
Nem divatos a fiúk körében a 
hosszú haj, a lányok pedig in-
kább nadrágot viselnek az isko-
lában, mint szoknyát. A Hargi-
ta megyei diákok tudják, hol a 
határ az öltözködésben, pedig 
mindannyian szeretnek divato-
sak lenni.
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Múlt héten Galacon diák-
lányokat küldtek haza 
az iskolából, mert nem 

voltak megfelelően öltözve, mini-
szoknyát viseltek. A hír kapcsán 
merült fel a kérdés, hogyan öltöz-
ködnek nálunk a diákok? Ha már 
divatnézőbe indultam az iskolák-
ba, az utcán kezdtem figyelni, mit 
viselnek az iskolából éppen haza-
térő lányok. Könnyű volt megál-
lapítani, hogy a miniszoknya mi-
att nem zavarják haza őket, hiszen 
mindenkin nadrág volt. 

De gustibus…
A Márton Áron Gimnázium-

ban Varga László igazgató mu-
tatja az iskola szabályzatában az 
öltözködésre vonatkozó passzust: 
ápolt, tiszta, mértéktartó külsőt, 
öltözetet, hajviseletet követelnek 
a diákoktól. – Hogy mit is fed 
ez a fogalom, azt már nehezebb 
körülírni, hiszen ízlés dolga, azt 
pedig már a rómaiak is tudták, 
de gustibus non est disputandum 
– mondja Varga. A lényeg, hogy 
nem voltak a ruházkodással kap-
csolatos konfliktusok az iskolában, 
a tanárok sem látnak kivetnivalót 
a diákok öltözködésében. Külön-
ben figyelembe veszik a tiltottgyü-
mölcs-effektust, ti. ha valamit el-
kezdenek tiltani, a diákok azért is 
azt teszik. Varga megerősíti, hogy 
a lányok általában nadrágban jár-
nak, a fiúk túlnyomó többségének 
pedig rövid a haja: nem divatos a 

hosszú haj. Hozzáteszi: már a divat 
sem a régi, az is pluralista.

Ki viseli a nadrágot?
Amikor a két tizenegyedikes 

diáklányt, Ferencz Csengét és 
Lántzky Andreát kérdezem az öl-
tözködésről, egyetértenek abban, 
hogy az iskolában miniszoknyában 
nem indulnának el. Érzik, hol a 
határ, mondják. Blúz, pulóver, far-
mernadrág az általános viselet, az 
egyéniségét ki-ki inkább a kiegészí-
tőkkel, fülbevalóval, gyűrűvel hang-
súlyozza. Sokkal inkább viselkedése 
miatt ítélnek el valakit, öltözködése 
miatt senkit (bár következtetéseket 
azért levonnak). Ferencz Csen-

gének tetszene az egyenruha, bár 
osztályában sokan tiltakoznak elle-
ne. Ő büszkén viselné, hiszen már 
arról láthatná bárki, hogy melyik 
iskolába jár. A fiúkat nem érdekli 
az öltözködés, mondják a lányok, 
hosszú hajat is csak azok viselnek, 
akik szeretik a rockot, vagy „szabad 
gondolkodásúak”.

A József Attila Általános Iskolá-
ban Ferencz Juli igazgató mosolyog, 
amikor a lányok öltözetéről kérde-
zem: alig tudjuk rávenni a lányokat, 
hogy ünnepi alkalmakkor szoknyá-
ban jöjjenek. – Ilyenkor fehér blúzt, 
inget, fekete nadrágot, szoknyát kö-
vetelünk, és szintén ilyenkor viselik 
az iskola szimbólumát, a nyakken-
dőt és a jelvényt – mondja. Kirívó 
öltözködés ebben az iskolában sem 
fordult elő, bár volt néhány fiú, 
akinek a füléből kivetették a fül-
bevalót. A fiúk tehát fülbevalót, 
gyűrűt,  nyakláncot nem viselhet-
nek az iskolában. Az egyenruhával 
kapcsolatban az igazgatónak az a 
véleménye, amennyiben kötelezővé 
teszik, az iskoláknak meg kell hagy-

ni az autonómiát, hogy maguk vá-
lasszák meg, milyen legyen. Ebben 
az esetben mindenképpen kikérik a 
diákok véleményét. Ugyanakkor fel-
teszi a kérdést: mi lesz azokkal a gye-
rekekkel, akiknek családja nem tudja 
esetleg megfizetni az egyenruhát?

Döntetlenre álló uniformis
A hatodikos Laczkó Nóra azt 

mondja, ő egyenruhát szeretne. 
Izgalmasnak találná, ha minden-
ki egyformán öltözne, bár társai 
azonnal lehűtik: egy idő után 
megunnád – mondják. Kenéz 
Zselyke szíve szerint kiengedné 
hosszú haját, de tanárai kérik, 
hogy kösse össze. Szabó Kata is 
nadrágban van, ő a szoknyát in-
kább meghagyja nyári viseletnek.

Gyergyószentmiklóson is ha-
sonló a helyzet. Rézler Móni 
ze netanár nem tapasztalta a 
gyer gyói diákság körében, hogy 
túl ságosan kihívóan öltözné-
nek. – Divatos ruhákban járnak, 
visszafogott darabokat választva, 
a család anyagi lehetősége függ-

vényében – mondja. Véleménye 
szerint jó lenne, ha osztályonként, 
iskolánként vagy akár országosan 
egyforma egyenruha lenne újra, 
és itt nem feltétlenül a múlt rend-
szeri kékre gondol, hanem valami 
olyan, modernebb kivitelezésűre, 
amit a diákok is szívesen visel-
nének. Nagy Mária X. osztályos 
tanuló így fogalmaz: – Nem öltö-
zünk mi extrémen, egyik osztály-
társnőmnek sem lógott ki soha a 
feneke a szoknyából. Az viszont 
meglátszik, kinek mennyi pénze 
van új cuccokra, vannak lányok, 
akik két egymás utáni hónapban 
nem veszik fel kétszer ugyanazt 
a ruhát. Én egyenruha-párti len-
nék, s nem igaz, hogy akkor mind 
egyformák, sablonosak lennénk. 
Csupán másban, és nem a ruház-
kodásban lennének köztünk kü-
lönbségek. 

– A régi világ embere va-
gyok, szívből gyűlöltünk min-
den egyenruhát: a rendszerváltás 
után felszabadulásként éltük meg 
használatának törlését – fejtette 
ki kérdésünkre Lukács István, a 
székelyudvarhelyi Benedek Elek 
Gimnázium igazgatója. – Min-
den közösség döntse el, hogy neki 
mi a megfelelő. Az iskola lényegét 
úgyis az oktatás minősége hatá-
rozza meg. Amennyiben valaki 
kirívóan öltözködik, rászólunk, 
és alkalmazkodik. Elképzelni sem 
tudom, hogy ruháért tömegesen 
csapjanak ki diákokat. A nevelés 
híve vagyok, nem pedig a tiltásé – 
fogalmazott Lukács. 

Szakács Paál István, a szé kely-
udvarhelyi Bányai János Műszaki 
Szakközépiskola igazgatója sze-
rint az iskolának ki kell dolgoznia 
egy pontos szabályzatot, amelyet 
mindenkinek el kell fogadnia, 
még a diáktanácsnak is. – Ajánla-
tos lenne az egyenruhát bevezetni, 
természetesen gondolva arra, hogy 
sok családot megterhelne ennek 
költsége – tette hozzá.

Az egyenruha nem kötelező, 
néhány éve viszont elrendelték, 
hogy minden iskolának legyen va-
lamilyen megkülönböztető jele. A 
nyakkendőt, jelvényt vagy kitűzőt 
el is készítették mindenki számá-
ra, de ezeket elsősorban ünnepi 
alkalmakkor viselik a diákok.
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DivAtosAN, De visszAfogottAN öltözKöDNeK A DiáKoK

Érzik, hol a határ

Divatkövetőek, de inkább az egységes trendet, mint az extrém ruhadarabokat választják a Hargita megyei diákok fotó: csíki zsolt


