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állapot. didaktikusabban fogalmazva: a könyv állítása szerint „lessner Mór nyaralója ön-
magában teljességgel jelentéktelen építmény és helyszín”, ha szerepe kimerül az alantas 
mindennapi lét kiszolgálásában – ahogy ez a szocializmus éveiben történt a rege szerint. 
csak akkor válhat valóban, „a maga szerénységében az állandóság, változatlanság” (24.) 
jelképévé, egy erőnek erejével megteremtett és az emlékezet útján visszaszerezhető iden-
titás foglalatává, ha a benne (és vele) élő emberek felfedezik a múlthoz vezető utakat, 
nemcsak másokat, hanem saját magukat is megtalálva az emlékek között. 

 

e g r i  p e t r a

ez volt a divat? a kádár-rendszer 
ifjÚsági szuBkultÚráinak 

parodisztikus divatleÍrásai 
Poós Zoltán: Rock&Roll Áruház: ez a divat 1957–2000

„vannak például egyes nyugati divatok, amelyek bizonyos mértékig nálunk is hatottak, 
más divatok pedig a hazai talajon is kitermelődtek. ezek egyike a cinizmus és a közöny a 
közéleti kérdésekkel szemben. nyugaton ez párosul a vadnyugatinadrág-viselettel meg a 
hosszú hajjal, a borotválkozás elhagyásával, sőt a »legfejlettebb« szektákban még a fe-

hérneműviselést és a mosdást is elhagyják. […] a vadnyugati 
nadrágokkal meg a hajviselettel, meg a szakállal nem akarok 
foglalkozni. […] azonkívül van a világon divat is, és azzal va-
lamiféleképpen haladni kell. persze ennek is megvannak a 
maga civilizált normái és ehhez ragaszkodni kell” – fogalmaz-
ta meg a divattal kapcsolatos reflexióit kádár jános 1967-ben, 
a júliusi kisz-kongresszuson való felszólalása alkalmával. 
poós zoltán Rock&Roll Áruház: ez a divat 1957–2000 című köte-
te éppen arra tesz kísérletet, hogy a hazai talajon kitermelő-
dött, 1957–2000 közötti magyarországi divatot humoros mó-
don, popkulturális intertextusokkal tűzdelve, egy kamasz 
szubjektív szemüvegén keresztül mutassa be.
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Budapest, 2018
151 oldal, 3990 Ft
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az új kötet a Szivárvány Nagyáruház (stardust, 2003), valamint a Táskarádió (rózsavölgyi, 
2010) után a szerző immár harmadik olyan munkája, amely a populáris kultúra szemszö-
géből dolgozza fel az elmúlt évtizedek történetét. a Rock&Roll Áruház a korszak tárgyi 
kultúráján keresztül – pontosabban az öltözékek és kiegészítők részletes leírásán át – avat-
ja be az olvasót előbb a kádár-rendszer hiánygazdaságának, majd a „fogyasztói szocializ-
musnak” nevezett korszak hangulatába, valamint a később bekövetkező rendszerváltás 
mindennapjaiba. a kötet a divatleírásokat józsika, a kiskamasz  – aki az önéletrajzi eleme-
ket figyelembe véve és poós zoltán személyes reflexióiból következtetve feltehetőleg azo-
nosítható a szerzővel – szemszögéből láttatja, aki gyermeki naivitással csodálkozik rá saját 
környezetére, a nagyobbak öltözködésére, miközben a különféle szubkultúrák jelrendsze-
rébe beleállva folyamatosan keresi saját identitását. a könyv egyik nagy erénye, hogy a 
korszak parodisztikus látképét adja, miközben önironikus is, s az egyes ifjúsági szubkultú-
rákba belehelyezkedve közöl humoros divatleírásokat a svájcisapkától a lacoste pólón át 
a trapper farmerig. ezek mellett folyamatosan reflektál a divattárgyaknak az adott kor-
szakban megképződött és hozzátapadt jelentéseire is:  „a svájcisapka viselése egyet jelen-
tett az önfeladással, ugyanúgy senkit csinált a viselőjéből, mint a nőkből az otthonka. 
annyira esetlen volt, hogy az 1980 tavaszán munkásfazonnal előálló edda Művek sem 
tudta volna rehabilitálni, pedig pataky attis elővette a munkásoverallt” (10.). a könyvet a 
gazdagon illusztrált oldalak mellett az olyan szubjektív értékelő gesztusok teszik színessé 
és szórakoztatóvá, mint például a következő: „az otthonka józsika szerint az élet iskolájá-
nak az iskolaköpenye, ezért sohasem barátkozott meg vele” (14.).

a kötet sajátos leíró nyelvének köszönhetően az olvasó óhatatlanul is párhuzamot 
próbál vonni poós divatleírásai és a korszak meghatározó divatlapjaiban – Nők Lapja, Pesti 
divat – közölt cikkek normaállító leírásai között.  józsika ugyanúgy kijelöli, hogy mit tart 
kínosnak vagy divatosnak, ahogy a Nők Lapja Heted7 országból rovata tette azt a maga ide-
jében. a legalapvetőbb különbség azonban abban áll, hogy míg a Nők Lapja a „szocialista 
jóízlést” kívánta normaként közvetíteni az olvasók felé, addig poós zoltán könyve éppen 
a szubkultúrák dzsungelében barangol, és a fennálló rendszer komikus-ironikus kritikáját 
adja. nem véletlen tehát a kamasznyelv választása és alkalmazása a szövegben, amely 
folyamatosan végigkíséri és egyértelműen meg is különbözteti ezeket a leírásokat az em-
lített divatlapokban közölt újságcikkektől. a cool vagy áramvonalas jelzők gyakori haszná-
lata egyértelműen jelzi az olvasó számára a narrátor pozícióját a rendszeren belül, vala-
mint a felnőttek nyelvétől való elszakadást, annak visszautasítását. ezek a sajátos 
divatleírások ugyanakkor sohasem egyszerű tárgyleírások, inkább metonímiái az adott 
korszaknak és életérzésnek.

talán a szerző személyes érintettsége – aki a hetvenes években még kiskamasz, majd a 
nyolcvanas években már tinédzser –, máskor pedig éppen annak hiánya miatt nem sikerül 
egyenlő módon elbeszélnie a könyvnek az 1957–70-ig és 1990–2000-ig terjedő időszakot, 
szemben az 1970–1990 közötti évek korszakainak divatjával. előbbi csak a szülők visszaem-
lékezései felől volt megismerhető a szerző számára, a kilencvenes években pedig már fiatal, 
dolgozó felnőttként vett részt, amely már emiatt sem lehet azonos pozíció józsika 1970–90-es 
éveinek gyermeki emlékezetével. erről tanúskodik az is, hogy míg az első fejezet, az „Ezek a 
fiatalok” (1957–70) mindössze 14 divatleírást tartalmaz, a „Lubickolunk a langyos tóban, hej!” 
(1970–80), illetve a „Minden a régi, mohón élni” (1980–90) fejezetek már együttesen 61 leírást 
tartalmaznak.  a „Menedzser srác hátra szól, változtasd meg magad” (1990–2000) fejezet 10 divat-
leírása meglehetősen elnagyoltnak tűnik egy olyan olvasó szemszögéből, aki éppen a kilenc-
venes és a kétezres években volt előbb kiskamasz, majd tini. a kilencvenes évek kedvelt 
nemzetközi és hazai bandáinak megemlítése, a teljesség igénye nélkül: Backstreet Boys, 
spice girls, Bestiák, Baby sisters, shygys, hip hop Boyz, éppúgy hiányzik ebből a fejezetből, 
akár a korszak olyan ikonikus divattermékeinek leírása, mint a neon színű top, vörös műbőr 
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dzseki, kosaras póló, tetkó nyaklánc, műköröm. a korszak ikonikus sorozatai – Dallas, Szex 
és New York, X-akták, Knight Rider – és népszerű filmjei – Titanic, Mátrix – sem kerülnek szóba. 
a divatos bandák közül csupán a depeche Mode, nirvana, u2, scooter, a prodigy és demjén 
rózsi, az r-go; a sorozatok közül leginkább csak a Jóbarátokról esik szó, ami meglehetősen 
szegényes lista lenne, ha az említett korszak populáris kultúrájának és divatjának térképét 
kívánnánk megrajzolni általuk. ebben az időszakban tör ki Magyarországon az Mtv (Music 
television) láz is, amelynek megemlítése is csupán jelzésértékű marad a szövegben, jelentő-
ségéről és a korszakra gyakorolt popkulturális hatásáról már nem esik szó. poós zoltán 
Rock&Roll Áruház című könyve amellett, hogy leginkább a kádár-korszak életérzésére és 
annak ifjúsági szubkultúráira fókuszál, többnyire nem vet számot az amerikanizáció jelensé-
gével, sajnálatos módon még a könyv utolsó fejezetében sem, amelyben már a rendszerváltás 
utáni korszak kerül a fókuszba.

poós zoltán legújabb könyvének ugyanakkor kétségkívül nagy erénye a második és a 
harmadik fejezetekben az olvasó elé táruló gazdag popkulturális utalásrendszer és az ah-
hoz kapcsolódó humoros parafrázisok. a különféle szubkultúrák nemzetközi képviselőire 
– abba, david Bowie, pink floyd – és a hazai kedvencek ikonikussá vált dalaira éppúgy 
kiterjednek poós finom intertextusai. az idealizált énekesek öltözetein keresztül kerül kö-
zel az olvasó az egyes divattárgyak szubkulturális jelentéseinek megértéséhez: „a ballon-
kabát a hetvenes évek végén lett az ifjúsági szubkultúra része, akkor, amikor david Bowie 
megteremtette a thin White duke perszónát, a halálelegáns művészkaraktert, ami persze 
már korábban is létező zsáner volt, mégis Bowie adott neki sajátos pop-kulturális áramvo-
nalat” (72.). a kötet divatleírásai ugyanakkor az egyszerre több jelentésrendszerbe történő 
beágyazottságra is érzékenyeknek bizonyulnak: „Minek is szépítenénk, 1980 körül, az 
ápolatlanságot büszkén hirdető csöves szubkultúra idején volt igazán népszerű a matróz-
csíkos póló, ami azért lehet meglepő, mert a világ boldogabbik felén olyanok viselték, mint 
coco chanel, picasso, andy Warhol, james dean és Bridget Bardot. nálunk viszont olyan 
rockhősök hordták, mint pataky attila” (67.). a könyv egyes fejezetcímei maguk is dalszö-
vegek, illetve filmcímek intertextusai. az „ezek a fiatalok” fejezet utalás Banovich tamás 
azonos című beatfilmjére, a „lubickolunk a langyos tóban, hej!” Bródy jános 1978 című 
dalszövegét idézi, a „Minden a régi, mohón élni” egyértelmű utalás az európa kiadó 
Popzene című számára, míg a „Menedzser srác hátra szól, változtasd meg magad” a kézi 
chopin Sokáig éljen a kommersz számából kiragadott részlet. ugyanakkor nem csak a fejeze-
tek címeiben találkozik az olvasó a dalszövegek intertextusaival. a divatleírásokban egy-
szerre vannak jelen a dalszövegek szó szerinti átvételei és magyar költők verseinek 
intertextusai, olykor azok humoros átírásai.  a petőfi sándor (Magyar vagyok, Minek nevez-
zelek, Az Alföld, Álmos vagyok és mégsem alhatom) józsef attila (Talán eltünök hirtelen), ady 
endre (Hiába kísértsz hófehéren, A föl-földobott kő) versekből kiragadott részletek kevéssé ta-
lálják meg helyüket poós zoltán szövegében, nem mutatnak olyan frappáns illeszkedést, 
mint a popkulturális utalások. a divatleírásokban véletlenszerűen elhelyezett és funkció 
nélküli petőfi–ady–józsef attila-idézetek a legkevésbé sem ágyazódnak be a szövegkör-
nyezetbe. a referencialitás hiánya zavart kelt az olvasóban, aki számára a legkevésbé prob-
lematikus lírai intertextusnak talán az alföldi papucs divatleírásába integrált Az Alföld cí-
mű versből kiragadott részlet tűnik, amely csupán a vers címe és a papucs elnevezése 
közötti hasonlóságot mutatja. a divatleírásokban a lírai intertextusok kivételével az olyan 
popkulturális regiszterek, mint a korszak ifjúsági sajtótermékei (Bravó, Ifjúsági Magazin), 
ikonikus kamaszsorozatai (Sandokán) vagy rádióműsorai (Miska bácsi levelesládája) már 
frappánsan beágyazódnak a szövegbe.

kétségkívül a kötet egyik legmeghatározóbb vezérfonala a zenei szubkultúrák és a 
hozzájuk kapcsolódó öltözetek leírásai, amelyek lázadásként voltak értelmezhetők első-
sorban a szülőkkel, ám valamiképpen magával a rendszerrel szemben is: „józsika ka-
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maszkorában néhányszor felcsatolta apja gumis nyakkendőjét, és pont úgy nézett ki ben-
ne, mint az apukája, aki ellen józsika lázadt, de ez cseppet sem zavarta, mert a saját 
korosztálya divatját kifejezetten utálta, és az apja nyakkendője tényleg olyan volt, mintha 
csak Bowie hagyta volna el véletlenül a czene kocsma előtti tócsában” (16.). a Rock&Roll 
Áruház színes oldalain keresztül az olvasó elé táruló vizualitás legalább olyan fontos, mint 
a szerző szórakoztató divatleírásai. a fortepan archívumból kölcsönzött fotók végig tá-
mogatják, s olykor ki is egészítik a humoros leírásokat. kép és szöveg egyaránt játékosan 
idézi fel a kádár-rendszerben élő kamaszok mindennapjait.

a kötet kiválóan rávilágít az államszocialista rendszer ellentmondásaira, s egyértel-
műen jelzi, hogy bár a szocializmusban elvileg mindenki egyenlő volt, és nem lehettek 
igazán nagy anyagi különbségek a munkások és vezetőik között, a divatcikkek mégis már 
ekkor presztízsértékkel bírtak: „a marlborós szatyorba leginkább egy 501-es levi’s illett, 
amivel józsikát keresztapja a bécsi kirándulása után dobta meg, és ezzel a gesztusával a 
legtöbbet tett azért, hogy keresztfia megtalálja helyét az életben” (75.). ugyanakkor a di-
vatleírásokban felsejlik a kádár-rendszerben élő fiatalok megengedősége is a „másikkal” 
szemben. a korszakban divatosnak vélt termékek ecseri piacról beszerzett hamisítványai 
néha éppolyan értékkel bírtak viselőik számára, mint azok eredeti társai: „amikor józsika 
menőzni akart, az ecserin vett egy kamu lacoste pólót, hozzá egy casucci farmert és egy 
a-ha lemezt” (29.). a szöveg által a szocialista hiánygazdaság praktikáinak emlékezete a 
fogyasztói szocializmus kontextusában is felidéződik. a szerző egyik legszemléletesebb 
példája erre a korszakban még mindig gyakorta előforduló barkács-technika: „a papucs 
hamar leamortizálódott, nem tett jót neki a zuhany, de ha elvált a pántja, az élelmes lá-
nyok technokollal megragasztották” (121.).

poós zoltán könyve egyszerre kínálja a kádár-rendszer szatirikus távlatba helyezését, 
a korszakban élő kamaszok tárgyi katalógusát és az emlékezettel folytatott játékot. 
sikeresen mozgat számos popkulturális regisztert, amelyek segítségével leírhatók a het-
venes és nyolcvanas évek lázadó ifjúságának mindennapjai, ám vállalása ellenére megle-
hetősen szűkszavú marad a rendszerváltás utáni évtizedek ifjúsági szubkultúráiról és 
azok kulturális emlékezetre gyakorolt hatásáról.


