínál. 
Biztosan találok majd néhány holmit, ami 
tetszeni fog. Már kezdett elfogni a vásárlás 
boldogságának ismerős érzése arra a gondolat-
ra, hogy most rögtön rendelhetek magamnak 
valamit. Még izgalmasabbá tette a dolgot, hogy 
a darabokat egyszerűen kicserélhetem egy új 
rendeléssel, ha esetleg nem tetszenek. Könnyű 
lenne most vásárlási őrületbe esni. Eltolom 
magamtól a laptopomat, hogy gondolataim-
ba mélyedjek. Voltaképpen hiányzik valami 
a ruhásszekrényemből? Szeretnék egyszerre 
valami divatosat és újat kipróbálni? Jót tenne 
a szekrénynek egy csinos fekete nadrág és egy 
elegáns kabát. Továbbá egy hosszú, meleg kar-
digán sem ártana.

Diszkógömb-kinézet
Az ilyen alapvető dolgok beszerzése azonban 
a vártnál nehezebbnek ígérkezik. Hiányoltam 
a Rent The Runway vásárlói véleményeit is, 
amelyek figyelmeztethetnek, ha egy ruhadarab 
nagyobb vagy kisebb, mint ahogy a címkén 
fel van tüntetve. Végigklikkeltem számos 
furcsa ruhát, például egy átlátszó műanyag 
ballonkabátot, egy diszkógömb megjelenést 
kölcsönző flitteres kétrészest és egy kígyóbőr 
hatású kézitáskát bőrbojtokkal. Mivel nem 
tervezem, hogy egy orosz jachtpartin vegyek 
részt St. Tropez-ban, ezek a dolgok nem jöttek 
számításba. Húsz perccel később találok vala-
mit, ami megfelel minimalista stílusomnak és 
elérhető a méretemben. Virtuális bevásárló-
kosaramba a következő dolgok kerülnek: egy 
egyszerű fekete Chloé-kabát (bolti ára 580 
svájci frank, azaz 170 000 forint), egy pöttyös 
Lanvin-selyemsál (bolti ára 129 svájci frank). 
Nem egészen az, amit akartam, de kezdetnek 
ez is jó. A fehér csomag benne a bérelt hol-
mikkal két nappal a rendelés után érkezik. 
Boldogan hajtom szét a rózsaszínű csomago-
lópapírt, és veszem ki szerzeményeimet. 
A sál éppolyan kicsi és puha, mint ahogy el-
képzeltem. Ha nem tudnám az ellenkezőjét, azt 
gondolnám, hogy a dolgok újak és még senki 
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sem hordta őket. A mellékelt levélben azt ol-
vasom, hogy a rendelt ruhákat mosatlanul kell 
visszaküldenem. Ez jól van így, mert attól tar-
tok, hogy még valami rosszat csinálok mosás 
közben. Azonkívül a holmik biztosítva vannak. 
Ha esetleg valaki vörösbort önt a nyaksálamra, 
ez sem az én problémám. Amikor belebújok a 
kabátba, megtorpanok. Az oldalzsebek le van-
nak varrva. Ha ez enyém lenne a kabát, rögtön 
felvágnám őket. Ám egy kölcsönzött ruhadarab 
esetében? Felmegyek a Ragfair weboldalára, 
és felteszem a kérdést az ügyfélszolgálat chat-
szobájában. Egy perccel később megérkezik 
a válasz: felvághatom a varrást. Kihalászom 
a körömollómat a fürdőszobaszekrényből, és 
hegyével elkezdem felbontani a varrást. A mű-
velet simán megy. Elégedett vagyok a kabáttal, 
bár egy kicsit furdal, hogy azért is jó érzés tölt 
el egy ruhadarab miatt, mert luxusmárka; igaz, 
ez ellen a mai időkben csak az védett, aki rek-
lámmentes világban él. Néhány nappal később 
valami merészebb darabot rendelek magam-
nak, egy párizsi nyári kert fotólenyomatával. 
Tulajdonképpen nincs szükségem új szoknyá-
ra, de szívesen kipróbálok valami egyszerre 
divatosat és újat. Választásom az általam nem 
ismert szentpétervári tervező, Natali Leszkova 
szoknyájára esik.

Akárcsak Rachael a Szárnyas fejvadászból
Amikor a szoknya megérkezik, olyan szép, 
mint az online fotó, de a derékpánt túl szoros. 
Régebben hordtam volna, és elviseltem volna 
érte a vörös bevágásnyomokat és a légszom-
jat, de ma már nem ér annyit az egész. Csak 
magát okolhatja az, aki a szépségért szenved. 
Visszaküldöm a szoknyát, és rendelek helyette 
egy See by Chloé tengerészkék, kerek galléros, 
térdig érő selyemruhát (vásárlási ára 160 svájci 
frank). Amikor először próbálom fel otthon, és 
a férjem bejön a szobába, rögtön azt kérdezi, 
hogy honnan van a ruha. Tetszik neki, mert 
Rachaelre emlékezteti a Szárnyas fejvadászból. 
Másoknál is tetszést aratnak bérelt ruháim. 
Anélkül, hogy bármit is mondanék a kísérle-
temről, a munkahelyemen és egy baráti vacso-
rán is dicséretet kapok a kabátért és a ruháért. 
A hónap végén itt az ideje, hogy visszaküldjem 

a nálam maradt kölcsönzött holmikat és szám-
vetést készítsek. Kissé szomorú vagyok, hogy 
a kék selyemruhát vissza kell adnom. Férjem is 
azt mondja, hogy hiányozni fog neki. De elég 
nekem az emléke is. Főként, mert készültek 
rólam fényképek, amelyeken azt viselem. 
Ez egy kicsit megijeszt, mert most jobban azo-
nosulhatok az Instagramon levőkkel, akik ru-
hákat küldetnek maguknak a Zalandótól, hogy 
egyszer pózoljanak benne a profilképükön, és 
aztán visszaküldjék.

Csak egyszer vettem észre, hogy idegen ru-
hát hordok. A kék ruhánál éreztem egy idegen 
szagot. Könnyű női parfümillat volt, testszag-
gal keverve. Miután a ruhát nedves ruhakefével 
egyszer kitisztítottam, többé már nem lehetett 
érezni. A Ragfairnél azt mondják, hogy a ruhát, 
mint minden más terméket, kiszállítás előtt 
kitisztították, és hogy az idegen szag valószí-
nűleg az illatosított ruhatisztítózsákokból szár-
mazik. A korábbi használók szagának elrejtése 
óriási problémát jelent a ruhakölcsönző-ipar-
ban. A Rent The Runway-nél úgy próbálják 
megoldani a problémát, hogy a ruhák tisztítása 
után a cég saját parfümjét fújják a textíliákra. 
Azóta kevesebb panaszt olvasni a kommentek 
között a szagokkal kapcsolatban.

Bérletes hónapom alatt öt ruhadarabot ren-
deltem, amelyek értéke összesen 1000 svájci 
frank (292 000 forint) körül volt. Ennyi pénzt 
máskülönben szükséges ruhákra adtam volna ki 
egy évben, de semmiképpen sem márkás dara-
bokra. A kölcsönzős modell ennélfogva jobban 
megfelel a vásárlásmániásoknak, akik sok ru-
hát vásárolnak, és ráadásul kedvelik a prémi-
um- és luxusmárkákat is. A modell lustaságra 
ösztönzése miatt is népszerűségre tehetne szert, 
hiszen nem kell többé saját magunknak mosni 
ruháinkat. Tudatalatti szinten az is vonzó lehet, 
hogy többé nem kell néznünk, miként mennek 
tönkre drága pénzen megvásárolt ruháink, és 
emellett pedig mindig kissé szembesülnünk 
saját halandóságunkkal is.

Ruhahullák
Mielőtt nagyszabású ruhakölcsönzésbe fognék, 
sok tennivaló akad még fenntarthatósági szem-
pontból a divatiparban. Igencsak ígéretesnek 
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tűnik e tekintetben a kaliforniai ruhakölcsönző 
startup, a For Days kezdeményezése: a cégnél 
a tönkrement ingeket teljesen a körforgásos 
gazdaság szellemében eljárva vagy megjavítják 
vagy egy új technológia segítségével új felső-
részeket készítenek belőlük. Elképzelhetőnek 
tartom, hogy a jövőben különleges alkalmakra 
vagy pusztán csak kedvtelésből, hogy valami 
újat próbáljak ki, és egyedi darabokat kölcsö-
nözzek ahelyett, hogy megvásárolnám őket. A 
Ragfair, ahogy a Rent The Runway is, felkínál-
ja ezt a lehetőséget a havi ruhabérlések mellett. 
Ennek az okos elgondolásnak köszönhetően ta-
lán néhánnyal kevesebb ruhahulla rejtőzködik 
majd a szekrényemben.

(Neue Zürcher Zeitung)

William Boyd 

Harry Rée: Tanár, ügyeskedő, túlélő, kém 

A Schoolmaster’s War: Harry Rée, British 
Agent in the French Resistance (Egy iskola-
mester háborúja: Harry Rée, a francia ellen-
állás brit ügynöke, szerk.: Jonathan Rée, Yale 
University Press, 2020, 192 oldal) című könyv 
recenziója

Harry Rée gimnáziumi tanár volt 1939-ben a 
háború kitörésekor. Majd csatlakozott Chur-
chill titkos hadseregéhez.

Ahogy Franciaország délnyugati, elhagyott vi-
dékein autózunk – ahol az év egy részében élek 
– gyakran találkozunk kicsi, szépen rendbetett 
síremlékekkel az út szélén. Ezek a szerény 
emlékművek – amelyekbe rendszerint néhány 
név van belevésve – egy elfelejtett tűzharcnak 
állítanak emléket, amely német katonák és a 
francia ellenállás tagjai (az emlékművek felira-
ta “fusillés par les Allemands” „a németek által 
kivégezve”) közt zajlott 1940–44 sötét napja-
iban. Ezeknek a kegyetlen leszámolásoknak 
voltaképpen a frontvonalban harcoló katonák 

estek áldozatul: folytonos életveszélynek vol-
tak kitéve, és ha orvul nem lőtték le őket, akkor 
letartóztatták, megkínozták, vagy koncentráci-
ós táborokba szállították és kivégezték őket.

Mint ahogy Harry Rée megdöbbentő vissza-
emlékezése világossá teszi, az ellenállás me-
részsége mellett a „passzív támogatók” titkos 
serege tette lehetővé a francia ellenállás és brit 
szövetségesei számára, hogy egyáltalán mű-
ködhessen. Ezek a névtelen, elfeledett emberek 
biztonságos házakat és rejtekhelyeket nyújtot-
tak, fegyvereket tároltak, üzeneteket adtak át, 
élelemről, vízről és szükség esetén menedékről 
gondoskodtak. Valójában nem csináltak semmi 
nyíltan hősieset, de a megszállás elleni küzde-
lemben való csendes részvételük gyakran azt je-
lentette, hogy életük ugyanolyan körülmények 
közt zajlott, mint a Maquis néven ismert vidéki 
ellenállás legmerészebb harcosaié. Harry Rée 
nagy gonddal hangsúlyozza ezt ki újra és újra 
ebben a rövid és figyelemre méltó történetben, 
amely a Különleges Hadműveletek Végrehajtó 
Egysége (Special Operations Executive) tisztje-
ként töltött éveiről, valamint a megszállás alatti 
Franciaországban SOE-ügynökként szerzett ta-
pasztalatairól szól. A SOE-t különféle neveken 
ismert: „Churchill titkos hadserege” vagy a 
„fegyverzet nélküli hadviselés minisztériuma”. 
Feladata a kémkedés, szabotázs és felderítés 
folytatása volt az elfoglalt Európában. A 
szervezet fénykorában mintegy 13 000 embert 
alkalmazott, akik közé több mint 3000 nő is 
tartozott.

Harry Rée gimnáziumi tanár volt, amikor 
1939-ben kitört a háború – innen a könyv címe. 
Bevonult, de a tüzérségben eltöltött pár hónap 
után rájött, hogy a régimódi brit hadsereg nem 
neki van kitalálva. Ez az érzés kölcsönösnek 
bizonyult. Rée azzal érvelt, hogy ha szolgálat 
közben kell majd meghalnia, akkor jobban sze-
retné, ha ez inkább a saját hibájának következ-
ményeként, nem pedig „valamilyen hátul a tá-
maszponton parancsolgató ostoba ezredes vagy 
tábornok” miatt történjen. Így csatlakozott a 
SOE-hoz, és a szokásos szigorú képzésen ment 
keresztül a szabotázs, a hírközlés és a helyi el-
lenállók – résistants – szervezetének működte-
tését jelentő sötét varázslatokban.




