
Ez nem jelenti azt, hogy ne venném észre, mi a divat 
(persze sok esetben, főleg öltözködési kérdésekben azért 
simán vak maradok), de nem hat meg különösebben. 
Még általánosba jártam a nyolcvanas években, amikor 
a szocialista Magyarországon felbukkant a technika 
csodálatos vívmánya, a digitális kvarcóra. Mindenkinek 
olyan kellett, és néhány hónap alatt az egész osztálynak 
lett is. Akadt, akinek még világítás vagy stopper is 
tartozott hozzá. Nekem egy Rakéta gyártmányú szovjet 
karórám volt, anyukámtól kaptam, remekül mutatta 
az időt, és bár naponta fel kellett húzni, és hetente késett 
fél percet, nem láttam okát, hogy lecseréljem. 

Aztán teltek az évek, szép lassan visszatért 
a mutatós óra, és nem lógtam ki többé az emberek közül. 
Gimnazista koromban aztán a fiúk a hagyományos 
iskolatáskák helyett elkezdtek aktatáskát hordani. 
Roppant felnőttesen és vagányan vonult be reggelente 
a diáksereg a fekete egyen aktatáskákkal. Ezzel az volt 
a fő bajom, hogy – az általam preferált vállra akasztóssal 
szemben – lefoglalta volna az egyik kezemet, amivel 
például kapaszkodni lehetett a villamoson, míg 
a másikkal a könyvet vagy újságot tarthattam.  
Ez a divat sem hagyott nyomot sem a pénztárcámon, 
sem a lelkemen. 

Kiemelném még a fürdőnadrágok sajátos 
metamorfózisát, ami abból állt, hogy egyszer csak 
a férfiak a strandon mind hosszabb szárú gatyákban 
fürödtek. Sajnálkozva és rémülten figyeltem, mert 
ha valamiért jó dolog férfinak lenni, az elsősorban az, 
hogy a lehető legminimálisabb testfelületünknek kell 
elviselnie a rátapadó undok, hideg, vizes fürdőruhát. 
A hosszú szárú férfi fürdőnadrág térhódítása volt 
annak a hihetetlen ténynek a bizonyítéka, hogy 
még az erősebb nem képviselői is rávehetők arra, 
hogy puszta megfelelési kényszerből, divatból vagy 
birkaszellemből szándékosan kiszúrjanak magukkal, és 
kellemetlenné tegyék a saját életüket. Mivel ez tőlem 
mindig távol állt, így évekig én voltam az egyetlen 
hímnemű lény a szántódi strandon, aki úgynevezett 
fecskében abszolválta a nyarakat. Egy ismerősöm 
ugyan rákérdezett, nem cikiznek-e miatta a gyerekeim, 
mert őt bizony a lányai belehajszolták, hogy divatos, 
ám kellemetlen fürdőgatyát hordjon. Mondtam, hogy 
amiképpen én nem háborgatom sem a fiaimat, sem 
a lányomat az öltözködésük miatt, úgy ők is békén 
hagynak engem. Nálunk az ilyesmi nem divat…  

Vannak a világban észszerű és logikus dolgok, és vannak, amiknek látszólag semmi értelme. Ilyen például 
a divat, amit sokan követni akarnak, sőt, egyeseknek kifejezetten fontos, hogy megfeleljenek bizonyos 
közösségi elvárásoknak pusztán az elvárás kedvéért, sokszor anélkül, hogy ebben bármilyen ráció volna. 
Tőlem ez nagyon idegen, és sose lennék képes valamit azért szeretni, követni vagy csinálni, mert az divat – 
ha ellenkezik az érdekemmel, az értékeimmel, ha kívül esik a komfortzónámon.
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Bárki beszállhat

allampapir.hu

Magyar Állampapír

A 10 féle befektetési lehetőségnek köszönhetően a Magyar Állampapír mindenki 
számára ideális megtakarítási forma. Pénzét 6 hónaptól 10 évig terjedő futamidőre, magas 
kamatozással kötheti le. Összegtől függetlenül állami garancia nyújtotta biztonság.

Keresse a Magyar Államkincstár, a Magyar Posta és egyes bankok fiókhálózatában!

Jelen tájékoztatás a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény vonatkozó rendelkezései alapján kereskedelmi kommuni-
kációnak minősül, és nem tekinthető ajánlattételnek, teljes körű tájékoztatásnak, befektetési vagy adótanácsadásnak.
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Támogatók

A Családbarát Médiáért-díj évek óta rangos elismerése 
azoknak az újságíróknak és szerkesztőknek, akik 
a nyomtatott, az elektronikus vagy online sajtó-
ban következetesen kiállnak a családi élet értékei 
mellett. A díjat a Képmás szerkesztősége hívta életre 
2007-ben, és a Média a Családért Alapítvány osztja ki.

Az évi 12 jelöltet nyolctagú szakmai zsűri választja 
ki a print és elektronikus médiamegjelenések közül. 
Az aktuális hónap győztesével interjút olvashatnak 
lapunkban. 

Decemberben választjuk ki a Családbarát 
Médiáért‑díj 2017 magyarországi és külhoni 
díjazottjait, akik 500 000 Ft jutalmat kapnak.

Bővebb információ: www.mediaacsaladert.hu, 
facebook.com/mediaacsaladert

Fő támogató

SEGÍTSEN MEGTALÁLNI 
A HÓNAP JELÖLTJÉT!

A Média a Nemzedékekért-díj 2017-es témája  
az idősebb generáció, akiknek pótolhatatlan  

szerepük van a kisközösségek életében,  
a munka világában, a családban. 

Segítsen megtalálni az év jelöltjeit!
Ajánljon olyan nyomtatott vagy elektronikus 

sajtóban megjelent, illetve rádióban, televízióban 
sugárzott anyagot, országos vagy határon 
túli médiából, amely a generációk közötti 

együttműködést hangsúlyozza.

Javaslatát az info@mediaacsaladert.hu 
címre várjuk.

AZOK KÖZÖTT, AKIK A KRITÉRIUMOKNAK 

MEGFELELŐ JELÖLÉST (ÚJSÁGCIKKET, RÁDIÓ- VAGY 

TÉVÉMŰSORT, ONLINE TARTALMAT) KÜLDENEK 

NEKÜNK, HAVONTA KISORSOLUNK EGY AJÁNDÉKOT.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

A Média a Családért Alapítvány és a Budapesti Corvinus Egyetem 
kutatást végzett az idősekről alkotott sztereotípiákról és ezek 
médiában megjelenő vetületéről. Az EMMI által támogatott 
projekt eredményeiről első ízben beszél az MTA Tudomány 
Ünnepe című előadás-sorozat keretében a Korral jár? című 
programon Kovács Gábor, az egyetem adjunktusa. 
A rendezvény időpontja: november 6., 17 óra 20. 
Helyszíne: Közraktár u. 4-6. IV-V., előadó.




