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hétköznapok néhány mítoszát. 
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Mi a közös Coco Chanelben, Pablo Picassóban,
Jean-Paul Gaultier-ban, Brigitte Bardot-ban, Jean
Sebergben, Jean Cocteau-ban, John Wayne-ben,
Audrey Hepburnben, Madonnában, Kate
Mossban, Françoise Hardyban, Orson Wellesben,
James Deanben, Anthony Quinnben, Jane
Birkinben, Liz Taylorban, Marilyn Monroe-ban,
Fernandelben, Henry Fondában, Yves Montand-
ban? A válasz felháborítóan egyszerû: mindannyi-
an hordták a 2010-es évek stílusegyenruháját, a
tengerészcsíkos felsõt. (A listára Obélixet is felve-
hettem volna, õ viszont nem felsõben, hanem al-
sóban választotta a tengerészcsíkos mintát.) A ten-
gerészcsíkos blúz az az ikonikus ruhadarab, amely
annyira európai, mûvészfilmes divatfétis, hogy
mára már csak a sznobság jogos vádját kockáztat-
va viselhetõ. Vagy némi – csak õskreatívoknál mû-
ködõ – játékossággal. 

Az alábbiakban azt bizonyítom, hogy a kortárs
divatmitológia központi francia összetevõjét érde-
mes mégis adoptálni. A hozzá vezetõ útnak azon-
ban van jónéhány állomása. Én például
(média)történeti és földrajzi állomásoknál álltam
meg, s ezen most vakációs könyörtelenséggel vé-
gigvezetem a kedves és remélhetõleg stílusérzékeny
olvasót.

A tengerészcsík, általában a csíkos minta törté-
nete meglehetõsen rosszul kezdõdött. Michel
Pastoureau2 gyûjtötte össze a bizonyítékokat amel-54
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...ezzel a 19. század 
közepi mozzanattal 
elkezdõdik 
az a diadalmenet, 
mellyel a tengerészcsík
minden stílushierarchia
élére kerül, s a francia
stílusköztársaság 
egyetlen hivatalosan 
elismert szimbólumává
válik.
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lett, hogy a csíkos textília a különcök, a társadalmi renden kívül rekedtek anyaga
volt, a(z udvari) bolondoké, a prostituáltaké, a csepûrágóké, a zabigyerekeké. A 17.
századtól jelenik meg elõször tengerészek viseleteként, viszont a nemesek egyáltalán
nem, a szolgák és a rabok viselik mindössze. Ehhez képest 1858 divattörténeti
episztemikus fordulatot hoz, a fehér-kék csíkos felsõ a francia tengerészet hivatalos
egyenruhájává válik ezzel az elõírással: a fehér felsõ huszonegy fehér mezõbõl áll,
melyek egyenként kétszer olyan szélesek, mint az õket szegmentáló indigókék csí-
kok, melybõl 20, maximum 21 van. A koncentrációs táborok és a rabruhák textíliá-
ja is marad még a csíkos, de ezzel a 19. század közepi mozzanattal elkezdõdik az a
diadalmenet, mellyel a tengerészcsík minden stílushierarchia élére kerül, s a francia
stílusköztársaság egyetlen hivatalosan elismert szimbólumává válik. Aki a történet-
ben a katalizátor, az természetesen nem más, mint a stílusdiktátor-tradíciót megala-
pozó Coco Chanel. Az a kis vidéki vadóc, aki számomra máig érthetetlen módon az-
zal a veleszületett tudással járta a világot, hogy mindenkinél jobban tud öltözni, s
emiatt másoknak is szemükbe mondta, hogy miért öltöznek annyira rosszul. Pedig
nem akármilyen társaságokban mozgott. Tehát ez a Cocónak mondott Gabrielle kez-
di el elõször elirigyelni a francia tengerészfiúk csíkos blúzát. Hordja mindenekelõtt
önszorgalomból (Audrey Tautou 2009-es Chanel alakításából alighanem ez marad az
egyedüli emlékezetes mozzanat: nagyon prechaneles abban a tengerészcsíkos felsõ-
ben – Coco avant Chanel, r. Anne Fontaine), aztán árulja a francia riviérán,
Deauville-ben. A nõi emancipáció fantasztikus pillanata: a virágokkal díszített, kar-
csú ruhákból a tengerészcsík funkcionalitásába átöltözni maga az új világrend. Máz-
li, hogy lassan száz éve kezdték építeni. A második állomáson Yves Saint Laurent
várja a tengerészcsíkot, aki az intézményesen egyre intenzívebben szervezõdõ divat-
világ legfelsõ rétegébe ragadja: az haute couture lehetõségét is megmutatja benne. De
a java még hátravan: Yves Saint Laurent pozícióját a nyolcvanas években megörök-
li Jean-Paul Gaultier, s az eddig csak statisztaszerepet játszó tengerészcsík megkapja
a fõszerepet. És azóta nem is engedi ki a kezébõl. 2015 tavaszán a Grand Palais-ba
érkezett az eredetileg Montréalban felállított Gaultier-kiállítás. A tengerészek ott vol-
tak már az elsõ teremben. Gyakorlatilag õk az elsõk Gaultier városi dzsungelében,
akikkel találkozunk. Ezek a tengerészek matrózcsíkos felsõt hordanak hetvenes-
nyolcvanas évek fordulójára jellemzõ testesztétikák szerint kigyúrt bicepszeiken és
fehér trapéz, fenéken feszülõ csípõnadrágjaik fölé. Idõnként drag queenes szempil-
lát viselnek. A fülünkbe suttognak. A matrózbábok arcára életnagyságú emberi arco-
kat vetítenek, a vetített arc beszél, általában önértelmezõ vallomás vagy csábító szó
érkezik a bábok felõl. A tervezõ-bábu oldalán a tengerészcsík estélyibe vált át:
Gaultier híres ruhaterve, a tengerészcsíkos póló szintén kék-fehér csíkos tolluszály-
ba torkollik. Gaultier tengerészcsíkjait mindenhova védjegyként viszi: a híres Pierre
et Gilles portréra a margaréták közé, a korai Helmut Newton-fotón a fekete öltöny
alá, a Coca-Cola formatervezett üvegére vagy az Elle Décoration patronálta lakótér-
projektbe 2010-ben. A tengerészcsíkokkal bevont polgári otthon darabjai Vasarely
Testekéhez hasonlóan csak kitüremkedõ formákként jelennek meg a csíkok optikai
illúziójában, s a matrózblúzos tervezõ is csak ebben a szimulált textiltengerben arti-
kulálódó test. De ott van minden idõk legemlékezetesebb parfümösüvege is, Gaultier
szintén matrózcsíkokkal bevont férfitorzót mintázó Le mâle-ja, melynek kampányai
rendre visszatértek a matróz testének egzotikumához. 

A tengerészcsík divattörténete azonban nem állt meg a felszivárgás e mintapél-
dáinál, vissza- és le- is szivárgott. Egész egyszerûen azt jelenti, hogy Made in France.
2011-ben döntenek arról, hogy a francia nemzeti futballválogatott matrózcsíkos
mezt kap – az elõtt a matrózcsík elõtt tisztelegve, mely a „francia nemzeti örökség”
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része a 19. század óta. 2012 októberében, a François Hollande megválasztása után
megalakult kormány gazdasági minisztere, Arnaud Montebourg a Le Parisien
Magazine borítóján tengerészcsíkos felsõben jelent meg, s e képpel indította útjára a
francia termelés támogatását megcélzó kampányát. A felsõ Armor-Lux darab, csuk-
lóján Michel Herbelin óra, kezében Moulinex mixer. A fotónak olyan mémes feldol-
gozása is volt, ahol a Moulinex helyére egy óriási üveg Le mâle került. A nõk és ho-
moszexuálisok emancipációját hirdetõ textília elkezd a franciaság helyettesítõjeként
mûködni. A tengerészcsík márkaidentitást határoz meg: az Armor-Lux (ruházat)
logójában a tengerészcsíkos póló, a Petit Bateau-éban (ruházat) kék-fehér hajó, a Le
Petit Marseillais-ben (kozmetikumok) pedig egyenesen a rombuszba ültetett matróz
matrózcsíkos felsõben látható. Aki a matrózcsíkot levédi, a francia piacot védi le.

A matrózcsík filmtörténetében olyan megállók vannak, mint az Intermezzó (r.
Gregory Ratoff, 1939), a Halál Velencében (r. Luchino Visconti, 1971), a Kifulladásig
(r. Jean-Luc Godard, 1960), a Jules és Jim (r. François Truffaut, 1962), a Hullócsillag
(r. George Hickenlopper, 2006) vagy az Észvesztõ (r. James Mangold, 1999). Most ma-
radjunk csak a franciáknál, ha már Made in France. Legalábbis megdöbbentõ, hogy
a kultikus francia újhullám két legkultikusabb filmjének két legkultikusabb nõalak-
ja (Patricia Franchini/Jean Seberg és Catherine/Jeanne Moreau) egyaránt hordja a ten-
gerészcsíkot. Catherine csak egyszer és indokolt esetben, a tengerparton, a
Jules–Catherine–Jim hármas legharmonikusabb idõszakában, a mindkét férfi részé-
rõl elkezdõdõ udvarlás kezdetén. Az ikonikus képen a két férfi matrózcsíkos úszóöl-
tözetben látható – vékonyabb és sûrûbb csíkok Jim, valamivel vastagabbak Jules
úszónadrágján –, míg Catherine klasszikus, háromnegyedes ujjú matrózfelsõt visel
térnadrággal, fehér, bokára kötõs balerinával – fehér napernyõ alatt. Ebben az öltö-
zékben érti meg Catherine a világ mûködésének mechanizmusát: az univerzum egy
gömb belseje felé végtelen, nem pedig kifelé. A nõ nem úszik, úgy viseli a matróz-
csíkos felsõt, mint ahogyan az értelmezhetetlen szerelmet keresi: hordja szabadsága
szimbólumát, de élni nem akar vele, kiváltja a szerelmet, de élni nem tud vele. A
Kifulladásigban Jean Seberg ruhatára azonban végig a csíkokról szól – jórészt a mat-
rózcsíkról. A férfi fõhõsnek is vannak csíkjai, de azok vertikálisak, míg a nõi ruha
csíkjai horizontálisak, valódi matrózcsíkok. A férfinak csak az intim ruházata csíkos
(fürdõköpeny, ing). Patriciának két ikonikus helyzetben is matrózcsíkos öltözete van,
s ezek az öltözetek egyre komplexebbé válnak: elõször a matrózcsík egy klassziku-
san francia kombinációban jelenik meg. A fehér zoknival viselt sötét balerinához ra-
kott szoknya társul és kék-fehér (nem fehér-kék) alapon csíkos matrózpóló bézs
trencskóval. Ebben a ruhában beszél elõször Patricia a modernitás klasszikus para-
doxonáról: nem tudom, hogy azért vagyok boldogtalan, mert nem vagyok szabad,
vagy pedig azért nem vagyok szabad, mert boldogtalan vagyok. Ha most egymásra
akarjuk olvasni a jelentéseket: a matrózcsík a modernitás e paradoxonának rabruhá-
ja. Patricia aztán komplexebbet is mutat: az az ikonikus csíkos ruha (mely egyébként
nem is biztos, hogy kék-fehér, csak sejthetõ, hogy az) már azoknak a morális dönté-
seknek a súlyát is hordozni képes, amelyeket a karakter a Kifulladásig végén meg-
hoz. Úgy tûnik, a második világháború után a modernitásnak újra nekifutó Európa
csak tengerészcsíkosan tudta kamaszos-gyermekes díváit elképzelni.

A francia stílusdemokrácia szimbólumát éppen olyan nehéz adoptálni, mint a
francia sikket. Kulturális iparágak épülnek rá, kampányok szervezõdnek köré, s el
kell hozzá végezni a kötelezõ kulturális zarándoklatot is. A 2013-ban kulturális fõ-
városi rangjában kitisztított és emancipált Marseille-ben mindenképpen meg kell
állni, ha a matrózcsíkra telepedõ szuvenírgyártást látni akarjuk. A régi kikötõ felé ve-56
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zetõ La Canebière utcán kirakatokban, a Quai des Belges-en pedig sok kis bazárban
függnek a matrózcsíkos pólók, rugdalózók, kezeslábasok, az espadrille-ok. Hattól
húsz euróig terjedõ skálán vásárolható meg az idõtlen francia sikk – olcsó kiadásban.
A franciák nem újragombolják, hanem újracsíkozzák. Marseille kikötõje mindenben
rásegít arra, hogy mûködni lássuk a sztereotípiákat: a tengert még sehol nem láttam
olyan kéknek, mint a Quai du Port-ról. Ezzel a kékkel értettem meg, miért van jelen-
tõsége annak, milyen árnyalata van a kéknek az igazi matrózegyeneruhán. Olyan,
mint a tenger színe Marseille-nél. Pantone árnyalatszáma PMS 286.
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