
Májusban újabb podcast beszél-
getést tett közzé a Sapientia 
– EMTE Csíkszeredai Karának hi-
vatalos közösségi oldala. A leg-
újabb részben, dr. Bálint Blanka, 
dr. Bálint Gyöngyvér és dr. Nistor 
Laura legújabb kutatási projektje 
kapcsán, a használtruha-vásár-
lásról beszélget dr. Bálint Blanka 
és dr. Nistor Laura. A podcastban 
a használtruha-vásárlás kultúrá-
járól, eredetéről, jelentőségéről 
és hatásáról is szó esett, illetve a 
„turkálás” szó eredetét is megis-
merhették a hallgatók.

Biró Vivien 

Egészen a kommunista rend-
szerig nyúlik vissza a szó 
ruhavásárlással képzett 

összekapcsolása, amikor is a ru-
hákat zsákokból, halmokból le-
hetett kiválogatni. Kérdéseinkre 
dr. Nistor Laura egyetemi docens 
válaszolt.

A használt ruhák vásárlásának 
hagyományáról

A használt ruhák forgalmára már 
az ipari társadalom előtti időkből 
is vannak példák. A gazdagabb tár-
sadalmi osztályok használt ruháit 
megvásárolhatták a szegényebbek, 
vagy adományként kerültek a sze-
gényebbekhez.

– A mai értelemben vett hasz-
náltruha-üzleteknek van egy hu-
manitárius előzménye is. A 20. 
században jelennek meg azok a 
boltok, ahová adományként be 
lehetett vinni a használt ruhákat, 
majd ezek kis pénzért vagy szin-
tén adomány formájában tovább-
adódnak a rászorulóknak – emelte 
ki a tanárnő, majd hozzátette. – A 
mai értelemben vett használtruha- 
üzletek, ahol már mindenki pén-
zért vásárolhat ruhát, a 2000-es 
évektől kezdődően terjedtek el. 
Az ipari társadalom fejlődésével 

párhuzamosan csökkent a használt 
termékek iránti kereslet, ez a trend 
egészen a közelmúltig így volt. Ez 
azt jelenti, hogy a fi zetett munka 
elterjedése, valamint a tömegter-
melés során egyre szélesebb lett 
azoknak a fogyasztóknak a köre, 
akik új termékeket vásároltak. Eb-
ben a kontextusban a használt ter-
mékek vásárlása a ,,fogyasztói te-
hetetlenség”-ként értelmeződött. 
Azokat, akik nem engedhették 
meg maguknak az új termékek vá-
sárlását, a társadalom tehetősebb 
tagjai lenézték, kinézték. Ez a 
helyzet napjainkban sokat válto-
zott. Igaz ugyan, hogy még ma 
is fellelhető a megbélyegzés, de 
ma már – a fent említett fogyasz-
tói tudatosság miatt – a használt 
ruhák vásárlása akár presztízs-
fogyasztásként is értelmezhető. 
Ahogy ezt korábban is említet-
tem, a használtruha-vásárlással 
hozzájárulhatunk a hulladékcsök-

kentéshez, meghosszabbíthatjuk a 
termékek élettartamát. A turkálás 
egyfajta bojkottként is felfogható 
a fogyasztói társadalom felé – szá-
molt be dr. Nistor Laura. Mivel 
legtöbb esetben a turkálókban kí-
nált termékek ára alacsonyabb, az 
is pozitívum, hogy így a kevésbé 
tehetős fogyasztóknak is esélyük 
lesz vásárolni, divatot követni.

A fenntartható divat

A divatipart az egyik legszennye-
zőbb iparágként tartják számon: a 
textiliparnak hatalmas nyersanyag-
igénye van, amelyek előállításához 
környezetszennyező technikákat is 
bevetnek. Ugyanakkor a termelés 

során is számottevő vegyi anyag jut a 
környezetbe. A fast fashion – a piacot 
gyorsan és olcsón elárasztó divatter-
mékek – életciklusa rövid, így rövid 
ideig hordjuk ezeket a termékeket, 
a textilhulladék nagyon gyorsan fel-
halmozódik. És még ott van a szállí-
tás nyomán keletkezett szén-dioxid-
kibocsátás is, valamint azok az etikai 
problémák, amelyek a divatipar mun-
kásokkal szembeni hozzáállásával 
kapcsolatosak (például alulfi zetés, 
túlórák, egészségtelen munkakö-
rülmények stb.). A fenntartható di-
vat különféle formái – köztük a hasz-
náltruha-vásárlás – ezeket a problé-
mákat célozzák meg, és alternatívát 
nyújtanak a fogyasztóknak arra, hogy 
másképpen gyakorolják a divatot.

Válság, változás, perspektívák cím-
mel háromnyelvű online konferen-
ciát szervezett a Sapientia Erdélyi 
Magyar Tudományegyetem Csík-
szeredai Kara, Humántudományok 
Tanszékének Kultúraközi Kölcsönha-
tások Kutatóközpontja és a Kolozsvári 
Akadémiai Bizottság. A konferencián 
önkéntesként három másodéves 
Összehasonlító- és világirodalom 
– Angol nyelv és irodalom szakos 
hallgató vett részt. Antal Andreával, 
Kovasch Boglárkával és Takács Ritá-
val beszélgetettünk az élményeikről.

Molnár Mónika

A konferenciákon – mint 
ahogyan lenni szokott 
– a szervezők munká-

ját segítik az egyetem hallgatói 
is. Ennek okán kerestük meg a 
konferencián részt vevő néhány 
önkéntes hallgatót, hogy osszák 
meg tapasztalataikat lapunkkal. 
Andrea fő okként Menyhért 
Anna plenáris előadását emelte 
ki, hiszen ő is traumairodalom-
mal szeretne a jövőben mélyeb-
ben foglalkozni, és ez az előadás 
első pillanattól fogva felkeltette 
fi gyelmét. Boglárka tanári ajánlás 

után vállalt önkéntességet a két-
napos konferencián, míg Ritát a 
kíváncsiság vezérelte. Az egye-
temi önkéntességben bevallása 
szerint a legjobb, hogy nagyon 
sok új dolgot tanulhat az ember, 
érdekes előadásokon vehet részt, 
illetve olyan dolgokról hallhat, 
amik másképp talán nem jutná-
nak el hozzá. A reggeltől késő 
délutánig tartó előadássorozaton 
természetesen lehetetlen min-
den előadáson ugyanolyan lel-
kesedéssel és fi gyelemmel részt 
venni, ezért a legérdekesebb és 
legmaradandóbb élményekről ér-
deklődtem.

Andreának számára dr. Sá-
ghy Miklós előadása tetszett 
leginkább, melyben Margaret 
Artwood A szolgálólány meséje
című regényét és George Or-
well 1984 című disztópiáját ha-
sonlította össze. A regényekben 
megjelenített diktatórikus rend-
szerek és a köztük lévő párhuzam 
érdekfeszítő jellegét emelte ki 
Andrea. Rita számára a legmara-
dandóbb élmény Beke Ottó elő-
adása volt Kim Stanley Robinson 
New York 2140 című regényéről, 

melyet mint a kapitalizmus vál-
ságregényét vizsgálta az előadó. 
Boglárka elismerő szavakkal be-
szél az általa hallott bemutatók-
ról, habár ő kapta azt a szekciót, 
melyben a legtöbb román nyelvű 
előadás volt. Ez plusznehézség 
volt, ugyanis még egy tapasztalt 

román beszélőnek is megterhelő 
lehetett.

A teendőkről 

Elmondásuk szerint önkéntesként 
a feladatuk a technikai fennaka-
dások megoldása volt. A bemu-

tatók gördülékeny egymásutáni-
ságát biztosították, egyetemünk 
tanáraival karöltve, hiszen több 
olyan előadó vett részt, aki még 
nem, vagy csak kevés alkalommal 
találkozott ezzel a platformmal. 
Természetesen volt, akinek meg-
nehezítette a dolgát a technika 
ördöge, de ha az összképet nézzük, 
akkor mindenki megtett mindent, 
hogy segítsen megoldani a felme-
rült problémákat. Utolsó mondat 
jogán Rita kiemelte, mennyire jó 
élmény volt egyetemi tanáraink-
kal ebben a tudományos közegben 
találkozni, nemcsak az órákon, hi-
szen még nagyobb rálátást enged-
tek munkásságukra ezáltal.

Mindhárman úgy érzik, sok 
tudással, gondolattal és érdekes, 
értékes ötletekkel gazdagodtak. 
Megjegyezték, hogy minden elő-
adó nagyon lelkes és együttmű-
ködő volt. Talán ennek köszön-
hető, hogy kisebb problémákkal, 
javarészt zökkenésmentesen le-
járt a konferencia. Reményüket 
fejezték ki, hogy a következő 
konferencián akár élőben is jelen 
lehetnek, és közvetlenül tanul-
hatnak másoktól. 
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A textilről…
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