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ez, amelyben a punk színtér a háború utáni megújult világ vívmányai, 

intézkedései ellen fellépő anarchista közösségként tűnik elő, miközben 

egy új és markáns stílust hoz a zeneiparba. Dinamikus taktusai meg-

reformálják az akkortájt egyre arctalanabbá váló rock műfaját, extrava-

gáns képviselői népszerűbbé teszik az élő zenét, valamint a közösségi 

pogózás karnevalisztikus élményét.1

Mint ismeretes, a kultúrakutatás új irányt vett a tárgyalt időszakban: 

a birminghami iskolából kiindulva megkezdődik az ellenkultúrák, 

vagyis a látványos ifj úsági szubkultúrák vizsgálata társadalomtudomá-

nyos és bölcsészettudományos eszközökkel. E csoportok a korabeli 

munkásosztály válságára adott válaszkísérletként, helyesebben vala-

mely mélyebb társadalmi rendszer kifejeződéseként értelmezhetők, 

amelyhez úgynevezett felszabadító metanarratívák kapcsolódnak. 

A látványos ifj úsági szubkultúrák a hatalommal való szembenállás lét-

terei, amelyek metaelbeszélésekkel kommunikálnak – saját fórumokat 

teremtenek, melyek az önrefl exió lehetőségét is magukban hordozzák 

(fanzine-ek, prozine-ek).2

Azt kell látnunk, hogy a korabeli punk mikromédia orgánumainak 

vizuális és tartalmi megjelenése ugyanazon az ethoszon nyugszik, mint 

a mozgalom ,,alaptörvényei”: a fő látványelemek a káoszt, a rendezet-

lenséget, a spontaneitást és a függetlenséget szimbolizálják. A do-it-

yourself törekvések jegyében szabados kivitelezés jellemzi őket, tehát 

nem a hagyományos médiumok dizájnelőírásai és vizuális etikettje 

szerint formálódnak, grammatikailag sokszor hiányosak, szerkesz-

tetlenek. Gyakran tartalmaznak politikai felhangú szövegeket, zenei 

interjúkat, beszámolókat, miközben egyfajta szabad teret szolgáltatnak 

befogadóiknak, akik ezáltal különféle ,,szubkulturális” értékek és jár-

tasságok birtokosai lehetnek. A mozgalomhoz köthető metakommuni-

kációs panelek alapjaiban járultak hozzá a punk identitás megszilárdí-

tásához és az alternatív politikai közösségek létrejöttéhez, miközben 

egyedi, szokatlan megjelenésük révén egy kifejezetten fontos under-

ground színtér művészeti produktumaivá avanzsálódtak.

A zine-történelem következő fontos mérföldköve a Factsheet Five 

nevű periodikához kapcsolódik.3 Az 1982-ben Mike Gunderloy révén 

1 Teal Triggs, Scissors and Glue: Punk Fanzines and the Creation of a DIY Aesthetic, Journal 
of Design History 2006. tavasz, 69–83.

2 Kacsuk Zoltán, Szubkultúrák, poszt-szubkultúrák és neo-törzsek. A (látványos) ifj úsági 
(szub)kultúrák brit kutatásának legújabb hulláma, Replika 53. (2005), 91–110.

3 Vö. Shane Williams – Holly Cornell – Al Kowalewski et al., Factsheet Five: Th e 
Fanzine Fanzine, Flipside 1987. nyár, 23–25.
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A zine kultúra trendformáló hatásáról 

A technológiai és esztétikai értelemben vett DIY (do-it-yourself) moz-

galom égisze alatt fogant, független kiadók és/vagy önfi nanszírozó 

törekvések segítségével, underground berkekben kibontakozó zine 

kultúra a 21. század alternatív médiumainak egyik legmarkánsabb 

trend guide műfaját teremtette meg. A tematikailag igen széles skálán 

mozgó kiadványok a különböző stíluskultúrák, életközösség-csopor-

tok, rajongóközösségek – a szabad alkotás eszményével kialakított – 

identifi kációs paneljei, amelyek kezdeti megjelenése a science fi ction 

rajongók és a punk rock színtér aktivitásaihoz köthető.

A zine-ek digitális formátumban is egyre virálisabban terjednek, 

autentikus közegük mégis az újrafelfedezett, a fi zikai tapasztalhatóság 

ígéretével kecsegtető nyomtatott médiumok világa. Leggyakrabban 

a fanfi ction, a zene, a politika, a költészet, a kortárs képzőművészet és 

design, a szociális problémák, a feminizmus, a tinédzserkor és a szexua-

litás kérdésköreit járják körül sajátosan szabados eszközökkel: egyedi, 

pikírt képanyaggal, izgalmas tipográfi ával, nyers kinyilatkoztatásokkal. 

A mainstream kiadványokkal ellentétben megközelítésmódjukra nem 

jellemző a profi torientáltság, sokkal inkább egy-egy meghatározott 

társadalmi réteg vagy meggyőződés szószólói kívánnak lenni – céljuk 

a fi gyelemfelkeltés, a közösségépítés és saját unikális stílusuk megis-

mertetése, elmélyítése.

Jelen írás a zine-ek általános sajátságain túl a különböző kulturális 

egységek által létrehívott specifi kus kiadványokról is szót ejt, fókuszá-

ban azonban kifejezetten azok a kis példányszámban kiadott, alulról 

szerveződő stíluslapok állnak, amelyek a divat, a(z alternatív) művé-

szeti mozgalmak és a szociális jelenségek (például genderkérdés, femi-

nizmus) mentén formálódnak, illetve amelyeknek alkotói és befogadói 

főként a poszt-Cosmopolitan-éra netgenerációjának tagjai.

Ahhoz, hogy feltérképezzük e független, underground „szerepkiad-

ványok” természetét és működési elvrendszerét, az első punkhullámig 

szükséges visszamennünk – vagyis az 1970-es évek végéhez, Nagy-

Britanniába. Fontos kulturális, társadalmi és politikai változások kora 
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létrejött kiadvány elsősorban rövid, zine-ekről szóló kritikáiról, beszá-

molóiról és egyéb kulturális tartalmairól híresült el, kezdetben főleg 

a science fi ctionnel foglalkozó orgánumokat állítva fókuszba. A többez-

res példányszámban kiadott katalogizáló lap megteremtette a készítők és 

befogadók találkozási pontját, a sokfókuszú zine-kiadványokat pedig a 

preinternet időszak legfontosabb szubkulturális csatornáivá léptette elő.

Ahogyan arról már a bevezetőben is szó esett, számos alkategória 

kapcsolódik a zine műfajhoz, amelyek legkönnyebben tematika alapján 

azonosíthatók. Napjaink egyik legmarkánsabb, szintén az elnyomás és 

a hátrányos megkülönböztetés ellen síkra szálló alcsoportjába a nőjogi 

mozgalmak mikrokiadványai tartoznak, amelyek közös őse a kilenc-

venes évek végén napvilágot látott underground női hardcore punk-

mozgalom, a riot grrrl.4 A csoportosulás főleg a nemi erőszak, a csalá-

don belüli erőszak, a patriarchális elnyomás és a rasszizmus ellenében 

formálódott, egyre több rebellis csoportot olvasztva magába. A riot grrrl 

amellett, hogy a punkzenei színtér jelentős képviselőjévé vált, fontos 

szerepet játszott a DIY-kultúra, a politikai aktivizmus és egyes sajátos 

képzőművészeti közösségek megismertetésében, népszerűsítésében. 

A mozgalom résztvevői vágott, ragasztott, nyomtatott, kollázsolt 

„homemade” zine-ek, valamint kerekasztal-beszélgetések és egyéb 

rendezvények formájában adták közre gondolataikat, leggyakrabban 

feminista kérdésköröket diskurzusba emelve, a közügyek és a privát 

szféra problémáira is fókuszálva.

A feminizmus harmadik hullámához csatlakozó, immár az interneten 

(is) kibontakozó csoport nyomtatott lapszámai kiemelt témaként kezelték 

a szexizmust, a mentális betegségeket, a testképzavart, a rendellenes étke-

zési szokásokat, a nők elleni erőszakot, a diszkriminációt, a homofóbiát 

és a vegetariánus életmódot, miközben a queercore szcéna törekvéseit is 

közreadták. A kreátorok egy olyan globális mozgalmat indítottak el, 

amelyhez tudatos, fi atal kreatívok ezrei csatlakoztak a világ minden 

pontjáról. Napjaink interneten felnőtt ifj ú feministái szarkasztikus hu-

morral, látványos, artisztikus grafi kai megoldásokkal, a társtudomá-

nyok és a különböző alternatív trendek mixelésével hívják életre kötete-

iket (ilyenek például az OOMK, a Cherry, a Hoax, a Girls Don’t Zine, 

a Girls Get Busy, a Stigma, a Skinned Heart vagy a Plotki Femzine).

Később a posztszubkulturalista irányzat új narratívát hozott a külön-

böző életközösség-csoportok vizsgálatába. A hangsúlyt az aktív fogyasz-

4 Ednie Kaeh Garrison, U.S. Feminism-Grrrl Style! Youth (Sub)Cultures and the Tech no-
logics of the Th ird Wave, Feminist Studies 2000. tavasz, 141–170. 

tásra és a mindennapi élet interakcióira helyezték át, a stílust, az identitást, 

a külső megjelenést pedig elsősorban a posztmodern médiakörnyezet által 

befolyásolt jelenségekként defi niálták. Ennek következtében az ezen 

médiakörnyezetbe születő színterek szerveződésének fundamentumai 

a hi per realitás, a médiatudatosság, az interaktivitás, a kulturális másság, 

a tömegmédia és az internet együttélése lettek.5

A divat orientációjú zine-ek – noha kidolgozottságukat és terjesztési 

hálózatukat tekintve sokkal visszafogottabban vannak jelen a piacon – a 

niche fashion magazinokkal mutatnak párhuzamot a tematikai sokszínűség 

terén, bár az 1990-es évektől megjelenő, a művészet, a különböző stílus-

kultúrák és a high fashion hibridizációját végző niche fashion magazinoknál 

sokszor radikálisabb hangot ütnek meg.6 Kiindulási pontjuk gyakran 

vezethető vissza az anti-fashion mozgalmakhoz, amelyek a hagyományos 

trendnarratívákkal szemben identifi kálják magukat: vagy eleve közöny-

nyel fordulnak a hipergyorsan változó divatipari metódusokhoz, vagy – 

politikai és gyakorlati szempontokat hangoztatva – nyíltan megkérdő-

jelezik azok létjogát, másodlagossá degradálva a mainstream divat kapi-

talista elvrendszerét. Az anti-fashion koncepció a punk és grunge zenei 

irányzatok virágzása idején vált népszerűvé, de a feministáknál sem ritka 

a tradicionális, formális öltözékekkel való szembehelyezkedés (elég ha a 

viktoriánus érára gondolunk), azóta pedig – ironikus, de érthető módon 

– számos utalás érkezik rá a kortárs magasdivat úttörőitől is.

Minderre érdekes példa lehet az online is működő Polyester zine, 

amely a kilencvenes évek esztétikáját mixeli napjaink trendjeivel, mi-

közben interszekcionális feminista fashion- és kultzine-nek titulálja 

magát, célja pedig, hogy hidat képezzen az ,,URL szájberfeministák” és 

az IRL-világ között. A Polyester alapító-főszerkesztője, Ione Gamble 

egy egyetemi projekt keretében hozta létre a felületet. Olyan platformot 

kreált, amely bemutatkozási lehetőséget nyújt a feltörekvő, a main-

stream divatközegből kilógó és/vagy kiszoruló művészeknek, divatter-

vezőknek, feminista aktivistáknak. A divatot Gamble a feminizmuson 

keresztül látja: ebben a gondolatmenetben a divat is a felülről érkező 

direkciókkal és a hatalmi pozíciókkal való szembenállás közösségteremtő 

platformja, egyfajta közös nyelv, amely kissé utópisztikus módon az 

egyenlőség megteremtésére törekszik. (Úgy, hogy javarészt kiszorítja 

diskurzusaiból az elitista trendeket, amivel voltaképpen kialakítja saját 

5 Guld Ádám, Az emo – egy poszt-szubkulturális közösség?, Médiakutató 2011. tavasz.
6 Ane Lynge-Jorlén, Between Frivolity and Art. Contemporary Niche Fashion Magazines, 

Fashion Th eory 2012. tavasz, 7–28.
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elitizmusát.) Ugyanakkor Gamble úgy gondolja, hogy a feminizmus mint 

olyan egyfajta trenddé, sőt marketingeszközzé vált. A brandek olykor 

úgy használják fel a feminista téziseket alkotásaikon, hogy nincsenek 

tisztában a mozgalom jelentőségével, egyedüli céljuk a haszonszerzés 

– mert manapság trendi feministának lenni és #girlpower pólókban járni. 

A Polyester olyan közreműködőkkel dolgozik, akiket a szerkesztők és 

olvasók köre feltehetőleg hitelesnek vél (Maisie Cousins, Joanna Kiely, 

Clio Peppiatt vagy Namilia). A főszerkesztő azt hangoztatja, hogy az 

öltözködéskultúrával való stílusidentifi káció kiemelt jelentőséggel bír 

a queermozgalmak és a feministák közösségeiben, egyúttal reméli, hogy 

a diverzitás a jövőben nemcsak egy sokat hangoztatott gumifogalom 

lesz, hanem valódi meggyőződés a kreátorok és invesztorok körében.7

A testképzavar, a body shaming és a szex női nézőpontjait hozza 

közös nevezőre a kreatív ipar törekvéseivel a Hate nevű zine,8 amelyet 

Luisa Le Voguer Couzet és Scarlett Carlos Clarke hívott életre. Gra-

fi kailag és vizuálisan is izgalmas, új tendenciákat mutató kiadványaik 

a feminista pornográfi a diskurzusait is felelevenítik, amelyek legmar-

kánsabb hívószava a nők szexuális szabadságának kiélése, ami az egyen-

lőség és a feltétel nélküli testi kielégülés, öröm jegyében formálódik. 

A harmadik hullámos feministák a szabadság és egyenlőség élharco-

saiként immár nyitnak a felnőttfi lmes szórakoztatóipar irányába, míg 

a második hullámosok abban hisznek, hogy a pornószakma objekti vi-

zálja, kihasználja, megalázza a nőket. A Hate zine szerkesztői szerint 

az olyan oldalak, mint a Pornhub fals képet adnak a szexről a tinédzser 

lányoknak, miközben a pornósztárok testképét idealizálják. Lapszá-

maik főleg divattal, képzőművészettel és zenével teszik a fi atalok szá-

mára is befogadhatóvá a komolyabb témákat, miközben anyagaikat 

romantikusan groteszk fotók és illusztrációk kísérik. Nem ritka, hogy 

politikai kinyilatkoztatásokat tesznek, és ennek kapcsán interjúkat, 

beszámolókat közölnek: például a jelenlegi brit kormány intézkedéseit 

kritizálják. Szintén a feminista fi atalok és az alternatív divatközösségek 

találkozási pontjaként született meg a Sister zine. A 2012-ben létrejött 

lap alapító-főszerkesztője Beccy Hill, aki olyan friss és nívós, fi atal 

nőknek szóló kiadványt akart létrehozni, amelyet tiniként hiányolt 

7 Vö. Fashion. An interview with Ione Gamble of Polyester Zine, Berlinartlink 2015. január 5.,  
www.berlinartlink.com/2016/01/05/fashion-interview-with-ione-gamble-of-polyester-
magazine.

8 Vö. Th e zine teaching us to enjoy not endure our bodies, Dazed 2016. április 19., www.
dazeddigital.com/artsandculture/article/30819/1/the-zine-teaching-us-to-enjoy-
not-endure-our-bodies.

a piacról. Akkoriban azt látta, hogy ezek a magazinok gyakran felszí-

nesek, sőt olykor félrevezetők is. A Sister – amely mára egy komplex 

niche magazinná nőtte ki magát – feltörekvő női kreatívokkal dolgozik, 

tematikáit pedig egy-egy S betűs szó köré rendezi (sex, street, swag).9

Az látszik tehát, hogy a nyomtatott zine-ek – noha a technológiai 

fejlődés következtében jelentős változásokon mentek keresztül – hagyo-

mányosan még mindig egy-egy alulról építkező csoport kezdeménye-

zéseként formálódnak, terjesztési hálózatukat és olvasókörüket pedig az 

online térben való megszilárdulás nem felülírta, hanem kiszélesítette. 

Mindez hozzájárult ahhoz, hogy a zine műfajt a multicégek is felfedez-

zék maguknak, kihasználva a fi atal, fi zetőképes véleményvezér-réteg 

adta piaci lehetőségeket és a műfaj könnyen fogyasztható, „rapid” jel-

legét. Így történhet meg az, hogy A listás sztárok, neves tervezők és 

divatszakemberek adják a nevüket egy-egy jól célzott zine-hez. Kanye 

West szexuálisan túlfűtött fotókkal és egyszerű szöveges tartalmak-

kal tette emlékezetessé zine-nek álcázott lookbookját, míg az Adidas 

a Stella Sport vonal prezentációján mutatta be brandingelt kötetét, 

amelynek elkészültéhez Lotte Andersen művész, promoter nyújtott 

segítséget. (A sportmárka legalább gondolt az autenticitásra, hiszen 

Anderson személyében egy olyan szereplőt kért fel közreműködésre, 

aki azelőtt kultzine-eket készített londoni szórakozóhelyek látogatói-

nak.) A legendás sminkes, Pat McGrath a Vogue-gal (!) kollaborálva 

jelentetett meg egy harminckét oldalas zine-t (valójában katalógust), 

amely saját márkáját, a Phantoom 002-t állította fókuszba. A Marni egy 

formabontó digitális zine-t álmodott meg, az Urban Outfi tters pedig 

a Th e xx nevű formációval állt össze egy rendhagyó kiadvány elkészíté-

sének erejéig. A Kenzo sem nézte tétlenül a mikrokiadványok térnye-

rését: létrehozta a Kenzine-t. A limitált kiadású köteteket az Opening 

Ceremony alapítói, egyben a Kenzo kreatív igazgatói és vezető tervezői 

publikálták, vagyis Humberto Leon és Carol Lim, akiknek nem ide-

gen közeg a zine-ek világa, hiszen az OC branddel nemcsak eladtak 

hasonló köteteket, de készítettek is.

Úgy tűnik, hogy míg a niche fashion magazinok jól körvonalazható 

egységet alkotnak az alternatív kiadványok terén, addig a divatzine-ek 

kapcsán nehéz általános igazságokat megállapítani. A science fi ctiont, 

a fi lmet vagy a zenét taglaló felületek – a sokféle koncepcióról, előállítási 

módról és regionális különbségekről most nem beszélve – viszonylag 

9 Vö. Th e girl power zines to read this month, Dazed 2016. február 16., www.dazeddigital.
com/artsandculture/article/29843/1/the-girl-power-zines-to-read-this-month.
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behatárolható tematika szerint szerveződnek, ugyanakkor a zine-ek 

esetében a divat általában valamihez képest nyer értelmet: mint femi-

nista szócső, mint a hatalom elleni tiltakozás látványos eleme, mint 

egy-egy művészi ambíció kifejezőeszköze, mint valami, amivel érzékel-

tethetjük, mit gondolunk magunkról, a körülöttünk alakuló történé-

sekről, milyen céljaink és vágyaink vannak. A divat vagy alárendelődik 

az aktivista elképzeléseknek és az intellektuális, kulturális tartalmak-

nak, vagy kritikát kap és szokatlan irányokkal remixelődik, alternatív 

tézisek szerint építődik újjá. A fentebb tárgyalt zine-ek (Polyester, Hate, 

Sister) az underground trendek nyomvonalán haladva olyan brandek 

koncepcióit ismertetik meg befogadóikkal, amelyek maguk is lázadnak 

az arctalan divatipar ellen, és játszi könnyedséggel terveznek tökéletesen 

normcore vagy „hordhatatlanul” művészi ruhákat, hogy aztán az élet 

fontosabb dolgaival foglalkozzanak.

Erre jó példa az egyre ismertebbé váló Vetements nevű márka, amely 

mostanában számos elismerést és elmarasztalást kapott egyszerre. A ki-

lencvenes évek egyszerű, feltűnésmentes szerelései, a kultúrházas ,,sikk”, 

az underground gördeszkás és goth szubkultúra streetwear vonala, a kom-

munizmus ismert jelképei, a high fashion márkákat hamisító attitűd mu-

tatkozik meg kollekcióikban. A tervezők, Demna Gvasalia és Gosha 

Rubchinskiy a nyugati világ, a kapitalizmus és a fogyasztói kultúra, 

valamint a posztszovjet éra jelenségeit fi gurázzák ki és teszik maivá az 

urbánus fi atalság preferenciái szerint, miközben kollektív összekacsin-

tásra invitálnak: ,,ha minket viselsz, velünk együtt nevetsz/szánakozol, és 

ugyanolyan cinikus vagy, mint mi”. És nyilvánvalóan sok pénzed van, 

ha egy turkálós utóízű pulóverért képes vagy ennyit kiadni – válaszolta 

erre a kritika. A 20. századi látványos ifj úsági szubkultúrák külsődleges 

jegyeit számos neves tervező beemeli eszköztárába, a punk és a grunge 

vonal rebellis stílusa rendre előkerül a divatheteken – hogy mennyire 

eredeti módon, az egy másik esszé tárgya lehetne. A Vetements sikere 

abból is eredeztethető, hogy a tervezők részesei voltak a kommunista 

rendszernek, abban nőttek fel, és nemcsak naivan átemelik bizonyos al-

ternatív életközösség-csoportok szim bólumtárát, stílusát, hanem maguk 

(vagy felmenőik) is aktív tagjai ezen csoportosulásoknak.

Az underground mikromediális kiadványok is hasonlóan működ-

nek: mint láthattuk, a trendszetter zine-ek is a benne élés önrefl ektív 

termékei, alulról szerveződő mozgalmak pamfl etjei, amelyek a hagyomá-

nyos és a kortárs művészeti-kulturális narratívák izgalmas olvasatait ad-

ják, és amelyekben a divat (csupán) egy groteszk csatornaként van jelen.

Simonovics Ildikó

DIVAT KÉNYSZERSZABADSÁGON?

Öltözködéskultúra az ötvenes években

„Il faut tout pardonner à la mode. Elle meurt jeune.” 

Jean Cocteau1

Tudtam, éreztem az első pillanattól kezdve, hogy a szocializált 

termelés a mi szakmánkban lehetetlen. […] A hölgyeknek igazán 

majdnem megalázó tortúrákon kellett keresztül menniök – és 

mégis kikönyörögték, kisvindlizték vagy kierőszakolták a divatsze-

rűség tekintetében nem is egészen kifogástalan szovjetruhákat. 

Ez nagyon lehangolt. Nem értem még most sem a pesti burzsujhöl-

gyeket. Ők a szovjet alatt is ellátták rendelésekkel a szocializált 

üzemeket, nem törődve a szekatúrákkal, s ezzel is meghosszabbí-

tották a szovjet életét. Sokkal hazafi asabb dolog lett volna, ha a szo-

cializált divatszalonokat bolykottálták [sic!] volna a vevőik, s ezzel 

két-három hét múlva lehetetlenné tették volna a termelést. […] És 

ugyanilyen volt a helyzet Bécsben is. Míg az osztrák nők tartóz-

kodóak voltak, a Bécsbe menekült magyar nők elárasztották ren-

delésekkel a bécsi szalonokat. Úgy látszik, a magyar nő, igazi 

nő. […] A proletárdiktatúra elnyomhatta a burzsoa-osztályt, de 

a bur zsoa nők szépérzékét kiirtani nem tudta. Öltözködni akartak 

a súlyos napokban is, és öltözködtek minden akadályon keresztül. 

És ezért nem látom sötétnek a magyar divatipar jövőjét. Bármit 

csinál velünk a trianoni komédia, a budapesti nő mindig szép akar 

lenni, mindig szépen fog öltözködni és mindig el fog bennünket 

munkával látni.2

 

Neumann Berta, a két világháború közötti Budapest egyik legkiemel-

kedőbb divatszabója nyilatkozta ezt 1921-ben a Magyar Divatipar című 

lapnak a Tanácsköztársaság idején történtekről. A szalonvezető jóslata 

pár évtizeddel később aktuálisabb volt, mint valaha.  1949–1950 folya-

1 „A divatnak mindent meg kell bocsátani, úgyis fi atalon hal meg.” Danielle Allérès, 
Mode. Des parures aux marques de luxe, Economica, Paris, 2005, 145.

2 Bécsi pletyka – visszaemlékezések a kommünre, Magyar Divatipar 1921. augusztus 1. Az 
idézetre Szatmári Judit Anna hívta fel a fi gyelmemet.


