Füleki Zsuzsa – Kaposi József

02 Viselettörténet
(Öltözködéstörténet aXIX – XX. században)
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1. Általános megközelítési szempontok
1.1. Bevezetés
Az emberiség kialakulása közösségekben történt, így a viselkedéstörténet kérdései lényegében
egyidősek az emberi közösségek (társadalmak) kialakulásával. A viselkedéstörténet alapvetően
azt vizsgálja, hogy az egyén és a közösség kapcsolatrendszerét a szigorúan kötött vallási vagy jogi
kereteken túl milyen (legtöbbször íratlan) szabályok határozták meg.

Természetesen az egyes korok viselkedéskultúráját lényegesen meghatározták az éppen érvényes normák, melyek a törvényszövegekben öltöttek testet, illetve azok a közösség által legitimált
vallási előírások, melyek több évezreden keresztül a mindennapok tevékenységeit szervezték, valamint azon konkrét vagy általános kulturális szokások, melyek a történeti hagyományokból vagy
az éppen aktuális elvárásokból fogalmazódtak meg. A viselkedéskultúrában testet öltött szokások
leginkább a nevelés folyamatában a hagyomány, a megszokás és a közösségi kapcsolatok koordináta-rendszerében alakulnak ki és lassan változnak. A viselkedéskultúra tartalma a történeti
változások során folyamatosan bővült, és manapság általában a következő elemeket értjük alatta:
öltözködés, étkezés, etikett, protokoll, higiénia.
A viselkedéstörténet egyik részterülete az öltözködéskultúra, melynek kialakulása és vizsgálata szorosan összefügg az emberi civilizációk történetével. A korai civilizációk fennmaradt művészeti alkotásai arról tanúskodnak, hogy amióta ember társadalmi közegben él, öltözködése s
ruházata nemcsak egyszerűen a védelmet szolgálta a természeti erőkkel (hideg, meleg) szemben,
hanem a megkülönböztetés (férﬁ-nő) funkcióját is ellátta. Sőt a régészeti leletek feltárása arról is
tanúskodik, hogy a ruházatnak (ékszereknek) díszítő jellemzője is van.
Az is nyilvánvaló, hogy az ősidőktől kezdődően az egyes társadalmak öltözködéskultúráját
jelentős mértékben befolyásolta a földrajzi, éghajlati környezet, és a különböző anyagok és színek előállításának lehetősége, valamint a korszakok művészeti,- építészeti, forma motívumai. Az
egyes korszakok ruházkodásában fontos különbségtételt jelentett a ruhát viselők társadalmi státusza, vagyoni helyzete. Sőt a különféle történelmi források arra is következtetni engednek, hogy
az egyes ruhadarabok alkalmazásában fontos szerepe volt a szemérmesség mértékének is, hiszen
a különböző civilizációk a test takarásának eltérő felfogását jelenítették meg.
Az öltözetek használatának, alkalmazásának új fejezete indul el a XV. század második felében,
amikor nyilvánvalóan megjelenik a divat, amely nemcsak vagyon helyzetet vagy társadalmi réteghez való tartozás kifejezésére alkalmas, hanem megjelenítheti az egyes személyiség (individuum) sajátos ízlését és az önmagát jellemző egyéni stílust. A divat megjelenését a szakirodalom
általában a burgundi hercegséghez köti, mivel elsőként itt jelent meg az a szokás, hogy az öltözködés ne csak a társadalmi státuszt mutassa, hanem viselőjének személyességét, egyéniségét is.
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1.2. Történeti áttekintés a kezdetektől a reneszánszig
Az ókori Egyiptom művészetének feldolgozása arról tanúskodik, hogy a nők és férﬁak által
viselt ruhadarabok alapanyagukat tekintve (len és pamutvászon, valamint gyapjú, bőr) megegyeztek, de ruházkodásuk fokozatosan eltért egymástól. A nők a mai inghez hasonló többnyire áttetsző
kalasziriszt, szabadon vagy övvel hordták, míg a férﬁak többnyire ágyékkötőt vagy csípőkötényt
viseltek. A papok szertartási ruháit vállra vetett leopárdbőr is kiegészítette.
Az ókori görögök ruházkodása szellős és bő volt, a test köré művészien redőzött négyszögletes anyagdarabokból állt. Ősi ruhadarabjuk a peplos volt, mely egy téglalap alakú gyapjúkendő,
amit felül visszahajtva a karok alatt a test köré tekertek, és a vállnál egy ruhacsattal fogtak össze.
A későbbiekben a nők a vászonból készült többnyire összevarrt khiton-t viselték, de arra is találunk példát, hogy egyszerre hordták a khitont alsó, a peplost felsőruhaként. A férﬁak általában a
khiton-nak megfelelő ruhadarabot viseltek, de derékban övet tettek rá. Természetesen a társadalmi differenciálódás nyomán fokozatosan elkülönültek egymástól a közemberek, a katonák és a
szertartásokat végző papok ruhadarabjai. A nőknek hullámosított és gyakran kontyos hajviseletük
volt és alkalmanként fejkendőt vagy kalapot viseltek. A férﬁak ezen kívül hordták a fejre simuló
karima nélküli sapkát a pilost. A görögök utcai lábbelinek szandált viseltek, de használták is a
kotornus-t is, mely magas talppal megerősített bőrharisnya volt.

A görög khiton

Az ókori rómaiak nemcsak a tudomány és művészet, hanem az öltözködés terén is tanultak a
görögöktől. Ruházatuk alapját a gyapjúból készült tunika jelentette, mely mindkét nem öltözetére
jellemző volt. A női öltözetekhez a császárkor idején egyre könnyebb anyagokat használtak fel
(pl. keleti selyem) és az öltözködésben megjelent a tunikához hasonló stóla, amely bő és kissé
uszályos volt. A nők a ruhákat övvel, s lazán viselték, az övet csípőre vagy derékra helyezték.
A férﬁak is tunikát viseltek, mely a térd aljáig ért, és az övet a csípőre tették, gyakran több tunikát is vettek egymás fölé. A római polgárok által viselt tóga hatásos állami és díszruha volt. E
ruhadarab a császárság idején volt a legelterjedtebb, és nemegyszer a gazdagság érzékeltetésére
drágakövekkel is díszítették. Érdekességként megemlíthető, hogy a rómaiak nadrágot felsőruházatként nem viseltek, mert ezt barbár öltözetnek tartották. A római légionisták (katonák) bőr és
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fémpáncélt valamint durva anyagból készült harci köpenyt viseltek. A nők a feltornyozott hajukat
hálóba fogták, melyet csatok és diadémok tartottak össze. Hajukat gyakran festették vörösre és
szőkére, sőt a császárkorban a paróka is megjelent. A nők házon kívül fátylat is viseltek, melyet
hajtűvel erősítettek fel. A férﬁak rövid hajviseletet hordtak, és a fej befedése ritka alkalomnak
számított. Az előkelőségek fejdísze közé a babérkoszorú tartozott. Lábbeliként mindkét nem a
görög szandált vagy az etruszk bőrcsizmát használta. A római nők és férﬁak fontosnak tartották a
test ápolását, illatszerek és az ékszerek használatát.

A rőmai női viselet

A római katonai ötlözet

A kora középkori Európa mindennapjait a keresztény tanítások és az egyház társadalomszervező tevékenysége határozta meg. Művészetét pedig a román stílus alkalmazása jellemezte.
A társadalom a harcolók, a földet művelők és az imádkozók kölcsönös függőségén alakult. Ennek
nyomán változatos rendszere alakult ki a vallási öltözeteknek (pl. dalmatika, chasuble, pallium,
casula), melyeket a papok és püspökök a különböző egyházi szertartások alkalmával viseltek.
A bizánci öltözködést alapvetően a római hagyományok továbbélése jellemezte, de a nyugateurópai frank viseletet is a római öltözetekből átvett anyagok és formák határozták meg. A nők
öltözködését a kor egyházi tanításai nyomán szigorú zártság és az alsó- és felsőruházat (surcot)
együttes használata jellemezte. A nők alsóruhaként ingszerű, földig érő hosszú ujjú ruhadarabot
viseltek, míg a ruha felső része fűzéssel simult az alakra, és a csípővonalon hozzávarrt szoknyarész alul kibővülve uszályos volt. A ruhákat csípő és derékvonalon körbetekert övvel díszítették.
A férﬁak alapruházatát a bebújós jellegű hasítékos tunika (bliaud) jellemezte.
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A kora középkori női viselet

A kora középkori férﬁ tunka

A felsőruházat ingből, nadrágszárakból és köpenyből állt. A köpenyt nem egyszer prémmel is
bélelték, és a korszak végére kabátformát vett fel. A férﬁruházatot az előkelő (pl. vörösesbarna,
fekete), míg a nőit inkább az élénk színek (világoskék, piros) jellemezték. A női hajviseletet a
kor erkölcsi előírásai határozták meg, így az asszonyok nyilvánosság előtt csak befedett hajjal és
homlokpánttal rögzített apácafátyollal jelentek meg. A férﬁak hosszú hajat és szakállt viseltek, a
XII. századtól különböző fejfedőket is használtak (sapka, vállgalléros csuklya).
Az érett középkor Európáját a gótikus művészet elterjedése és a keresztes hadjáratok révén
az iszlám kultúra hatásának megjelenése jellemzi. A gótikus építészetet meghatározó csúcsív a
felfelé törekvést, a könnyed pillérek, a karcsúság igényét fogalmazzák meg, mely továbbterjed
a szobrászatban, festészetben, sőt az öltözködésben is. A kor divatját így a légiesen megnyújtott
formák jellemzik. A korszakban készülő ruhák alapanyaga főleg a posztó, a selyem és bársony
valamint a gyolcs volt, melyeket vagy a keletről hoztak be a távolsági kereskedők, vagy a céhekben állították elő és a ruhák varrását is már szabómesterek végezték. Mindez minőségi garanciát
biztosított az elkészült ruhadarabokat illetően. A kor nőideálja az előkelő és ﬁnom modorú hölgy
volt, melynek testtartása „S” vonalat mutatott, vagyis fejüket kissé félrebillentették, csípőjüket és
hasukat enyhén kitolták.

Az „S” vonalú női testtartás
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A női ruhákat a nyújtott karcsú formák, kihangsúlyozott derék és ragyogó színek jellemezték.
Jellemző díszítése az öltözéket két félre osztja, és két különböző színnel, olykor szabással is felemásra alakítja. Ez a mi-parti díszítés. A testhezálló szűk öltözék megjelenését az araboktól átvett
gombok alkalmazása tette lehetővé. A XIII. századtól vált divatossá a dekoltázs, mely a felsőruházat mély, V alakú kivágását jelentette. A kor női díszes ruházatának elengedhetetlen kelléke
volt a szőrme (hermelin). A férﬁak szűk harisnyaszerű nadrágot, és zekét viseltek, amely szintén
testhez simult, melynek hossza a csípő és a térd vonala között változott, ujjai bővek voltak, s néha
még a térdig is leértek. Szintén viseletükhöz tartozott a köntös, vagy a hosszú lebenyes csuklyás
pelerin. Az övet a csípőn hordták, és a kardot erre függesztették fel. A női hajviselet folytatója
volt a kora középkorinak, de a fejfedők mérete folyamatosan nőtt, sőt a XV. századtól vaskos,
gyűrű formájú turbán viselése is elterjedt mind a nők mind a férﬁak körében. A késő középkor
tipikus lábbelije a fatalppal kiegészített csőrös cipő volt. A korszak a ruhákat kiegészítő eszközök
terén is változásokat hozott, hiszen általánossá vált a kesztyűk, legyezők használata, valamint a
ruhákon, kellékekeként alkalmazott csengettyűk viselése is.

Az érett középkori nő viselet

A mi-parti szabás

Az érett középkori férﬁ viselet

A XV. századtól kezdődő kora újkor a reneszánsz életérzés és művészet térhódításának időszaka. A társadalomban bekövetkező legfontosabb változás az lett, hogy nem a hűbéresek jelentették csak a vezetőréteget, hanem a vagyonos polgárok (kereskedők, bankárok), akik gaz-
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dagságban nem egyszer felvették a versenyt a nemesekkel is. A művészetet az ókori klasszikus
(antik) stílus és formák újjászületésének igénye, valamint a kor tudományos megismeréséből
eredő perspektívaváltás felismerése határozta meg. A kor életfelfogását a humanizmus hatotta át,
mely az egyéni szabadság és az individuum kultuszát hirdette. A megváltozott világszemlélet a
kor építészetében is teret kapott, hiszen az „egek felé” törő épületek helyett a két-háromszintes
emberléptékű paloták építése vált hangsúlyossá. A folyamatban nemcsak a művészeti alkotást
létrehozó „szellemember”, hanem az egyszerű kézműves értékteremtő tevékenysége is felértékelődött. Az öltözködési szokások átalakulásában fontos szerepe volt az Észak-Itália városaiban
(Velence, Genova, Firenze) kialakuló textilmanufaktúráknak, amelyek gyönyörű mintázató különleges minőségű bársonyt, brokátot, atlaszt és selymet tudtak előállítani. A mintás anyagok
használatának új szakaszát jelentette az is, hogy nemcsak szövéssel, hanem hímzéssel is készültek. A reneszánsz kor öltözködéskultúrája egyértelműen a fokozatos differenciálódást mutatja,
hiszen nem lehet egységes női-, vagy férﬁdivatról beszélni. Az öltözetek igazodtak az emberi test
arányaihoz, de a funkcionalizmus mellett a díszítő hatások is jelentős mértében érvényesültek. A
nők esetében általánosan elterjedt a hosszan leomló uszályos ruha, mely alatt nem hordtak merev
abroncs szoknyát és a felsőtesten hordott mellény szorosan követte a test vonalát. A felül kivágott
ruháknál gallérkendővel takarták el vállukat, míg a zárt ruhákat fodros gallérral szegélyezték.

A kora újkori női uszályos ruha

A férﬁak öltözékét általánosságban a zeke és a térd vagy harisnyanadrág jellemezte. A korszak
egyik fontos változása a hajviseletek fontosságának megjelenése, mely egyaránt jellemző a nőkre
és a férﬁakra is. A női fej éke nem egyszer a művészileg elrendezett haj lett, így a kalapok viselése esetleges volt. A férﬁak is vállig érő hajat viseltek, de fejüket barettsapkával fedték be, és a
divatot erőteljes bajusz és szakállviselet jellemezte. A lábbelik tekintetében a legelterjedtebb az
ún. ökörszájcipő volt, mely hasítékokkal ékesített négyszögletes orral került kialakításra.
A reneszánsz korában a viseletek földrajzilag is elkülöníthetők, így különbséget lehet tenni
itáliai, francia, németalföldi és spanyol ruházkodási szokások között. Az itáliai reneszánsz ruházata egyértelműen az öntudatos és jómódú polgárság egyéni ízlésének megjelenését mutatja.
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A ruhák drága anyagokból és gazdag díszítéssel jelentek meg, nem egyszer hímzésekkel is kiegészítve. A
női öltözetet a ruhaderék, a szoknya és az ujj kialakításának változatos formái határozták meg. A szoknya
emelt derékvonalú, hátul kissé uszályos volt, és a ruha
dekoltált mellrészét oldalt vagy hátul fűzték. A bő ujjakat szalagokkal rögzítették a törzshöz, hogy cserélhetők legyenek. A férﬁdivatot a gombos záródású zeke és
a feszes harisnyanadrág jellemezte.
Az itáliai reneszánsz férﬁ viselet

A francia reneszánsz jellegzetes motívuma a három liliom volt, és a női viselet alapvetően
olaszos jelleget öltött, a felsőruha ujját gyakran prémkézelő díszítette, és itt vált egyre hangsúlyosabbá az alsószoknya, melyet kúposan merevítettek ki. A férﬁak ruházatát zeke és a térdnadrág
határozta meg, és a fejfedők díszítésére a strucctollat használták.

Zeke és térdnadrág

A francia reneszánsz férﬁ viselet

A németalföldi reneszánsz a reformációval egyidejűleg terjedt, így nőknél és férﬁaknál egyaránt elítélte a ruházat túlzott díszítését. A nőknél az öltözékben a zsinórozott, fűzött szűk derékrész
elvált a szoknyától. A bő uszályos szoknyát merev hajtásokba rakták, és megjelent a gazdagon
hímzett kötény. A férﬁaknál itt is jellemző a zeke és térdnadrág, de elterjedt a bő köpeny, mely
térdig ért és a vállnál rakott lógó ujjai túlnyúltak a kabát hosszán.

A németalföldi reneszánsz férﬁ viselet
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A reneszánsz bő köpeny

A spanyol reneszánsz az itáliaihoz képest később jelenik meg, és szemléletét az állam nagyhatalmisága határozza meg, mely a ruhák alapanyagának és díszítettségének mérhetetlen gazdagságában (bársony, selyem, arany, drágakő) öltött testet. A női öltözetek a spanyol udvar szigorú
etikettjéből adódóan zártak voltak, így a nyak és a váll lefedésre került.

A spanyol reneszánsz férﬁ viselet

A spanyol reneszánsz női viselet

A ruha alatt két új kellék jelent meg, a fűző, mely a felsőtest laposra préselését szándékozott
megvalósítani, valamint az abroncsszoknya, mely a felsőszoknyát redőktől mentesen kúp alakúra formálta. A férﬁak öltözetében a zekét erősen alávattázták, és a merev inggallér fölött nem
egyszer keskeny ingfodor fehérlett. Jellegzetes viseletként megjelent a buggyos, erősen tömött
és hasítékos nadrág, mely combközépig ért.
Az asszonyok hajukat szigorú frizurákba fésülték, míg a férﬁak vékony bajuszt és kecskeszakállat viseltek. A spanyol lábbelik keskeny, bársonyból illetve bőrből, lapos illetve emelt sarokkal
készültek.

1.3. A reneszánsztól a XIX. századig
A XVI. század folyamán a reformáció mozgalma jelentős mértékben átalakította a NyugatEurópai társadalom lakosainak életszemlélet, mentalitását. A polgári erények hangoztatásának
középpontba kerülése nemcsak a kálvinizmus, puritanizmusát eredményezte, hanem az egyéni
vállalkozásra és szabadpiacra épülő ipar és kereskedelem fellendülését. A korszak a reformáció
ellentéteként életre hívta az ellenreformációt vagy katolikus megújulást, mely a barokk művészet
formájában jutott el a társadalom mind szélesebb köreihez. A barokk világához kapcsolódott az
abszolút uralkodói hatalom kiteljesülése, mely Franciaországban, XIV. Lajos (Napkirály) uralkodása idején vált meghatározóvá. Az itt alkalmazott állami gazdaságpolitika (merkantilizmus)
kiemelt feladatának tekintette a textilmanufaktúrák fejlesztését, melyek elterjedése ösztönzően
hatott mind az alapanyaggyártásra, mind a feldolgozásra. A barokk kezdetén a holland öltözetek
voltak meghatározóak, melyekben a női viseletben az emelt derékvonalú ruhák nyakkivágását
egy vagy több széles csipkegallér keresztezte.
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XVI. századi holland női viselet

XVI. századi holland csipkegallér

A férﬁaknál a hordó jellegű nadrágok a csizmát érték és általánossá vált a vállköpeny használata. A ruhák anyaga az előkelőbb társadalmi rétegeknél brokát és bársony volt, míg a polgárság
ruháit posztóból és vászonból készítették.

XVI. századi előkelő spanyol férﬁ viselet

A XVII. század közepétől az európai viseletet a francia divat határozta meg. A nők által viselt
sziluett nemcsak karcsúvá és elegánssá, hanem merevvé is vált, a csónaknyakú keményített szorosan fűzött elöl csúcsos ívű derékrészt pedig egy gazdagon díszített betétrész tartotta össze. A
ruhák ujja maximum a könyökig ért és tölcséresen kibővülő végeit gazdagon díszített csipkefodor
zárta. Az uszályosra tervezett felsőruha elöl nyitott széleit felhajtották és mind hátul mind oldalt
gazdagon beráncolták.
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XVI. századi női viselet

XVI. századi női viselet

A bővülő hatás elérése érdekében későbbiekben a szoknya alá kispárnát helyeztek. A ruhák anyaga legtöbbször szatén volt bársonnyal gazdagon bélelve, élénk és világos színekkel, arannyal, ezüsttel hímezve. A férﬁak ruházata a napkirály uralkodása idején kétszer is változott, melynek eredményeként általánossá váltak a napjainkig jellemző ruházat alapdarabjai: kabát, mellény, nadrág.
Kezdetben a férﬁak által viselt zeke ujja és hossza megrövidült, így boleró jellegűvé vált, amelyből
a selyeming habosan buggyant ki és gallér helyére dús, csipkezsabó került.

XVI. századi férﬁ viselet a Napkirály idején

A későbbiekben divatossá vált új sziluettű kabátot szűkre szabták, és nyitva viselték. Deréktól
– rakott oldalhajtások – trapéz formában futottak szét a térd magasságáig. A kabát szabásához
illeszkedő mellény a felsőkabát aljáig ért. A kabát majdnem teljesen eltakarta a leszűkülő térdnadrágot.
Az előkelő férﬁöltözetek bársonyból, brokátból és selyemből készültek, felületüket sűrű paszománysor, fémgombok, csipkék és hímzések díszítették. Az előkelőség fokozása érdekében
kedvelt színnek számított az arany, skarlátvörös, meggypiros és sötétkék. A korszakban a nők és
férﬁak félhosszú, hullámos hajukhoz széles karimájú puha ﬁlckalapot hordtak, struccolt díszítéssel. A nők hajukat csigába fésülték, és magasra feltűzték és számos esetben dísszel ékesítették. A
férﬁak esetében ekkor jött divatba a férﬁ paróka (allonge), melyre háromszögletű kalapot tettek.
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XIV. Lajos uralkodása idején a nők és férﬁak cipői gyakran brokátból vagy damasztból készültek,
és csatokkal zárultak. Ekkor terjedt el a férﬁak számára a sarokkal ellátott félcipő, melynek piros
színnel csak királyi engedéllyel lehetett viselni.

XVI. századi női viselet a Napkirály idején

XVI. századi női viselet gazdagsága

A XVIII. század folyamán a rokokó megjelenése a barokk stílusirányzat lezárását jelentette.
A korszak előkelői az élet örömeit keresték a kecsesség, a ﬁnomság és az elegancia elérése volt a
céljuk mind a viselkedésben, mind az öltözködésben. A rokokó szó kagylómintás díszítést jelent,
és kényeskedő hangzása nagyon illett a kor emberére. A női öltözetek korszakban kényelmesebbé
váltak, és megjelent a hatalmas méretű abroncsszoknya, a panier, mely a kor egyik legjellegzetesebb ruhadarabja volt.

XVII. századi női viselet

A panier

A fodrokkal, masnikkal, virágokkal felcicomázott felsőszoknya elöl háromszög alakban nyitott volt, így láthatóvá tette a szintén díszes alsószoknyát is. A széles szoknya fölötti ruhaderék
szoros volt, és az alatta viselt fűző biztosította a darázsderekat. A férﬁak öltözködésében két új
ruhadarab jelent meg, a francia frac, mely kis kézelővel ellátott szűk zakóforma volt alatta derékig érő mellénnyel, és a hozzá viselt szűk térdnadrág, a culotte.
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XVII. századi férﬁ viselet

A francia frac és culotte

Angliából indult hódító útjára és elterjedése révén a divatban kialakult az angolos férﬁöltözet.
Szintén lényeges újításként jelent meg a férﬁdivatban a kihajtható és fekvőgallér, egy illetve két
soros gombokkal. A női hajviselet jelentősen változott. A korábbi évtized kisméretű fehérre púderezett frizurája helyett a magasra tornyozott forma vált általánossá.
A korszakban a francia királyi udvar mindinkább a kontinens divatának irányítójává vált, így
megjelentek az első divatlapok, melyek az udvari arisztokráciát tudósították a változó ruházkodási módokról, legújabb luxuscikkekről.
A XVIII. század második felétől a tudomány területén történt változások, melyek lehetővé
tették a korábbi fertőzések, járványok megakadályozását, jelentős hatást gyakoroltak az emberek
életkörülményeinek javítására is. A kibontakozó felvilágosodás nemcsak eszmei fellendüléssel
járt, hanem a szabadság és egyenlőség követelését hozta, így megteremtette a korábban mellőzött
néptömegek jogainak kiszélesítésének igényét. A felvilágosult gondolkodók ennek szellemében
igyekeztek megtalálni a kormányzás és a társadalom együttműködésének ésszerűbb kereteit. A
társadalmi-gazdasági változások kikerülhetetlenül magukkal hozták a polgári viszonyok fokozatos kibontakozását, mely legszembetűnőbb formában a városiasodásban öltött testet. Az ipari
tevékenységek változása során nemcsak az új üzemszervezési formák (manufaktúrák) terjednek
el, hanem különösképpen a könnyűipar terén új technikai és technológiai megoldások színrelépésével kell számolni. Az egyre nagyobb létszámú városokban fokozatosan differenciálódik a
lakosság, mind világosabban elkülöníthetővé válik a lakóhely, életmód és öltözködés terén is a
tulajdonnal bíró kis-, közép, és nagypolgárság, valamint a tulajdon nélküli bérmunkások rétege.
A XVIII. század végétől Nyugat-Európában lényeges változások történtek az öltözködés terén.
Franciaországban 1789-ben kitört az ún. nagy forradalom, mely egyrészt az abszolutista viszonyok felszámolását, valamint a létszámában és gazdasági befolyásában is egyre gyarapodó harmadik rend (polgárság) egyenjogúsítását tűzte ki céljául. A forradalom kezdetét az utált börtön, a
Bastille július 14-ei lerombolása jelképezi, de általános célkitűzéseit az augusztus első napjaiban
megjelent Emberi és polgári jogok nyilatkozata fogalmazta meg. A dokumentum rögzítette a
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feudális vagy rendi előjogok felszámolását, és hitet tett az általános polgári szabadságjogok (választás, gyülekezés, szólás, sajtó) törvénybe iktatásának szükségessége mellett. A forradalom ezt
követően nem csak a társadalmi, politikai és gazdasági viszonyokat változtatta meg, hanem ezzel
összefüggésben az emberek öltözködését, a divat formálódását is alapvetően befolyásolta, hiszen
a társadalmi korlátok felszámolása magával kellett, hogy hozza a korábbi viselkedéskultúra és öltözködési szokások jelentős átalakulását is. Az abszolutizmushoz kapcsolódó túldíszítettséget és
nemegyszer öncélú szépséget elváró barokk és rokokó stílust felváltotta, mely a korábbi uralkodó
rétegek öltözködését jellemezte, fokozatosan kiszorította a polgári viselet, melyben az egyszerűsödésre való törekvés, a praktikum és a kényelem elvárásainak szempontjai domináltak.
A nagy francia forradalom változatos és nem egyszer kíméletlen harcai idején az öltözködés
már nem igazából a társadalmi hovatartozást tükrözte – amint az a korábbi évszázadok öltözékeit
jellemezte – hanem azok viselőinek politikai nézeteit volt hivatott megjeleníteni. A royalisták
(királypártiak) választékosan és fényűzően öltözködtek, a republikánusok (köztársaság pártiak)
hegyes szárnyú angol frakkban, cilinderben és térdnadrágban jártak. A forradalom fokozatos radikalizálódása, mely a kezdeti spontán kastélyégetésektől és egyház, vallás elleni támadásoktól
eljutott XVI. Lajos kivégzéséig, és a korábbi uralkodó elit jelentős részének likvidálását vagy
emigrációba kényszerítését eredményezte.
1793 januárjában a forradalmi mozgalom egyik legszélsőségesebb csoportja, a jakobinusok
veszik át a hatalmat, akik diktatúrájukban nemcsak a korábbi ellenségekkel (urak, papság, nagypolgárság) szembeni harcot hirdetik meg, hanem a társadalom közönyöseit is legszívesebben a
nyaktiló (guillotine) alá küldenék. A jakobinus diktatúrában a forradalom talpasai a sans-culotte-ok ragadták magukhoz a hatalmat. Elnevezésüket az öltözékük után kapták, miszerint culotte
nélküliek voltak, vagyis az előkelőek körében divatos feszes térdnadrág, a culotte helyett hosszú
szárú bő vonalú, kényelmes pantallót un. matelot-t viseltek. Derékban erre a nadrágra piros sálövet tekertek. Felsőtesten egy laza szabású, mellközépig nyitott fehér inget hordtak, azon egy
felsőkabátot a carmagnole-t, ami elől derékig, hátul combközépig ért. A lábukon jellegzetes fapapucsot a sabot-t, fejükön a vörös színű frígiai sapkát hordták, amely az eszményi ókori görög
demokrácia iránt feltámadó hódolatot jelezte. A forradalom jelképeként háromszínű kokárdát tűztek a sapkára vagy a kabátka gomblyukába. A piros – fehér - kék kokárda a bátorságot (piros), a
tisztaságot (fehér) és az igazságosságot (kék) jelentette.
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Férﬁ viselet a nagy francia forradalom idején

Az asszonyok forradalmi öltözéke is szakított az előkelőek körében divatos korábbi hagyományokkal. Ez az öltözék egy durva zsákvászonból készült, térd alatti hosszra szabott szoknyából,
egy derékig érő feszes, elől fűzött kabátkából és az alatta viselt fodros fehér blúzból állt. Lábon
combközépig érő fehér harisnyát és fapapucsot hordtak.
Fehér fodros főkötőbe illesztették szorosan feltűzött hajukat. 1794. július 27-én véget ért a
jakobinus diktatúra.

Női viselet a nagy francia forradalom idején

Női főkötő nagy francia forradalom idején

A jakobinusok bukása lehetővé tette a terror idején erőszakkal háttérbe szorított nagypolgárság
hatalomra kerülését és az általuk képviselt szabadságeszme (liberalizmus), valamint a vele „kéz
a kézben” megjelenő nacionalizmus hazai és európai terjesztését is, hiszen a forradalmi honvédelem idején olyan tömeghadsereg felállítására került sor, mely eredményesen tudta felvenni a
harcot a forradalom letiprását meghirdető hagyományos dinasztiák haderejével szembe. Az új
típusú hadsereg élén egy tehetséges tábornokkal, Bonaparte Napóleonnal, így hozzákezdhetett a
forradalmi eszmék terjesztésének álcája alatt a francia birodalmiság vagy később a kontinentális
hegemónia megteremtésére. A hadvezérből császárrá vált uralkodó hatalma teszi lehetővé, hogy
konszolidálódjanak a polgári Franciaország jogi alapjai (Code Napoleon) és hódító útjára induljon egy új művészeti korszak, mely az antik görög-római hagyományok feltámasztásával egy új
birodalom (empire) nagyságát és jelentőségét hivatott volt kifejezni.
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1.4. XX. század vége, folklór divat, a népviseletek hatása
A hetvenes nyolcvanas évek képzőművészetére az erőteljes amerikanizálódás nyomta rá a bélyegét, hiszen az avantgárd művészeti tevékenység központja Európából az Egyesült Államokba
tevődött át. Ezzel együtt az alkotói tevékenységek célja és irányultsága is megváltozott. Az Amerikában működő avantgárd irányzatok közül az egyik legerőteljesebbnek a Pop-Art művészetnek
nem volt eszmei vagy esztétikai célkitűzése. A társadalomalakítás utópiáját a magába mélyedés
időszaka követte, a korábbi forradalmi törekvések helyébe a függetlenedett művész lépett, önálló
alkotásaival, melyek terjesztését a műkritikusok, a galériák és a tömegkommunikációs eszközök
munkája biztosította. Egységes stílusirányzatról már nemigen beszélhetünk, a művészetek területére is begyűrűzött az üzleti szellem. Az óriási mértékben megnőtt mű-termelés korában nehéz
szétválasztani az értékes alkotásokat a külsőségekben rájuk hasonlító értéktelen kontármunkától,
hiszen nem tudható az adott pillanatban, hogy mi sarjad a meghökkentő kísérletekből. Valóságos
tárgyak esetleges halmaza jelenthet műalkotást, s ez hamis és valójában művészetellenes, mert
nélkülözi az alkotómunka szükségszerű elvonatkoztatását, de a rohanó, mind felszínesebbé váló
élet tükrözésére tökéletesen alkalmas. Az egyetlen körvonalazható művészeti irányzat Amerikában az absztrakt expresszionizmus volt, amit az Európából áttelepült Mondrian, Chagall és Lam
ültettek át a befogadó észak-amerikai talajba.
Az öltözködés terén sem keletkezett új stílus és formavilág, hanem a nosztalgia, a régmúlt évtizedek adták az ihlető motívumokat. A divat sokrétűvé vált. Fellendülőben volt a prêt-à-porter, a
hordásra készen vett ruhák üzletága. Az emberek általában igényelték a divatos ruhákat, mert az
öltözet a magas életszínvonal kifejezője lett. Jellemzővé váltak az igényes anyagok, a költséges
feldolgozások, a dekoratív részletek, valamint a nagy formai gazdagság.
A hetvenes évek sokoldalú divatja tág teret biztosított az egyedi öltözködési stílusnak. Kedvelt volt
a különböző jellegű ruhadarabok kombinálása és előnyben részesült az anyag-és mintakeveredés is.
A női divatban a szoknyahossz a midi lett. A sportos, lezser öltözékek mellett a nosztalgiahullám divatba hozta a harmincas évek elejének feminin stílusát. Divatba jött a nők körében is a
bővülő szárú trapéznadrág színes, mintás blúzokkal és karcsúsított blézerrel.

Női viselet a hetvenes években
(trapéznadrág mintás blúzzal)

16

Megjelent a disco-divat fényes, műszálas anyagaival, rikító színeivel és szűk, testre feszülő
szabásával. Férﬁak és nők öltözködésében új stílus mutatkozott – igaz szűkebb körben – a punk
stílus, melyre a lázadó, polgárellenes világnézet és az ezt tükröző szintén feszes bőr-, vinil- és
gumiruhák, valamint a biztosítótűkkel összetartott tépett, rongyos öltözék volt jellemző a hozzá
tartozó botrányos, élénk színekre festett hajviselettel. A robbanásszerű technikai fejlődés következtében az űrhajózás elemeit felhasználó letisztult formavilággal rendelkező futurista stílus is
nyomot hagyott az öltözködésben a hatvanas évek végén és a hetvenes évek elején. De továbbra
is divat volt a farmer és a teljes farmeröltözék. Már nemcsak nadrágok készültek ebből a mindmáig hallatlanul népszerű alapanyagból, hanem szoknyák, mellények zakók, kabátok, sőt cipők,
papucsok és csizmák is.
Az évtized jellegzetes és divatos ruhadarabja az íves cikkekből szabott banánszoknya és az
1971-ben a divatba robbant feszes, gépi kötéssel előállított forrónadrág volt, amely a női test alsó
domborulatát hangsúlyozta. A hetvenes évek nosztalgia hulláma előtérbe helyezte a folklór divat
elterjedésével a népviseletek öltözékeit, öltözékelemeit és anyagait, mint a kékfestő és a hímzett,
durva lenvászon, a posztó és a gyolcs, melyek hallatlan népszerűségnek örvendtek ebben az évtizedben. Hosszú népi szoknyák, csipkés alsószoknyák, hímzett ingek, kötények és kötényruhák
vonultak be a nagyvárosi ember hétköznapi viseletébe.
A magyar népviseletek, mint általában minden nép viselete mindig is hatással volt a divat
alakulására, az egyes öltözékelemek divatjára. A legújabb divat követése minden időben a nemesemberek kiváltsága volt, ezt a városi polgárok és a parasztemberek nem tehették meg. Így a ruha
különböztette meg a társadalom rétegeit, a ruháról lehetett megítélni, hogy viselője milyen nemzethez vagy nemzetiséghez tartozott. A népviseletek tájanként, sőt községenként különböztek,
ezért a ruhájáról lehetett megállapítani, hogy ki hová való. A parasztság a nemesi viselet számos
elemét átvette, de a polgári öltözködés egyes vonásai is hatottak rá. A különböző tájegységek
népviselete jelzésekkel, eltérésekkel kifejezésre juttatta a nem, életkor, családi állapot és rang
szerinti különbségeket.
A férﬁdivatban a zakók szabása némileg megváltozott a hatvanas évek zakódivatjához képest. Erősen karcsúsított volt és keskeny, szinte szűk vállakat
kapott. Széles hajtókával hordták. A nadrágok szabása fenéknél szűk és feszes, boka felé erőteljesen
bővülő, trapéz alakú volt. Ehhez kismintás – főleg
csíkos és kockás -, szintén erősen karcsúsított inget
viseltek. Az inget nem gombolták be nyakig és a
nyak köré tekert, laza mintás vagy egyszínű sálakat
hordták nyakkendő helyett.
Férﬁ viselet a hetvenes években
(trapéznadrág kismintás inggel)
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A hetvenes évekre oly jellemző mintázatot a távol-keleti ikat- és batikminta jelentette. Mindkét
nem képviselői széles orrú, otromba, vastag talpú fűzős félcipőt vagy csizmát viseltek, divatba
jött a műanyag talpú műbőrcipő. A kalap viselete nem volt divat, ha mégis hordták, akkor az a
puhakalap volt, amit nők is szívesen viseltek nadrágos öltözékhez.
A férﬁak népviselete, ahogy a nőké is alapvető és általános öltözékelemekből állt. Ezek között
szerepelt az ing, a gatya, a szűr, a ködmön, a mellény. A nők öltözékeinek állandó elemei az ingváll,
a vállfűző, a szoknya, az alsószoknya, a kötény. Az Alföldi mezővárosokban egykor népes réteget
alkottak a pásztorok, akiknek télen, nyáron helyt kellett állni a jószág körül. Ehhez az edzettséget
követelő életmódhoz jól illettek a régi vászon, bőr, szűrposztó öltözetdarabok. A XIX. század közepén felvirágzó kékfestőipar hatására a parasztok és a pásztorok körében divatba jött a kék ing és gatya, majd a parasztok ismét fehérbe öltözködtek, de a pásztorok és leginkább a hortobágyi csikósok
mai napig a kéket hordják. A hagyomány szerint a kéket fekete ing és gatya előzte meg. A pásztorok
inge bő, tölcséres ujjú és rövid derekú volt. A szabadon hagyott derékra széles bőrövet csatoltak, ez
volt a tüsző.

Férﬁ népviselet (szőrös bőrmellény, bő ing, tüsző)

Ebbe rejtették a kést, a tűzszerszámot és a sallangos dohánytartót. A bőszárú vászongatya nem
ért még bokáig sem. Lábra fekete, hosszú szárú sarkantyús csizmát húztak. Kétoldalt csimbókba
kötött hosszú hajat viseltek és hosszan lelógó bajuszt. A fejet visszahajtott peremű, magas tetejű
nemezsüveg fedte, a csikós ebbe szúrta cserépfejű, hosszúszárú pipáját. A pásztorok öltözéke
gyakran készült bőrből, mert jól értettek a juh szőrös bőrének kidolgozásához. Subát, ködmönt,
mellényt, nadrágot, háti bőrt, azaz kacagányt készítettek belőle. A pásztor maga kreálta bocskorát, mely egy lábujjaknál és saroknál lekerekített marhabőrből állt, a szélén körben lyukakkal és
ebbe vékony szíjat fűzve húzták össze a lábfejükre. A leghasznosabb téli, nyári és eső elleni öltözékelemük a pásztoroknak a juh szőrös bőréből készült, ujjatlan, hosszú palást, a suba volt.
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Férﬁ népviseletek
(suba, bőrködmön, kék ing és gatya)

Szőrével befelé viselték hidegben, szőrével kifordítva eső ellen, mert a gyapjúfürtökről lepergett a víz. Szőrével kifelé öltötték fel melegben is, belé burkolózva aludtak a földön, az összehajtott subára ültek és a kiterített suba volt az asztaluk. Ezek a subák dísztelenek, egyszerűek voltak.
De dúsan hímzett, irharátéttel díszített ünneplő subák is készültek, azonban erre csak módosabb
gazdáknak, egyházi és községi tisztviselőknek telt. A bőrből készített ruhadarabok közül a ködmön volt a legáltalánosabb.

Női cifra ködmön elölről

Női cifra ködmön hátulról

Férﬁak és nők is viselték, volt térdig érő változata, de leggyakrabban csípőig vagy derékig
ért. Díszített, hímzett változata volt a cifra ködmön. A leány sokszor kelengyében kapta meg a
ködmönét és ez volt egész életére szóló ünnepi felsőruhája. Általános kabátviseletként terjedt
el, főleg a Dunántúlon a szűr, mely nevét a durva és erős szűrposztóról kapta, amiből készült. A
hosszú, egyenes és bő egyszerű szabású kabátféle felsőruhának cifra változata is volt. Először
a szabásvonalak mellé került piros posztórátét, majd ezek mellé színes hímzés. Néhány évtized
alatt Dunántúlról Erdély széléig elterjedt, a paraszt férﬁak jellegzetes ünneplő ruhadarabja lett.
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A cifraszűr

A guba egy meleg ujjas kabátféle, mely durva szövésű gyapjúszövetből készült. A gyapjú
természetes színeiben hordták, volt fekete, fehér és szürke guba. Hosszú, lábszárközépig érő
változata is ismert, a derékig érő, rövid, fehér guba az asszonyok öltözékéhez tartozott. A guba
olcsóbb volt, mint a suba, a szegényebbek viselték. Egyetlen díszeként a nyakat szegő piros posztócsík szolgált. Nemigen öltötték magukra, inkább csak vállra vetették. A módos parasztemberek
gyakran viseltek posztóöltözéket.
A Szeged környéki népviseletben a csizmadiák jártak ﬁnom, sötétkék posztóból készült ezüstgombos és ezüstláncos mentében, dolmányban, sarkantyús csizmában és sötétkék galléros köpenyben. A híres szegedi halászok búzavirág kék magyar nadrágjukhoz fekete halászdolmányt és
fölötte rövid szűrkabátot hordtak.
A molnárok, hajósok molnárkékben jártak. A szegedi nők öltözete több polgárias vonást mutatott, mint a férﬁaké. Fontos alapanyaga volt a híres szegedi kékfestő vászon. A felsőruha két részből
állt, szoknyából és sonkaujjú blúzból, melynek anyaga és mintája megegyezett. Fontos öltözékelem
volt a parasztos fejkendő és a kötő. Lábukon a szegedi, hímzett papucsot hordták, melynek múltja
a török korig nyúlt.

A szegedi női papucs

Mezőkövesden volt a legszínesebb, legdíszesebb a népviselet a parasztok nehéz megélhetése ellenére. A XIX. század utolsó harmadában itt is elterjedt a posztóviselet a férﬁak körében.
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A mellények és menték eleinte feketék és sötétkékek piros, sárga, kék zöld zsinórozással és
pitykével, de később a piros és világoskék mellények és menték is megjelentek. A fehér ing
hosszú ujja a két méter bőséget is elérhette és arasznyi színes hímzés került rá. Hasonló színes
selyemhímzés díszítette az ingek elejét is.
Lábra fekete csizmát húztak és fejre magas tetejű, szintén fekete keskeny karimájú kalapot tettek.

A mezőkövesdi férﬁ népviselet

A matyó nők szoknyája – szemben a kor rövid szoknyás paraszti viseleteivel – bokáig ért,
sajátos harang alakját az alsó szoknyák aljára varrt rendkívül bő fodor adta meg. A szoknya elé
keskeny kötényt kötöttek, amit alul egyre szélesebb sávban kihímeztek. A vászon ingváll nem
lett alsóruha, hanem elkezdték a kor divatos anyagaiból, az atlaszselyemből és a kasmírból
készíteni. Ezzel elmaradt az ing fölül a korábban használt vállkendő. A nők fejfedőjét a toknak
nevezett kemény, csúcsos főkötőre a különböző módon felkötött kendők adták. A menyasszonynak különösen magas művirágkoszorú volt a fején.
Hollókő azok közé a felföldi falvak közé tartozik, ahol a századfordulón kialakult népviselet
napjainkig használatban maradt. A férﬁak a vászon-és posztóruhák mellett fekete cifra klott kötényt
viseltek alján tarka műselyemhímzéssel. A fehér ing elejét apró mintás fehér hímzés díszítette, amit
mindig látni lehetett, mert a fölé vett pitykegombos mellényt, a lajbit sosem gombolták be.

A hollókői férﬁ népviselet

A fejükön fekete posztóból készült karimás kalapot viseltek.
21

A hollókői nők viseletére a többféle kékfestő használata volt jellemző. A felsőszoknya sötétkék vagy indigószínű alapon, fehér babos, zöld virágú és egyéb mintás kékfestő anyagból készült.
Alatta ráncos és vasalt alsószoknyákat hordtak. Kékfestő volt a szoknya fölé kötött kötény, a
kecele, valamint a fehér, vászon ingváll és a selyem lajbi fölé kötött vállkendő is. A legelőkelőbb
ruhadarab a fehérföldű nagyködmön az előkelőek kiváltsága volt, a báránybőrből készült ujjatlan
bőrmelles elengedhetetlen tartozéka volt a hajdani hollókői kelengyének, ahogy a harmonikás
torkú, piros rámás csizma is. A lányok színes szalagokba burkolva fonták a hajukat, az asszonyok
kontyba csavarták, amit főkötővel fedtek be. A ﬁatalasszonyok gyöngyös, fodros főkötőjükre
menyecskekendőt kötöttek.
A Kalocsa környéki népviselet szintén erősen díszített és színes volt, ez viszont érthető, hiszen
a kertkultúra és a paprikatermelés gazdaggá tette a vidék lakóit. A zsinóros, posztóruhás férﬁak
fehér ingük fölött egy hosszú ujjú, csípőig érő, kivetve viselt és selyemből készült felső ingfélét
hordtak. Erre keskeny hátú zsinóros mellényt vettek. A kalocsai viselet elsősorban a színes mintákkal kihímzett fehér gyolcs öltözetdarabokról ismert. A hímző asszonyok a színek megválasztásában és a motívumok rajzolatában a természethű ábrázolásra törekedtek. Az ünnepi női öltözék
selyemből és bársonyból készült, de gyakran viselték a színesen kivarrt fehér pamutvászon illetve
gyolcsünneplőket is.

A kalocsai női népviselet

A sok alsószoknya fölé színes, berakott kasmírszoknyát vettek, fölül hímzett ingvállat,
pruszlikot vagy egy bő derekú ujjas ingfélét, viganért viseltek. A szoknya elé fehér, hímzett
kötényt kötöttek. Hasonló hímzés díszítette az asszonyok főkötőjét, az asszonyok és a lányok
zsebkendőjét. A jómódú gazda lánya selyemruhát vett fel a táncba, kettőt fordult benne és átöltözött pamutvászon vagy gyolcsruháiba. A menyasszony fekete selyemben esküdött, és amikor
felkontyolták szintén a színesen kivarrt vászonruhába öltözött át. Böjt idején vagy gyászban
viselt ruháikat kék, lila és zöld színnel varrták ki. Lábra fehér pamutharisnyát és piros papucsot
vettek. Nyakuk köré gyöngykalárist kötöttek.
A kazár környéki, mátraalji palócok népviselete napjainkig használatban maradt. A férﬁak
korábbi posztóöltözeteit fekete kordbársony ruhák váltották fel, kihajtott gallérú kabátjuk fehér gyöngyház gombokkal záródott. A ﬁatal nők öltözékének jellemző alapanyaga a tüll. Ebből
készült a bő ujjú ingváll, a vállkendő, a szélesen lerakott szoknya és a nemzeti színű szalaggal
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díszített kötény. A tüll felsők alá erősen kékített és keményített gyolcs ingváll és alsószoknya
került, ami vakítóan fehérré tette a megjelenésüket. A másikfajta ünnepi öltözékként pruszlikkal
egybevarrt kasmír és selyemszoknyákat vettek fel az alsószoknyáik fölé, amire színesen hímzett
vagy fehér lyukvarrással díszített kötényt kötöttek.

A palóc női népviselet

A fehér és színes ünneplőt az idősebb asszonyok kékfestőre cserélték, csak az ingváll maradt
fehér. Különösen a fejfedő volt díszes és feltűnő eleme az öltözéknek. Hajukat kontyvasra tekerték, és kontyruhával fedték. Erre került a kis alsó főkötő, amit a felső főkötő takart el. A nagyrózsás, az ezüstcsipkés és az aranycsipkés nagyfőkötők koronaszerűen keretezték a fejet.
Az erdélyi kalotaszegi népviselet és népművészet már a századfordulón híres volt. A férﬁak
hétköznapi öltözéke a fehér posztó nadrágból, a bő ujjú vászoningből és a gazdagon hímzett fehér
bőrmellényből állt. Nyak köré fekete selyemsálat kötöttek, fejre fekete ﬁlckalapot tettek és szintén
fekete csizmában jártak. A nők viseletében az ingváll anyaga a különleges technikával készített fodor-vászon volt. Bő, puffos ujjait dúsan hímezték a ﬁataloknak piros, az idősebbeknek fekete fonallal. A két-három alsószoknya közül a legfelső gondosan be volt rakva, mert kilátszott a fölé vett és
elöl föltűzött szoknya alól. Ez a bő és apró ráncokba szedett fekete klott szoknyaféle belülről színes,
széles posztócsíkkal volt beszegve. Amikor a szoknya varratlan elejét a derékhoz tűzték ez a szegély
kifelé fordult. Ennek a szoknyának az elejére gazdagon hímzett, díszes kötényt kötöttek.

Kalotaszegi menyegzői viselet
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Az ingváll fölé a korabeli úri viselet halcsontos pruszlikjaihoz hasonló vas- vagy falemezekkel merevített vállat vettek. A párta a középkor óta a lányok és a menyasszonyok ünneplő viseletéhez tartozott.
A kalotaszegi lányok üveg-és csigagyöngyökkel díszített pártáját papírabroncs váz tartotta, és hátul pártapántlika fogta össze. Az esküvő utáni kontyoláskor az asszonyoknak járó főkötővel cserélték le.
Az erdélyi széki népviselet a nemesen egyszerű öltözetdarabok és a tartózkodóan válogatott
színek jellemezték. A férﬁak öltözékeiben szintén megtalálhatók a régi vászon-és posztóruhafélék. Az egész öltözékben a fehér, a fekete és a kék színek domináltak.

Erdélyi széki női és férﬁ viselet

A fehér vászoning és vászongatya mellé viseltek egy harisnyát, amit szürke vagy fehér házi
posztóból készítettek és kék szegővel díszítettek. Ugyancsak kékkel szegték a csuklyás szűrt,
majd ezt felváltotta a kék posztóból szabott lajbi és a kettős gombsoros ujjas. A férﬁak csizmában
jártak, de a múlt században a csizma kímélésére egy rövid szárú, oldalt fűzött lábbelit hordtak,
ami a XVII. századi magyar só vágók sarujának leszármazottja lehetett. A nők népviseletében a
fehér, a fekete és a piros szín volt az uralkodó. A bő ujjú ing és a több részből szabott pendely a
női öltözetben is vászonból készült. Az ingre fekete vállkendőt vettek, arra pedig fekete posztó
lajbit öltöttek. Az inget derékban behúzták a bokáig érő, hosszú szoknyába, a fersingbe, amit piros-fekete mintás pamut- vagy gyapjúszövetből készítettek.

Erdélyi széki női viselet
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Az asszonyok is fekete csizmában jártak, melynek piros volt a szegése és kérgére tulipánmintát
varrtak. A férﬁak és a nők egyaránt viseltek szalmakalapot. A férﬁak szalmakalapja kis karimájú
volt és akár templomba menet is viselhették. A nők szalmakalapja ezzel szemben széles karimájú
volt és csak a mezei munkához tették fel.
Ezek a népviseletek erőteljes hatással voltak a városi öltözködésre egy-egy motívum, anyag
vagy szabásminta erejéig, de gyakran hordtak eredeti népi öltözékelemeket, ruhadarabokat a városi divat öltözékelemeivel keverve, ahogy gyakran a farmeröltözékekkel is párosították.

1.5. Jelenkor viseleti szokásai, divatbemutatók
A XX. század utolsó évtizedeiben az európai képzőművészetre az amerikai törekvések nyomon követése és gyakran megváltoztatott gondolatisággal módosított átvétele volt jellemző. Az
Amerikában megjelent absztrakt expresszionizmus jelentős alkotói Gorky, De Kooning, Pollock,
Rothko voltak. Ez a művészeti mozgalom, majd irányzat Európában is számos követőt eredményezett. Az absztrakt expresszionizmus a szürrealizmus szertelenségét párosította az én kifejezésének vágyával, jelentéktelenné téve, ezáltal a közönség igényére irányuló odaﬁgyelést. Ennek a
képzőművészeti irányzatnak az alkotói, kommunikációs képességüket olyannyira elveszítették a
vászonfelületek különböző módon történő, önkifejezést tükröző festékfelületeinek kialakításával,
hogy szükségszerű volt azoknak a művészi kísérleteknek a megjelenése, amelyek a közönség
számára befogadhatóbb művészet létrehozására irányultak. A modern társadalmakban ennek a
befogadhatóságnak a körülményeit kizárólag a tömegkommunikációs eszközök képesek megteremteni, ők határozzák meg a műalkotások bemutatásának feltételeit is. Színre lépett a közönségnek az a nemzedéke, amely már nem őrzött háborús emlékeket, inkább a fogyasztói társadalom
által kínált boldogság illúziójáért lelkesedett.
A Pop-Art művészet ezt az igényt elégítette ki, mivel harsány, ﬁgyelemfelkeltő színei és hétköznapi
formái összhangban álltak a termelési és a kommunikációs eszközök művészi gyakorlatával. Ennek
az irányzatnak jeles képviselője volt az amerikai Andy Warhol, aki közönséges fogyasztási cikkekről, konzervdobozokról készített képeinek makacsul ismételgetett motívumaival végtelen sorozatok
variációit hozta létre. Jasper Johns lőlapokból és zászlókból, számokból és betűkből álló motívumismétlésekkel alakított ki kompozíciókat. Robert Rauschenberg a városi hulladékok között keresett új
anyagokat montázstechnikával létrehozott művei számára. A bőség esztétikája mellett, tehát létrejött
a hulladék esztétikája, melynek legkritikusabb képviselői Európában a francia újrealisták voltak.
Ők úgy szemlélték az élet dolgait, ahogyan azt valójában látták, nem színezték ki a képzelet
által, és nem szemlélték intellektuális szemüvegen keresztül. Alkotói eszközként a fogyasztás kacatjaiból építkeztek. Jelentős képviselője volt ennek az irányzatnak Yves Klein, aki emberi testek
megfestésével hozott létre lenyomatokat a festővásznon. Ezeket az akcióit közönség előtt művelte
zenekísérettel, ami által a mai performance elindítójaként tartják számon. César az ócskavassá silányult autóroncsokat paralelogramma alakú hasábokká préseli. Sajtolásaival arra törekszik, hogy
visszahelyezze az anyagot eredeti állapotába, a mutatós fogyasztási cikket fémtömeggé teszi.
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Az amerikai absztrakt expresszionizmus európai megfelelője volt az informel (forma nélküli)
mozgalom. Gondolatiságára az egzisztencializmus, technikájára pedig – ellentétben az amerikai
erőszakosan ismételt gesztusokkal – az anyag meggyötrése, tépése, karcolása, gyűrése és hasogatása volt jellemző. Egyetlen rendező elvet ismert el, a formátlan szabadságét. Az anyag vizuális
megdolgozásában annyi találékonyság érvényesült, hogy a különféle válfajokat más-más kifejezéssel jelölték. Ezek, a lírai absztrakció, a tasizmus, a gesztusfestészet, de mindegyikre az anyaggal való kísérletezés és annak metaforikus átlényegítése volt jellemző. A mozgalom kiemelkedő
alkotóinak Fautrier-nek, Dubuffet-nek vagy Mathieu-nek az alkotásai egészen rendkívüli változatosságot mutattak.
A hetvenes években indult el a jellegzetesen amerikai művészeti irányzat, a hiperrealizmus,
mely a festészet hagyományos műfajaiban hozta létre műveit, mint a portré, a táj és az akt, de
mindig a modern élet hétköznapiságába ágyazottan. A művészek festményeiket, a közvetlen környezetüket ábrázoló fényképek alapján készítették, minden egyes részletre kiterjedő technikával
létrehozva a műalkotást. Ezek a képek az emberi szem lehetőségein túllépve annyi részletet kínálnak, hogy ezáltal olyan vizuális valóságot jelenítenek meg amilyet a ﬁlm és a televízió alakított
ki. Tehát a hiperrealizmus az ábrázolás egyik formája, nem pedig a valóság bemutatása. Jelentős
képviselői ennek az irányzatnak Malcolm Morley, aki modelljeit a reklámból veszi, de elhagyván
a feliratot, a másolat másolatát teremti meg. Chuck Close premier plánban ábrázolt portréin olyan
részletek szerepelnek, amilyeneket a szemlélő sohasem fedezhetne fel az arcon.
A XX. század végének kiemelkedő képzőművészeti irányzatai és művészi törekvései erőteljes
hatást gyakoroltak az öltözködés alakulására, de elsősorban a nagy divatházak és jelentős divattervezők működésének arculatában hagytak mély nyomokat. A mai öltözködés divatja nagyon
sokrétű. Az emberek általában igénylik a divatos ruhákat a divat naprakész követése széles rétegeket vonz, ez teszi világszerte működő üzletággá a divatot és a hozzá kapcsolódó kozmetikai és
testápoló termékek forgalmazását, mely szintén jövedelmező iparággá nőtte ki magát a XX. század végére. Az öltözet a magas életszínvonal kifejezője, előtérbe kerültek a divatmárkák, melyek
a divatbemutatókon jelentkeznek szezonról-szezonra kitalált új szín és formai ötleteikkel, amit a
világszerte nagy hatású reklámok, a sajtótermékek és a ﬁlm, a ﬁlmes díjátadó ünnepségek szinte
azonnal eljuttatnak az erre fogékony, befogadó közönséghez.

Elegáns női viselet napjainkban
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A sztárkultusz, mely időről-időre kitermeli az ünnepelt új és új sztárokat szintén a divat terjesztésének egyik bevált módja. Az emberek sajátos egyéni életstílusát a munkahelyi, a hétköznapi
és a szabadidős öltözködési alkalmak alakítják. Nincsenek előírások az öltözékelemek keverhetősége, eklekticizmusa az egyén ízlésére és önismeretére bízza öltözékének összeállítását, ennek
híján a divattrendek szolgai követését kínálják fel a ruházati üzletek megoldásként.
Napjaink női divatja az aktív, öntudatos nőre épít, aki mind a klasszikus-elegáns, mind a sportos-kényelmes stílust kedveli. Teret nyert a hangsúlyosan nőies divat is, mely lehet csábító, raﬁnált
vagy extravagáns, erre alkalmat adhatnak a nagyestélyi összejövetelek, bálok vagy kulturális események egyaránt. A női öltözködésben állandósulni látszanak a nosztalgikus hatások, az elmúlt
évtizedek divatvonalaihoz való visszanyúlás. Jelenleg a retró divatjával a hatvanas- és hetvenes
évek formái, anyagai, és főleg jellegzetes minta-és színvilága van visszatérőben. A szoknyák
hossza változó, stílustól függően térdtől bokáig ér, sőt a miniszoknya is hódít a ﬁatalok körében.
A nappali és estélyi szoknyáknál a lágy esésű vagy a test vonalát hangsúlyozó szűk, lendületes
vagy terjedelmes szabások érvényesülnek. A derekat kiemelik, lejjebb vagy feljebb csúsztatják,
sőt olykor fedetlenül hagyják. A nők nappali viseletében dominál az egyszerű, kényelmes szabású sportos-lezser stílus. A szűken a testre illeszkedő sziluettek és a bő, terjedelmes zsákvonalak
versengenek egymással. A nők körében is változatlanul kedvelt a jeans divatja, valamint a farmer
anyagából készült mindenféle öltözékelemek és kiegészítők. A kosztümök és a kabátok stílusában a férﬁas elemeket és formákat felmutató sportos-elegáns városi öltözködés tartja magát.
A mára már külön üzletággá fejlődött gyermekruházat önálló divatműfajként működik világszerte, divatbemutatókon felvonultatva apró modelleken a mind újabb kollekciókat.
A divat alakításában, irányvonalainak kijelölésében a komoly múlttal rendelkező nagyobb és a
gombamód elszaporodó kisebb, újabb divatházak, illetve az általuk képviselt divatmárkák játszanak vezető szerepet napjainkban is. A világ nagy divatházainak tevékenysége neves, a szakma és a
közönség köreiben is elismert divattervezők munkásságára épül. Évről-évre kétszezonnyi látványos
prêt-à-porter vagy haute couture bemutatón vonultatják fel a kifutón új kollekcióikat. A divat irányítása napjainkban is európai kezekben van, de Amerika is hozzáad valamit a divat alakításához.
Nagy európai divatközpontok elsősorban Franciaországban, Párizsban vannak, de központ még
Olaszországban Milánó, Spanyolország és Anglia is büszkélkedhet híres divatházzal, valamint az
egyre feltörekvőbb Japán tervezők is fontos szerepet követelnek a divat színpadán.
A divat fővárosa ma is – mint ahogy volt már néhányszor a történelem folyamán – Párizs. A
híres francia divatházak többnyire nagy múlttal rendelkeznek, ezek közül való a Chanel divatház.
Coco Chanel 1916-ban futott be újszerű gyapjú jersey kosztümjeivel, majd a második világháború után kis kihagyással ismét működött. Az általa tervezett Chanel-kosztüm világsiker lett és ma
is divat. Halála után 1971-ben Karl Lagerfeld neve fémjelezte a Chanel márkát és méltó örökösként emelte annak fényét. A XX. század divattörténetének másik nagy alakja Christian Dior volt,
akinek halála után szintén akadt méltó művészi utódja a Dior-divatház élén, Yves Saint Laurent
személyében. Saint Laurent, aki Dior felfedezettje és tanítványa volt, csak pár évig állt a Dior27

ház élén, majd saját vállalatot alapított és új kollekcióval lépett elő, ez volta a Mondrian-look,
amihez a kor képzőművészetéből merített ihletet, absztrakt, geometrikus festményeket nyomott
az egyszerű vonalú ruhákra.

Mondrian-look a hatvanas évekből

Később is gyakran merített forrást a festészetből. Nőknek is tervezett szmokingot és szafari
stílusú ruhákat, a férﬁdivatból átvéve elemeket, miáltal az uniszex divat előfutára lett. Szélsőségesen avantgárd átlátszó kollekciót is alkotott, reagálva ezzel kora képzőművészeti törekvéseire
és előrevetítve a tényt, hogy végül maga a test válik a kifejezés eszközévé.
Pierre Cardin szintén Dior mellett tette meg első tervezői lépéseit, azzal, hogy részt vett a
mester híres New-Look kollekciójának megalkotásában a negyvenes évek végén. De, mivel elégedetlen volt az haute couture extravaganciájával és hordhatatlan megoldásaival, ezért másoknál
jóval előbb fordult a prêt-à-porter felé. Elől cipzárral záródó modelljeivel a férﬁ-női gombolás
eltérését igyekezett kiküszöbölni. A licencüzlet úttörője volt, ezzel világszerte elterjesztve és népszerűsítve márkanevét. A képzőművészek rangjára emelve a divattervezést elsőként lett a francia
Képzőművészeti Akadémia tagja.
Sonia Rykiel, aki 1968-ban nyitotta meg butikját Párizsban, a „kötöttek királynője” címet érdemelte ki egyéni, ötletes pulóverei alapján. A kötöttáru hétköznapi viseletnek számított, Rykiel
mégis igazi divatot csinált belőle. Ő találta ki a sans couture-nek nevezett szabástechnikát, ahol
a szegélyek, a fércek és a varrások a ruha színén vannak, és dekorációként szolgálnak. Kreációit
az egyszerű vonalvezetés és a pasztellszínek jellemzik.
Christian Lacroix, pályája elején különböző divatházaknak dolgozott, majd 1987-ben nyitotta meg saját haute couture szalonját. A minimalista stílus idején, a nyolcvanas években merész és túlzsúfolt díszítései és élénk színei új életre keltették a divatot. 1989 óta prêt-à-porter-t
mutat be.
Jean-Paul Gaultier tanulóéveit Cardinnél töltötte, majd 1976-ban mutatta be első önálló kollekcióját.
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Jean-Paul Gaultier kreáció 2009-ből

Ruháival a társadalomról alkotott véleményét fejezi ki. A női alsóneműt, a fűzőt és a melltartót
felsőruházattá léptette elő. Később a férﬁ és a női öltözékek közötti különbség elmosódásának
megvalósítására törekedett, majd alkotói fantáziájával történeti ruhákat és keleti viseleteket egyesített, azután utcai viseletet vegyített a klasszikus divattal. Ruháit változatos ötleteire építve a
legjobb anyagokból, a legkiválóbb kidolgozással készíti.
Thierry Mugler stílusa testközpontú, a női testet erőteljes kontúrokkal, széles válltöméssel és
keskeny derékkal hangsúlyozza. Ruháit az élénk színek, a merész szabás, valamint a szokatlan,
merev anyagok jellemzik, mint a fém és a hüllőbőr.
A XX. század legjelentősebb haut couturier-jei tartozik a spanyol születésű, de Párizsban működő Cristobal Balenciaga is. Absztrakt ruhákat tervezett sokáig, de formavilága időről-időre
meg tudott újulni. Ami mindig állandó volt tevékenysége során, az öltözékeinek a lényege, a
mesteri szabás-varrástechnikája. A formák leegyszerűsítésére törekedett, az anyagokat helyezte
előtérbe. Ő alkotta meg a tunikát, a zsákruhát és a baby dollt, melyekkel hozzájárult a prêt-à-porter gyártás fellendüléséhez. Ötletei és szakmai tudása révén a haute coutur terén is kiemelkedőt
alkotott.

Cristobal Balenciaga zsákruha az ötvenes évekből
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A híres olasz divat központja Milánó, mely szintén büszkélkedhet ismert divatházakkal.
Ilyen a Miuccia Prada irányításával működő Prada divatház, mely eredetileg bőr kiegészítőket forgalmazott, majd funkcionális nylontáskákat készített. 1988-ban mutatta be első prêtà-porter kollekcióját. A hagyományos ruhaformák alapelemeit vonultatja fel modern kombinációban.
Giorgio Armani 1975-ben alapította meg saját vállalatát, akkorra már sokéves férﬁszabó
múlttal rendelkezve. Kényelmes, bélelt női kosztümöket és férﬁöltönyöket tervezett, puha anyagokból. A kiváló szabásminta és a tökéletes kidolgozás eredménye minőségi konfekció lett. Női
nadrágkosztümjei a magas társadalmi rangú nők körében az egész világon, főleg az Egyesült
Államokban népszerűek.

Giorgio Armani női nadrágkosztüm 2009-ből

A Gucci szintén Olaszország egyik legnagyobb divatháza, mely bőrből készült öltözék kiegészítőket tervez és forgalmaz. A cég alapítója Guccio Gucci nyeregkészítő mester volt a XX.
század közepén. 1994-ben Tom Ford lett a művészeti igazgatója, aki a hatvanas és a kilencvenes
évek stíluselemeinek keverésével megalkotott exkluzív, avantgárd termékeivel sikert sikerre halmoz a divat világpiacán, feltámasztva ezzel a régi múlttal rendelkező olasz márka hírnevét.
Emilio Pucci olasz sportöltözékei az 1950-es években voltak nagyon népszerűek. A hetvenes
években jellegzetesen merész, nyomott mintás ruháival teremtett divatot. Ezt a mintadivatot másodvirágzása tette újból széles körben ismertté és népszerűvé.
A spanyol divat is beleszól a világ divatjának alakításába. Egyik legnevesebb tervezőjük, Paco
Rabanne a hatvanas évek közepén mutatkozott be Párizsban, fémkarikákkal összetartott műanyag
lapocskákból álló ruháival. Újszerű, találékony öltözékei mindig nagy tetszést arattak.
Az angol Vivienne Westwood a londoni ﬁatalok életérzését kifejező punkos stílusban tervezte
első öltözékeit. 1982-ben vett először részt párizsi divatbemutatón. Sajátos, egyedi stílusát a régi
korok ruhái alapján, a festészetből és az irodalomból nyert ihlet nyomán hozta létre. Avantgárd,
erotikus jellegű, a testet béklyóba kötő ruhái nem illenek bele a mai kor funkcionális, kényelmes
divatjába, ezért őt tehetséges különcnek tartják a divat világában.

30

Vivienne Westwood kreáció 2009-ből

A XX. századi divat alakulását végigkísérte a keleti öltözködés, azon belül is az ősi múlttal
rendelkező japán öltözködés hatása. Ez megnyilvánul napjaink divatjában is. A divatbemutatók világában egyre több, tehetséges japán tervező vonultatja fel kollekcióját. A japán születésű Takada
Kenzo Párizsban alkotja prêt-à-porter kollekcióit. A japán népviseletek, a hétköznapi kimonó és a
parasztok öltözéke alapján olyan formákat alakít ki, hogy abból ötletes nyugati öltözék legyen a
végeredmény. Gazdag szín-és formavilágú, sokmintás és provokatív kreációi nagy hatással vannak
a nyugati divatra. Legújabb modelljeinek összeállításához mindenféle népviseletből felhasznál és
átvesz motívumokat.

Takada Kenzo kreáció

Yohji Yamamoto ruhái sokkolták az európai és az amerikai divat képviselőit, befejezetlenségükkel egy sajátos japán esztétikát közvetítve. Bár mára letisztult öltözékei a hagyományos nyugati
öltözködésen alapulnak, meghagyta a formai játékot, ami a sík anyag és a térbeli emberi test között
kialakulhat. Elképzeléseinek megvalósításához egyéni, mesteri technikája által jut el kollekciórólkollekcióra.
A szintén japán Issey Miyake New Yorkban, majd Párizsban mutatta be első kollekcióját, melyben, Yamamotohoz hasonlóan a térbeli test és a sík anyag ellentmondásait boncolgatta. Később
pliszírozott ruhákat tervezett, melyek praktikusak és művésziek is egyszerre, ezzel tökéletesen megfelelnek a mai nő életstílusának.
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Ilda Takashimaya a Japánban élő és dolgozó tervező elsősorban nyugati öltözékekhez készít
selymeket, és kimonószerű öltözékeket tervez külföldiek számára. A Tkashimaya mai napig a legkülönlegesebb, reprezentatív japán áruház.
A férﬁdivatban az elegáns öltözködés és a könnyű, lezser, sportos megjelenés váltakozása a jellemző, mely az alkalomtól és a munkahely követelményeitől függ. Újdonságként megjelent a parti
divat, ami az esti alkalmakra illő elegáns és drága anyagból készült öltözékek variációit jelenti. Az
öltönyök jelentéktelen mértékben változnak, a mai tendenciák a kisﬁús, szinte kinőtt hatású szűk és
rövid zakókat helyezik előtérbe, elsősorban a ﬁatal férﬁak körében.
A jelenleg is divatos kétsoros gombolású zakók válla mérsékelten hangsúlyos és a hajtókák közepesen szélesek. Hordják a vasalt élű nadrágot, de az él nélküli is divat. A nadrág alját felhajtással,
felhajtás-vagy akár beszegés nélkül, rojtosan is viselik. A kiegészítők terén rendkívüli a sokféleség, a divatosat összekötik a praktikussal, színben és formában igazodhatnak az adott stílushoz,
de kontrasztosak is lehetnek vele. A sportos, kényelmes öltözék alapja a mai öltözködésben is a
farmernadrág, a jeans. Különböző ötletekkel próbálnak más-más jelleget kölcsönözni neki, mint a
koptatottság, a gyűrődések vagy éppen a szakadt, lyukas karakter.

Napjaink sportos női jeans viselete

A reklámfeliratú T-shirt-ök, a pulóver és a vászonzakók vagy farmerzakók jelentik még a sportos
öltözködést. A kabátviselet terén általánosak a rövidebb vagy hosszabb steppelt kabátok és a könnyű zsákkabátok.
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2. Az egyes korszakokra jellemző öltözködési formák, viseletek
a XIX-XX. Században
2.1. Az empire stílus az öltözködésben

Pierre-Paul Prud’hon:
Rutger Jan Schimmelpenninck és családja, 1801-02

2.1.1. Történeti háttér, társadalmi jellemzők
A nagy francia forradalom jelentősen átalakította a korábbi öltözködési viszonyokat, mivel
nem az előző korszakok jellemzői - társadalmi réteghez való tartozás – érvényesült benne, hanem sokkal inkább a politikai meggyőződés. A forradalmi diktatúra öltözködését (sans-culot-ok
ruhái) pedig az egyenlőség, egyszerűség, hasznosság hangsúlyozása jellemezte. A terror idején
az állandó félelem légkörében, ahol a közömbösök is gyanúsnak nyilváníttattak, a feltűnő és
egyedi öltözködés illetve az ezt megjelenítő divat is üldözendő cselekmények közé került. A
társadalmi viharait követően, különösen a városi nagypolgárság, de a lakosság döntő többsége a
kialakult polgári viszonyok konszolidálását tartotta a legfontosabbnak. E célkitűzést jelenítette
meg a Code Napóleon, mely törvénybe foglalta a törvény előtti egyenlőséget, a polgári tulajdon érintetlenségét, a szerződés szabadságát. Napóleon 1804-től császárrá koronáztatta magát,
ezzel mintegy meghirdetette a francia hegemónia kiterjesztését Európában és hozzákezdett a
„nagy birodalmának” létrehozásához. E birodalmi gondolatot a császár nemcsak a harctereken,
hanem az építészetben is érvényesíteni kívánta. Napóleon önmagát a római császárok utódának
tekintette, ezért a monumentális fényűzés kifejezésére mindenáron új, klasszikus birodalmi stílust kezdett létrehozni, mely a görög-római klasszicista stílus egyik változataként jelent meg,
kiegészítve egyiptomi motívumokkal. Ezért is nevezzük a kialakuló új stílust empire-nek, mely
birodalmat jelent és e birodalmiság hangsúlyozását kívánja érvényesíteni. A francia forradalmat követő napóleoni hódítások nemcsak az eszmék (szabadság, egyenlőség, testvériség) de a
divat exportját is megvalósították, így ettől a korszaktól kezdve ismét a francia minta válik az
egyik meghatározóvá az öltözködés területén
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2.1.2. Az uralkodó stílusirányzat jellemzői
Kialakult egy új korstílus az empire (1804-1820) Franciaországban és hamarosan elterjedt
egész Európában. Jellegzetes szín-és formavilága megnyilvánult a művészet minden ágában. A
korabeli építészetre jellemző lett az antik építészeti elemek feltámadása és elterjedése, a festészetre a klasszikus elegancia és szerkesztési elv alkalmazása, valamint ennek az új világrend,
szertelen és kavargó kifejezésmódjával történő társítása. A szobrászatban, a szépelgő, lesimított
felületű körplasztikák váltak népszerűvé, melyek antik hősöket és mondabeli ﬁgurákat ábrázoltak. A kor híres festői David, Ingres, id. Markó Károly, szobrászai Canova, Ferenczy Károly
voltak. Az empire stílus a hétköznapok világában különösképpen a bútorkészítés területén fejtette
ki hatását, melyet a korszak lakberendezési tárgyai jól jellemeznek. A lakberendezés jellemző
színvilága a fekete és az arany, formavilágában és díszítettségében megjelentek az oroszlánlábak,
az állatfejek és a madárszárnyak.
Egyre nyilvánvalóbbá vált a szabadabb életformára való törekvés a ruházkodásban. Még 1770ben megnyíltak az első kész ruhákat kínáló üzletek Párizsban. Az öltözködés újra fényűző lett,
divatba jöttek a drágább anyagok, mint a bársony, a selyem, a batiszt, a szatén, a tüll és a muszlin.
A ruhák alapanyaga is részben módosult, hiszen Napóleon betiltotta az indiai muszlin behozatalát. A tilalom nemcsak az angolok ellen meghirdetett kontinentális zárlattal függ össze, hanem a
hazai selyemgyártás (Lyon) megerősítését is szolgálta. A császár a francia ipar pártolásával is a
kontinentális hegemónia megteremtését kívánta szolgálni. A hazai textilipar támogatása nyomán
a ruhák alapanyagát ebben az időszakban ezért főleg a bársony, a nehézselyem és a szatén adta.
A divat alakulásának fő irányelve a természetes elegancia, az egyszerűség és a kényelem. Ez jellemzi a nők és a férﬁak öltözködésének alakulását egyaránt.
2.1.3. Női divat
A női öltözködés formavilágában is gyökeres és forradalmi változások történtek. A leegyszerűsödésre és a kényelemre való törekvés megnyilvánulása látványosabb volt a nők
öltözékében, minta férﬁakéban. A test formáit kényelmesen követő ruhák divatja volt kialakulóban. A legfeltűnőbb változás az volt, hogy fokozatosan ugyan, de eltűntek a fűzések
és a merevítések, amelyek hosszú évszázadokon keresztül részei voltak a női öltözékeknek,
alaposan megkeserítve ezzel a divatkövető előkelő nők életét. Az ókori görög – római kultúra
iránti érdeklődés feltámadása eredményezte a változást. A nők megirigyelték az antik világ
kényelmes ruháit, melyek a test szabad mozgását és a könnyű levegővételt biztosították viselőjük számára.
A női ruhaderék - az empire derék - magasra került, egészen a mell alá. Ez a változás, valamint
az egyenes vonalú, eleinte uszályos szoknyák szabásvonala határozta meg a jellegzetes empire öltözködést. A korai empire ruhák dereka még lejjebb volt, a mell alatt egy arasszal ért véget a felső
rész, amit akkor még fűzéssel tettek szorossá. A dekoltázs zárt volt, nyak vonalánál végződött. Fölötte feszes, vállban puffos, hosszú ujjú kiskabátot hordtak, a caraco-t. A ruha alátámasztás nélküli,
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bő vonalú szoknyarészét ebben az időben uszályos hosszúságúra szabták. Ez még nem volt igazán
kényelmes öltözék.
1810 körül alakult ki a jellegzetesen karakteres empire női viselet. Ennek alapja az ingruha,
a chemise. A szoknyarész aljáról eltűnt az uszály, eleinte földig, majd bokáig rövidült. A szoknya egyenes vonalú, sem abroncsos alátámasztást, sem dús alsószoknyatömeget nem tettek
alá, ezzel szabad esést engedve az anyagnak és kényelmes mozgást a lábaknak. Ekkorra már
mindent elsöpört az empire derék divatja, közvetlenül mell alá rövidítve a ruha felső részét és
meghosszabbítva a szoknyát, optikailag megnyújtva ezzel a női test hosszát. A dekoltázs egyre
mélyült, egészen a mell közepéig ért. Leggyakoribb ruhaujjforma a puffos, csak a vállakat fedő
ujj. Divatos volt még az ujjatlan megoldás vállban díszes csattal összetűzve, az ókori római
nők tunikájának mintájára. A hosszú, feszes ujj szintén divat volt, gyakran váll körüli puffos,
húzott szabással és a kézfejre futó mandzsettával. A rövid ujjú ruhákhoz hosszú szárú, szinte
az egész kart elfedő elegáns kesztyűket hordtak. A derék vonalát keskeny övvel tették még
hangsúlyosabbá.

Empire női viselet

Puffos ujjú, empire derekú csipkeruha

A ruhák alapanyagaként különböző típusú selymeket használtak, ilyen volt az atlaszselyem, de a vékonyabb szinte áttetsző selymek, a szatén, a vékony pamut, a perkál és a
muszlin számított igazán divatosnak ebben az időben. Az elegáns alkalmi ruhákat leginkább
bársonyból készítették. A díszítést a hímzés vagy a rávarrt, ráapplikált csipkék, fodrok, bordűrök jelentették. Ezekkel gazdagon ellátták a ruhák felületét. A chemise fölött olykor felsőruhát is hordtak, mely rövidebb volt, térd vonaláig ért és elütő színű anyagból készült. A
vékony ruhák igen kevésnek bizonyultak a téli hidegben. Egy leheletnyi alsószoknyát vettek
alá, mely lábszárközépig ért és látható volt az áttetsző szoknyán keresztül, de ez sem védte a
hölgyek lábát kellőképpen. Végül a lábszárra húzott testszínű pamutharisnyákkal próbálták
óvni lábaikat a hidegtől. Divatba jöttek a vállra teríthető puha, meleg kasmírsálak, melyek
élénk, változatos és mintás színvilága jól illett a pasztellszínű, de leginkább fehér és minta
nélküli ingruhákhoz. A kellemetlen didergés már rájuk parancsolta a prémgalléros nagyobb
vállkendőket és a hosszú ujjú kiskabátot is.
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2.1.4. Férﬁ divat
A férﬁak öltözködésében a korábbi évtizedekben divatos francia fracot lassan felváltotta a sarkos szabású angol frakk. Korai változatát vörös bársonyból készítették, és pompás aranyhímzéssel gazdagították. Később kezdték hordani sötétkék, majd fekete változatát. Elől nyaktól derékig
ért, egy- vagy dupla soros gombolással látták el. Hátul hosszú volt és hegyesre keskenyedett,
térdhajlatig ért, de divatos volt a rövidebb változat is, ezt azonban szélesebbre szabták. Visszahajtott, magas duplagallérral hordták és keskenyebb, vagy széles mellkihajtóval. Ujjai eleinte
vállban bővek és húzottak voltak, lefelé szűkültek, és aránylag feszesen követték a kar vonalát.
Kézfejnél visszahajtott mandzsettával, oldalgombolással díszítették.

A férﬁ frakk culottal

A másik divatos zakóforma, a redingot volt, mely szintén ebben az időszakban jelent meg az
előkelő férﬁak ruhatárában. Ez derékra szabott ruhadarab volt, derék alatti részét trapézosan bővülőre és körben azonos, térd alatti hosszra alakították. Divatos, kihajtott gallért kapott, ez idővel
sálgallérrá alakult. Ujja, mint a korai frakknak vállban húzott, puffos volt.
A frakk és a redingot alatt inget és mellényt hordtak. A fehér vászoning keményített állógallérja hegyes volt, vatermördernek, apagyilkosnak nevezték. Később zsabós díszítéssel látták el
mellben, kézelőjét szintén keményítették. A nyakban a gallér körül többször körbetekert nyakkendősálat kötöttek művészi csokorba. Ez általában zöld volt, majd egy keskenyebb fekete szalagot illesztettek rá.
Az ingre vették a rövid, derékig érő mellényt. Ezt eleinte csak gallérral szabták, mellkihajtó nélkül, majd később egyre szélesebb kihajtóval látták el, amit a fölötte hordott kabát
kihajtójára fektettek ki. A mellény gombolása általában egysoros volt, ritkán ugyan, de
előfordult a kétsoros megoldás is. Olykor két mellényt vettek egymásra. Színe bármilyen
lehetett, sötét vagy világos, csíkos vagy akár kockás mintával, de az egyszínű mellény is
gyakori viselet volt. Hátát durva vászonból varrták, mert azt nem lehetett látni, hiszen ingujjban soha nem jártak.
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A nadrág formája igen lassú tempóban változott. Küzdelem folyt a korábban divatos, de
még mindig kedvelt térdnadrág, a culotte és az egyenes vonalú hosszúnadrág a pantalló között. Eleinte a térdnadrág tartotta a frontot, inkább felfelé hosszabbodott, szinte mellközépig
ért. Később a nadrág szára is megnyúlt boka irányában, így divatba jött a pantalló, hosszú
időre száműzve a térdnadrágot a férﬁak öltözködéséből. A divatos nadrág hossza nem mindig
érte el a bokát, gyakran pár centivel fölötte ért véget. Színe világos volt. Fehér vagy csontszínű, drapp, halványszürke, vagy halványsárga nadrágokat hordtak. A csíkos hosszúnadrág
is divatosnak számított.

A férﬁ frakk pantallóval

A férﬁ frakk díszítése

2.1.5. Kiegészítők (lábbelik, kalapok, ékszerek stb.)
A női divatos lábbeli a keskeny és lapos, sarok nélküli balerina cipő volt, melyet lábszárra
tekert szalagokkal rögzítettek. Az atlaszselyem felületű cipőcskék divatszíne a rózsaszín, a halványsárga vagy a fehér volt. Fejfedőként kisebb főkötőket, karima nélküli kis kalapokat hordtak,
majd divatba jöttek az arcot körbe keretező karimájú ernyős kalapok. Ezeket szalagokkal, tollal,
művirággal díszítették. Amikor nem viselték a kalapot, - antik mintákat követve - hajukra és homlokukra színes szalagokat kötöttek. A női rövid ujjú ruhák egyik fontos kellékévé vált a színes,
hosszú kesztyű, valamint télen a muff, és az ernyő, valamint a hosszú selyemszalagon lógó kistáska, a retikül is, mely a szépítő eszközöket tartalmazta (a szó jelentése egyébként nevetséges).
A nők sok ékszert hordtak. Fülbevalókat, nyakláncokat, gyűrűket, karpereceket, díszes csatokat, kitűzőket. Kezükben legyező volt és egy kis táska, a ridikül, valamint a divatos napernyő. A
nők ebben az időszakban sminkelés terén is visszafogottak voltak.
A férﬁ lábbelik a nadrágok hosszúságához igazodtak. A térdnadrághoz fehér harisnyát hordtak,
ami térdtől lefelé látható volt, ehhez lapos sarkú, fekete félcipőt viseltek elől csatos vagy masnis
díszítéssel. A pantallóra eleinte hosszú, térdig érő szárú csizmát húztak, melyet visszahajtott gallérral díszítettek. Előfordult, hogy a csizmát a nadrág szára alatt viselték. Színe általában fekete
volt, de a barna és a drapp csizma is divatos volt.
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A fejfedők formája is gazdagodott. Még hordták a korábbi divat háromszögletű fekete kalapját,
de ebben az időben már inkább a kétszögletű Napóleon-kalap számított újdonságnak. Elnevezése
szerint a császár találta ki ezt az új kalapformát. De a legáltalánosabban elterjedt, leggyakrabban
hordott és legnépszerűbb kalap a fekete cilinder volt. Ez illett a frakkhoz, és a redingot-hoz is ezt
viselték.
A férﬁak öltözék kiegészítőket is hordtak. Divatos volt a világos árnyalatú bőrkesztyű, a láncos zsebóra, az ezüst dohányszelence és az ezüstfogantyús sétabot.
2.1.6. Hajviselet
A korszak női és férﬁ hajviseletét egyaránt az antik példa határozta meg. A női hajviseletben
a rövid, göndör Titus-frizura volt a divatos, majd az elöl homlokba hulló göndör fürtök és a hátul
befont és feltűzött hosszúra növesztett haj.
A férﬁ hajviselet is követte a divat változásait. A korszak elején a vállig érő egyenes, eleinte
jólfésült, majd a fésületlen un, szélroham frizura divatja terjedt el a férﬁak körében. Később a
rövid és göndör Titus-frizura jelentett újdonságot a férﬁak körében is, majd megjelent a pofaszakáll, a barkó divatja. A korábban oly népszerű hajpúderezés végleg kiment a divatból és már
parókát sem hordtak.
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2.2. A kora biedermeier viselet
2.2.1. Történeti háttér, társadalmi jellemzők
A nagy francia forradalommal kezdődő évtizedek közel negyedszázadra lángba borították Európa jelentős részét. Napóleon vereségét követő 1815-ös Bécsi kongresszuson a hagyományos
történelmi dinasztiák nemcsak abban értettek egyet, hogy a forradalmi eszmék terjedését meg kell
akadályozni, hanem arra is törekedtek, hogy visszarendezzék Európa térképét, a XVIII. század
végi viszonyainak megfelelően. A korszak nagyhatalmai (Oroszország, Ausztria, Poroszország)
létrehozták a Szent Szövetséget, mely a forradalmi és nemzeti mozgalmak elfojtását tekintette céljának. Megállapodásukban elfogadták a fegyveres beavatkozás jogát is és a következő évtizedekben rendszeresen tanácskoztak a fennálló viszonyok változatlanságának fenntartása érdekében.
Restaurációs tevékenységük nyomán sikerült lefékezni a forradalmi mozgalmak terjedését, és
meg tudták akadályozni a nagyobb európai háborús konﬂiktusok kirobbanását is. Az „idők kerekét” azonban nem sikerült megállítani, hiszen szándékai a viszonyok állandósítására a kezdeti
sikerek ellenére csak időlegesen lehetett eredményes, mert időközben Európa nyugati részében
felgyorsult a polgári átalakulás, és útjára indult az ipari forradalom. A folyamatosan megújuló és
bővülő ipar nemcsak a termelést változtatta meg, hanem a városiasodást is felgyorsította, melynek eredményeként a korábban döntően paraszti társadalmak elindultak a polgárosodás útján. Az
emberi lelkekben ugyanakkor tovább élt a szabadság, egyenlőség, testvériség eszméje, mely a
korra jellemző konszolidációt egyszerre üdvözölte és kárhoztatta is. Üdvözölte, mert véget vetett
a vészterhes időszaknak (forradalmak, háborúk), de egyben kárhoztatta is, mert a társadalom a
maga kialakult struktúrájával lehetetlenné tette a hirtelen fölemelkedést (lásd Napóleon) is. A
létszámában gyarapodó polgárság szellemi arculatát egyre inkább a kiábrándultság és a lázadás
furcsa ambivalenciája határozza meg. A kialakuló viszonyok elnevezése a biedermeier később
keletkezett, és nevét egy német nyárspolgárról kapott, Herr Biedermeierről, aki a német élclapokban szereplő komikus ﬁgura volt, és aki egy életforma és egy divat szimbóluma lett. Ez időtől
kezdve megszűnt a királyi udvari ruhák irányító szerepe. Tisztes polgári szándék tükröződött az
öltözködésben, és a polgárok és arisztokraták öltözködése nem tért már el egymástól.
Az uralkodó stílusirányzat és a divat összefüggései, jellemzői
Ez a korszak a történelemben a restauráció kora, a művészetben ekkor vette kezdetét a romantika stílusa. Először az irodalomban jelent meg, majd a zenében és a képzőművészetekben is
egyre nagyobb teret hódított. Felerősödött a rég letűnt történelmi korok utáni vágyakozás, az ideális, elérhetetlen álmokhoz való vonzódás. A romantikus alkotások az érzelmeket hangsúlyozták,
olykor jellemző volt rájuk a szentimentalizmus is. Szívesen ábrázoltak allegorikus alakokat és a
hősi múlt lelkesítő példáiból merítettek témát. Előszeretettel fordultak a tájábrázolás témájához.
Az építészetben az ókori antik világtól elfordulva a középkori stílusok, a román és a gótika felé
irányult az érdeklődés. Középkori építészeti elemek kerültek az új városi épületek homlokzatára,
de megjelentek a bizánci és a mór építészet keleties jellegű formái is.
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A szobrászat terén elszaporodtak az emlékművek. Patetikus pózban ábrázolt költők, tudósok,
hadvezérek, híres államférﬁak szobrai lepték el a városok köztereit. A kor híres francia szobrászai
Rude és Carpeaux lendületesebb szoborcsoportokat, domborműveket készítettek. A festészetben
az erőteljes, drámai fény-árnyék hatások érzékeltetése, a történelmi témák, a táj-és portréábrázolás vált uralkodóvá. A kor híres festői a spanyol Goya, a francia Delacroix és a német tájképfestő
Kaspar David Friedrich. A lakberendezés terén divatba jöttek a hatalmas neoreneszánsz bútorok
faragott szobrokkal, esztergályozott oszlopokkal, gyöngykagylókkal. A hatalmas tálalószekrény
volt a legnépszerűbb bútordarab.

A korszak öltözködése is hasonló tendenciákat mutatott. A divatélet irányítása Párizsból Bécsbe tevődött át. Divatba jött a korai biedermeier öltözködés (1820-30), amely jól illeszkedett a
Nyugat-Európában egyre terjedő polgári életformához. A társadalmi változásokat jól tükrözi,
hogy az arisztokrácia és a gazdag polgárság öltözködési szokásai rendkívül hasonlatossá váltak.
A polgári életkörülményekhez igazodó viseletet a fantáziagazdagság és a vidám színek árnyalatai
határozták meg. Újdonságként megjelentek a különböző alkalmakra hordott öltözékek a férﬁak
és a nők ruhatárában. Megkülönböztették a nappali és a társasági, a nyári és a téli öltözködést. A
gyermekek ruházata a korábbi koroknak megfelelően a felnőttek öltözékeinek kicsinyített másaként, pontosan olyan kényelmetlen volt, mint azok.
2.2.2. Női divat
A női öltözködés a korábbi empire formák módosulásával alakult tovább. Az első változás, a
ruhaderék lejjebb csúszása, de még mindig nem érte el a női derék vonalát. Újból divatba jött a
fűzés, a mellkas feszessége, a derék karcsúsága. Eleinte divat volt a zárt nyak, a magas dekoltázs,
széles, fodros gallérdísszel. Ez idővel egyre szélesebb és egyre mélyebb lett. A hosszú ruhaujjak
vállban bővek, puffosak voltak, ezt a rávarrt fodrokkal és szalagokkal szélesítették. Az ujj további
része szorosan követte a kar vonalát és ráfutott a kézfejre. Gyakran díszítették fodros kézelővel.
A derékvonalat széles, olykor elütő színű és anyagú övvel hangsúlyozták, mely a derékvarrás elfedésére is szolgált. A korszak jellegzetes szoknyavonala kúpformájú volt. Eleinte enyhén, majd
egyre erőteljesebben bővült, bokáig vagy lábfejig ért. Alsó harmadát hangsúlyos díszítéssel lát-
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ták el, amiket szalagokból, a ruháétól elütő színű anyagokból, vagy művirágokból applikálták
a szoknyára. Kialakíthattak több, egymás alatt vízszintesen elhelyezkedő fodor sort, művirág
koszorúkat és különböző formára vágott és felvarrt sordíszt. A ruhák alapanyagaként a selymek
különféle változata szolgált. Gyakori volt a selyemtaft, az atlaszselyem, a selyemgéz. Különösen
a hétköznapi, de az estélyi ruhák is kockás vagy csíkos mintásak voltak, a gallérok és a kézelők
fehér színűek, hímzéssel vagy csipkeszegéllyel díszítettek.

Kora biedermeier női viselet

Kockás selyemruha ernyős kalappal

Felöltőként vállra teríthető, díszes és nagyméretű köpenyeket hordtak.

2.2.3. Férﬁ divat
A korszak férﬁdivatja feltűnés nélküli, elegáns és praktikus. A nappali öltözék leggyakrabban
hordott zakóformája a derékra szabott, deréktól lefelé trapézosan bővülő redingot volt.
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Kora biedermeier férﬁ viselet

A redingot

A szintén derékra szabott elöl rövid, hátul hosszú frakkot még hordták ugyan utcai viseletként
is ebben az időben, de fekete színű változata egyre inkább a társasági alkalmak öltözékévé vált.
Mindkét zakóforma esetében a mell és a vállak párnázottak, a derékvonal erősen fűzött volt. A
mell és a vállak szélesítése a derék karcsúságának hatását fokozta. Kezdetben az ujjak vállban
puffosak, húzottak voltak, később simán illesztették és varrták az ujjnyílásba.
A korábbi fehér vászon ing vatermörder gallérral továbbra is divatos volt, a kézfejnél kilátszó
mandzsetta keménytett. A nyakkendősálak divatja is megmaradt, a végét egyre hangsúlyosabb,
művészien elrendezett csokorba kötéssel alakították ki.
A mellény derékig ért, gyakran dupla soros gombolással látták el és széles mellkihajtóval
hordták. Szorosan vette körbe a mellkast és az általában fűzött karcsú derék vonalát. Divatba jöttek a mintás anyagokból készült mellények. Leginkább a kockás, a csíkos és a hímzett változatát
hordták, egyetlen élénk színfoltjaként az öltözéknek. Begombolva volt elegáns.

A kora biedermeier férﬁ mellény

A hosszú nadrág, a pantalló végérvényesen beköltözött a férﬁak ruhatárába, az elkövetkező
évtizedek a szabásvonalában és az anyagában hoznak változást. Ennek az időszaknak a pantallódivatja derékon rögzült, csípővonalban bő, húzott volt. Szárai bővebbek lettek, mint korábban
voltak, boka felé erősen beszűkültek és a cipő talpáig értek. Ezt a cipő talpa alá húzott talpallóval
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érték el, mely simára, gyűrődésmentesre feszítette a nadrágot. Színe mindig világosabb, mint a
hozzá viselt redingot vagy frakk színe. Divatos volt a homokszínű, a drapp, vagy a világosszürke
pantalló, de hordtak halvány okkersárgát is.
2.2.4. Kiegészítők (lábbelik, kalapok, ékszerek stb.)
A női lábbelik divatja nem változott. A selyem vagy vászon bevonatú balerinacipőket hordták
lábikrára tekert szalagrögzítéssel. A szoknya alól kilátszott a világos, leginkább fehér, rózsaszín
vagy halványsárga harisnya, mely selyemszálból készült.
Ékszereket is viseltek, medálos nyakláncokat, fülbevalókat, karpereceket, kitűzőket, díszes övcsatokat. Divatos öltözék kiegészítők voltak a kesztyűk, a ridikülök, a napernyők és a legyezők.
A férﬁ lábbeli divatot a lapos sarkú fekete bokacipők jelentették. Fűzős vagy gombos változatát egyaránt kedvelték, anyagában gyakran kombinálták a bőrt világos textilbetéttel.
Az urak közkedvelt fejfedője a magas, fekete cilinder volt. Ezt viselték nappali és társasági öltözékhez egyaránt. A korszak közkedvelt öltözék kiegészítője volt a kesztyű, a sétapálca, a láncos
zsebóra. Divatba jöttek az értékes nyakkendőtűk, mint a nyakkendőt díszítő ékszerek és a változó
méretű, feltűnő pecsétgyűrűk.
2.2.5. Hajviselet
A nőknél a csigákba rakott rövid, göndör hajviselet volt divatban és szinte mindig hordtak
fejfedőt, fejdíszt, fejéket. A korábbi ernyős kalap mellett szélesebb karimájú puha kalapot is viseltek, melyet tollakkal, művirágokkal, szalagcsokrokkal gazdagon feldíszítettek.
A férﬁak csigákba, csigasorokba göndörített fényesített frizurát hordtak, a még mindig divatos
oldalszakállal, a barkóval.
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2.3. Késői biedermeier viselet
2.3.1. Történeti háttér, társadalmi jellemzők
Európában a „kettős forradalomnak” nevezett folyamat, mely a politikai és gazdasági (ipari)
viszonyok gyors átalakulását hozta, 30-40 év alatt többet változtatott a kontinens képén, mint a
korábbi évszázadok együttvéve. A mezőgazdasági viszonyok kapitalizálódása (a földeket már
bérmunkások művelik meg, általánossá kezd válni a belterjes gazdálkodás) az ipari tevékenység
kiszélesedése és fellendülése (pl. könnyűipar technikai fejlesztése, a gőzgépek elterjedése) a közlekedés átalakulása (gőzmozdony, gőzhajó) jelentős társadalmi következményekkel is jár. Ennek
egyik nyilvánvaló jele a társadalmi differenciálódás, és az ezzel összefüggő demográﬁai robbanás
lett, mely az életkörülmények és főleg a higiéniai viszonyok (pl. csecsemőhalandóság csökkenése) javulásával függ össze. A demográﬁai változásokkal függnek össze a korszakban elinduló
kontinensen belüli (keleti, nyugati) óriási népmozgások (migráció) és a kivándorlás az Amerikai
kontinensre is. A kialakuló ipari társadalom hívja életre a milliós lélekszámú városokat, ahol új
kihívások jelennek meg, hiszen meg kell teremteni az ott élő emberek számára a közbiztonságot és az infrastruktúrát (ivóvíz, csatornázás, közlekedés). A városokban összefüggésben a mind
differenciáltabb társadalmi struktúrával megkezdődik a vagyoni helyzetnek megfelelően a lakosság elkülönülése is, hiszen a gazdagok villanegyedekben, a középrétegek kertvárosokban, míg a
munkások zsúfolt bérlakásokban éltek. A korszak változásai hozták magukkal a környezetszennyezés megjelenését is, hiszen a mind szélesebb körben terjedő bányászat hihetetlen mértékben
pusztította a hagyományos vidéki tájat. A felgyorsult folyamatok az értékvesztés, kiábrándulás
problémáját állítják középpontba. A polgárosodással együtt járó illúzióvesztés teremti meg a szellemi feltételeit a romantika (1830) kibontakozásának, mely a művészi szabadság középpontba
állításával a racionális világ megtagadását is hirdeti, miként Victor Hugo a Hermani előszavában
írja a romantika szabadság a művészetben, a szabadság a társadalomban. Nem véletlenül széles
körű elterjedése és uralkodó korstílussá válása nyomán a gyarapodó polgárságban mind erőteljesebben fogalmazódott meg az egyéni szabadságvágy kiteljesítésének és megteremtésének igénye,
melyek nyomán egyre inkább középpontba került a képzelet korlátlan csapongásának szándéka a
szenvedélyek végsőkig fokozása és a történelmi múlt iránti érdeklődés felkeltődése.
2.3.2. Az uralkodó stílusirányzat jellemzői
A romantika tette általánosan elfogadottá a polgári életfelfogást és ennek következtében egyre
markánsabban körvonalazódott a hétköznapi ember stílusa. A mind inkább szélesedő társadalmi
csoport, a középosztály számára hangsúlyossá vált a ruházkodás.
A korábbi évszázadokhoz képest megjelenő tömegigény kielégítését az időközben kibontakozó
ipari forradalom találmányai és fejlesztései tették lehetővé. Korszerű szövőgépeken készültek a
divatos selymek, fellendült a lyoni selyemgyártás. 1848-ban megkonstruálták az első varrógépet,
amely forradalmasította az öltözékek tömeggyártását. A férﬁak megjelenése továbbra is szolid és
visszafogott, viszont a nők öltözködése inkább látványos volt és a reprezentációs szándék jelle-
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mezte. Mozgalmak indultak ugyan az egészségesebb öltözködés meghirdetésére, ezt az orvosok
is támogatták, de ennek ellenére újból divatba jött az egészséget károsító, szoros fűző a nők és a
férﬁak körében egyaránt.
2.3.3. Női divat
A női öltözködés sokat változott, 1830 után kialakult a jellegzetesen biedermeier ruhaforma. Újra divatba jött a karcsú derék és ezzel a kíméletlen fűzők
használata. A vállvonal hangsúlyos lett, a mell fölött
vízszintesen futó merész dekoltázs szabadon hagyta a
vállakat, vagy éppen csak elfedte azokat. Szélét fehér
csipkeszegélyes gallér a berthe keretezte.

Kora biedermeier női viselet

Ez inkább az estélyi ruhák díszítése volt, a nappali ruhák nyakkivágása többnyire magasan
záródott. A ruha legfeltűnőbb része kétségkívül az ujja volt, mely a vállvonal alól indulva impozánsan felduzzasztott és a végletekig kiszélesített, majd a kézelő felé összeszűkült formát öltött. Ezt gigot-nak nevezték, ürücombnak, sonkaujjnak vagy elefántujjnak. Pehelytollal kitömött
alsó tömésekkel támasztották alá a ruhaujj bőséges anyagmennyiségét, de a halcsontos, vagy az
acéldrót vázas merevítést is gyakran alkalmazták. Rövid ujjú változatához elegáns hosszú szárú
kesztyűket viseltek. Az önmagában is hatalmas ujjakat rávarrt vászon-és csipke fodrokkal és szalagdíszekkel tették még terebélyesebbé. Ez a hangsúlyos vállvonal még karcsúbbnak mutatta a
derekat. Legnagyobb elterjedtségét 1835-ben érte el.
A ruhák derékvonalát elől, középen hegyesedő V
alakban szabták, de a vízszintesen körbefutó derékszabást is alkalmazták. Az előbbinél nem, csak az
utóbbinál helyeztek rá széles, díszes övet, mely többnyire a ruha anyagából, vagy a ruhát díszítő szalag
felhasználásával készült. Ahhoz, hogy a derékban
húzott, ráncolt szoknya megfelelően bő legyen, alatta
több alsószoknyát kellett viselni. Lefelé bővült, hossza bokáig, vagy boka fölé ért.
Fodros ruha szalaggal és csipkével
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Kora biedermeier alkalmi női viselet

A szoknyát gazdagon díszítették rávarrt, ráapplikált szalagokkal, masnikkal, masni csokrokkal, fodorral, csipkével, vászonból formára vágott dekorációval és hímzéssel. A szélesített vállak,
a terjedelmes ujjak, a hosszított, karcsú derék és az alul bő szoknya révén adódott a biedermeier
női ruhákra jellemző homokóra sziluett. A ruhák anyaga a mintás vagy egyszínű atlaszselyem és
a bársony, de kedvelték a könnyű anyagokat is, mint a muszlin, a vékony selyemszövet, a krepp
és az áttetsző organdi. Az uralkodó divatszínek világosak és pasztell árnyalatúak voltak.

Pasztell színű női bársonyruha muszlin ujjakkal

Pasztell színű női bársonyruha muszlin ujjakkal
hátulról

A mély dekoltázs elfedésére kis kendőket terítettek a vállukra, ezt ﬁchu-nek nevezték. De még
hordták a korábban divatos színes, puha, meleg és mintás kasmírsálakat is.
A terjedelmes ruhák fölé különböző szabású köpenyeket viseltek. Ezek a köpenyek hozzátartoztak a nők megjelenéséhez. A pelerin egy rövidebb, gallérszabású köpenyforma volt. A divatos
háromszög alakú mantillát is gyakran a vállukra terítették. Az elegáns, földig érő bő köpenyt
rotonde-nak nevezték, ezt elsősorban estélyi viselethez hordták. Ezekhez a terjedelmes anyagmennyiségből készült öltözékelemekhez gazdagon hímzett, vagy egyszínű atlaszselymet vagy
különböző jellegű bársonyokat használtak.
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2.3.4. Férﬁ divat
A férﬁderék karcsú maradt. A hazájukba visszatért, annak idején a forradalom elől elmenekült
francia arisztokraták dandyszerű fellépésükkel a párizsi utcakép meghatározói lettek. Bársonygalléros, ﬁnom gyapjúszövet redingot-ban feszítettek nappal, míg este inkább az elegáns frakkot
hordták. A férﬁak társasági öltözködésében a fekete színt kötelezővé nyilvánították. A feketén
kívül gyakran viseltek kék, barna és szürke frakkot tarka, virágos, hímzett mellénnyel, melynek
durva vászonból készült a háta.
Még mindig divatosnak számított a vatermörder gallér az ingen, de a nyakkendők egyszerűsödtek, már nemcsak a nyakkendősálat hordták, hanem az ebben az időben divatba jött csokornyakkendőt is. Ez valamivel kényelmesebb volt, mint a többször körbetekert merev és vastag
nyak, könnyebb mozgást tett lehetővé a fejnek és nem melegített annyira.

A vatermörder gallér

A nadrág is engedett valamennyit korábbi csípőbőségéből, de a talpallóval kifeszített nadrágszár tartósan divatosnak bizonyult, úgy, mint a színe, amit továbbra is többnyire a világos árnyalatok jellemeztek, a drapp, az okkersárga vagy a halványszürke.
Bő felöltőkabátot inkább csak télen hordtak és általában vállra vetve viselték.
2.3.5. Kiegészítők (lábbelik, kalapok, ékszerek stb.)
A női lábbeli divatja nem sokat változott, továbbra is divatban maradtak a sarok nélküli textilbevonatú félcipők, a balerina cipők, melyeket lábszáron színes szalagokkal rögzítettek. Lassú
változás indult el ebben az időben a női cipők divatjában, lapos sarkú, fűzős félcipőket kezdtek
hordani a legújabb divatot követő hölgyek. A cipő és a szoknya alja között kilátszott a világos,
gyakran díszes, hímzett harisnya, amit selyemből készítettek.
A széles körben elterjedt kalapforma, a korábbi években már felbukkant ernyős kalap volt,
amely biedermeier kalapként ennek a korszaknak vált igazán jellemző fejfedőjévé. Az arcot körbefogó karimájú kalapot áll alatt színes szalagokkal rögzítették. Szalmából, nemezből, vagy textilből készült, művirágokkal és műgyümölcsökkel, szalagokkal és tollal díszítették.
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Gyakori öltözék kiegészítő volt a kesztyű, továbbra is divatos a ridikül. Legyező, vagy napernyő nélkül nem léptek ki az utcára. Világos, sápadt arcbőrüket szolidan festették és divatos
ékszereket viseltek. Hosszú fülönfüggőkkel, medálos nyakláncokkal, látványos mellkitűzőkkel
és drága övcsatokkal gazdagították az öltözéket.
A férﬁaknál a keskeny, alacsony sarkú bokacipők divatja sem változott. A kötelező kiegészítők
nélkül nem mehettek ki az utcára. A sétapálca, a láncos zsebóra, a díszes nyakkendőtűk és a divatos pecsétgyűrűk hozzátartoztak a jól öltözött, elegáns férﬁ megjelenéséhez.
2.3.6. Hajviselet
A női hajviselet is változott a divattal, hajfonatokat viseltek a tarkón kontyba csavarva és fésűvel megtűzve. A fésű általában szaruból volt, de a legelőkelőbb hölgyek teknőcfésűvel rögzítették
a hajukat, amit olykor vendéghajjal egészítették ki. A ﬁatal lányok egyszerű frizurát hordtak,
gyakran „csábfürtökkel” a fülük mögött. Divat volt a hajba tűzött toll és a művirág, valamint a
turbánszerűen fejre tekert nagyméretű, színes kendőket is gyakran viselték.
A férﬁ hajviselet nem sokat változott, de a barkó mellett divatba jött a kis bajusz és az ebben az
időben még keskeny szakáll. A cilinder népszerűsége töretlen, nappal és este is ezt hordták.
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2.4. A XIX. század második felének öltözékei
2.4.1. Történeti háttér, társadalmi jellemzők
Európa szerte a látványos eredmények nélkül lezáruló 1848-as forradalmi hullám a vereség
ellenére is átrajzolták a korábbi nagyhatalmi és társadalmi viszonyokat. A hagyományosan abszolutisztikus hatalmak (Oroszország, Oszmán Birodalom) is folyamatosan hozzákezdtek a feudális kötöttségek felszámolásához (jobbágyfelszabadítás) és lassan, de utat engedtek az ipari
forradalom és ezzel összefüggő polgári viszonyok kialakulásának. A forradalmak leverése természetesen illúzióvesztéssel járt együtt, de a liberális gazdaság és társadalompolitika minden európai államban fokozatosan teret nyert. Ezzel párhuzamosan a nacionalizmus eszmeiségére épülő
nemzetállamiság is megerősödött, sőt új korszaka kezdődik a modernkori birodalmiságnak, mely
az antik és középkori minták alapján a „nagyállamiság” megteremtését tűzte ki céljául. E gondolatok jegyében jönnek létre az új nagy és egységes nemzetállamok (Olaszország, Németország)
és az államokon belül ezzel párhuzamosan megkezdődött a társadalmi strukturáltság új szakasza.
Ennek hátterében az egyre erőteljesebbé váló iparosodás és a növekvő városiasodás állt, valamint
a hagyományos paraszti életforma visszaszorulása, a kispolgári réteg megjelenése és a nagyipari
munkásság számarányának növekedése vált jellemző tendenciává ebben az időszakban. Az acél
mind szélesebb körű felhasználása nemcsak az iparosítás új szakaszát indítja el, de létrehozza a
mind nagyobb lélekszámú munkásságot és az áruk bővülő kínálatát majd a világpiacot is. Az ipari
társadalmak létrejötte révén fokozatosan bővül a kialakult polgári állam feladatköre. Már nemcsak a közbiztonságot és az infrastruktúrát kell biztosítania, hanem fenn kell tartania a sorozott
tömeghadsereget, és ki kell építenie az állami oktatás különböző szintjeit (pl. középfokú oktatás,
egyetem). Ki kell szélesítenie az egészségügyi szolgáltatások körét is (közegészségügy, kórházak)
valamint biztosítania kell a közfunkciók ellátásához szükséges államapparátus fenntartását is. A
társadalmi változások leglényegesebb elemeként óriási mértékben növekszik az ipari munkások
lélekszáma, és az ipari forradalom második szakaszaként új felfedezések, találmányok sokasága
(belsőégésű motor, elektromosság) jelenik meg. A társadalmi változások gyorsasága nyomán a
század második felében folytatódott a múltba révedés, a történelmi múltból való ihletszerzés
kultúra és ízlésformáló folyamata. Ez a historizmus korszaka (1850-90). Az új stílusirányzat nem
hozott formai újdonságot a művészetek területén, hanem visszanyúlt rég letűnt történelmi korokba és onnan merített szellemi és formai ihletet.
2.4.2. Az uralkodó stílusirányzat jellemzői
A korabeli építészet is a történelmi múlt stílusai között válogatva és azokat keverve alakította
ki az új épületek homlokzatát, ezért kapta ez az építészeti korszak az eklekticizmus nevet. Leggyakrabban a reneszánsz és a barokk formakincse vált épületdíszítő motívummá, de a sokféle
stíluselem keveredése többnyire nyugtalanító és zavaros hatást keltett. Kialakult egy általános
vélemény, miszerint templomot legjobb gótikus vagy barokk stílusban építeni, zsinagógát mór
stílusban, kastélyt és palotát reneszánszban vagy barokkban. De a XIX. század második felében
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a hengerelt-és öntött vas forradalmasította az építés technikáját és ez a tény széles körben lassú,
de gyökeres változást hozott az építészet területén, ami leginkább a század végétől vált meghatározóvá. A szobrászatban folytatódott a historizmusra jellemző újabb és újabb, ekkorra már szoborcsoportokká bővült, számtalan mellékalakkal gazdagított emlékművek állítása. A szobrászok
hol a reneszánsz, hol a barokk szobrászat forma-és motívum készletéből vettek át egyet-mást,
akárcsak az eklektikus építészek. A szobrászművész egyetlen ambíciója az élethű ábrázolás és
a részletek pontos kidolgozása lehetett csupán. A kor divatos festészeti historizmusa elsősorban
témáért nyúlt vissza a múltba, de eszközeire is az olasz reneszánsz és a barokk lesimított felületű,
merev ábrázolásmódja volt jellemző. Újfajta törekvések is mutatkoztak e korszak festészetében.
1848-ban megalakultak a preraffaeliták, akik a festészetet akarták kisegíteni az akadémizmus
kátyújából, a keresetlen természetesség, az érzés őszintesége és az elmélyített lelki tartalom eszközeinek segítségével. Ezt az irányzatot Rossetti és Millais képviselték. Franciaországban szintén
új és friss szelek fújtak, megjelentek a barbizoni festők, akik a plain-airt választották, a szabadban
festés újfajta színvilágát és a nagyvonalú ecsetkezelést. Courbet, Corot, Millet voltak jeles képviselői ennek az irányzatnak.
Az öltözködés is történelmi stílusokból merített új formát, eleinte a rokokó, majd a barokk
formavilág éledt újjá a XIX. század második felében. A korabeli viselet tovább differenciálódott
a társadalmi státuszhoz és a mindennapi életformához illeszkedően. A gyorsan terjedő kispolgári
életforma és a munkásság számának rohamos növekedése az egyszerű és olcsó készruhák előállításának igényét teremtette meg. III. Napóleon politikai stratégiájának része volt a textilipar
fejlesztése és a kiﬁnomult, művészi ízlésű lyoni selymekből az egyik első divatkreátor Charles
Frederick Worth is szívesen dolgozott. Az előkelő öltözékek terén folytatódott a korábbi tendencia, miszerint a nők ruházkodása fényűző és reprezentatív, a férﬁaké praktikus, célszerű és észrevétlen, sötét színekből építkező.
2.4.3. Női divat
A női divatra a derék karcsúságának fokozódása és a szoknyák folyamatos bővülése vált
jellemzővé az 1830-as évek után. A terebélyes szoknyákat több réteg alsószoknya tartotta,
a bőséges anyagmennyiség gátolta a nőket a mozgásban. A szoknya nemcsak bővült, de
hosszabb is lett, ismét a földig ért. A század közepén III. Napóleon francia császári udvara
pompát, kedvelő divatot teremtett, mely külsőleg hasonlított a rokokóhoz, ezért ezt a korszakot második rokokónak nevezték (1850–70). A női öltözék szoknyája alapvetően megváltozott. Ez volt a krinolin, mely elnevezés a terebélyes, kupola formájú szoknyát jelentette,
illetve nem pontosan a szoknyát, hanem az alátámasztását. Merev lószőrrel átszőtt (crin)
lenvászonból (lin) készült alsószoknya volt ez, majd később acélhuzalból vagy halcsontból
álló abroncsváz is alátámasztotta. A krinolin feltűnésével a szoknyák valóban hatalmasak,
terebélyesek lettek és rendkívül nagy anyagszükségletet igényeltek. A tökéletesedő szövés,
a varrógép és a textilfestés lehetővé tette a legváltozatosabb anyagok tömeggyártását, valamint új, drága anyagok feltalálását. Selymet, atlaszt és kamgarn szöveteket nappali öltözék50

ként viseltek. Az elegáns öltözékeket taftból, ripszselyemből, brokátból és moaréból szabták.
Nyári ruhákban a kreppet, a tüllt és a muszlint kedvelték. Az amúgy is hatalmas szoknyákat
rávarrt fodrokkal, szalagokkal, paszománnyal díszítették. A derekat erősen fűzték. A hosszított felsőrész, a schneppe gyakran elől végig gombos, magas nyakú vagy merészen, mélyen
dekoltált volt. Csipkegallér és fodor szegélyezte. A ruhaujjak viszont egészen jelentéktelenek
lettek a korábban divatos sonkaujjakhoz képest. Formájuk változó volt, a puffos, a tölcséres
és a feszes hosszú ujjak egyaránt divatosnak számítottak.
Felsőkabátként széles sálakat, közepes hosszúságú vagy földig érő köpenyeket hordtak. A gallérszerű pelerin és a háromszögszabású mantilla még mindig divatban volt, mert jól illeszkedett
a hatalmas szoknyához.
1870-ben ismét változott a női divat. Ebben az évben történt a német császárság megalapítása, ezért ez a divat a Gründerjahre (alapítóévek) elnevezést kapta. A megváltozott, új szoknyaforma neve után – közismertebb elnevezésként – ez volt a turnűr divatja (1870–90). A
rokokót követően a barokk formák kerültek előtérbe, feléledt a hátratűzött szoknyadivat. Az
addig terebélyes szoknyák elől beszűkültek, feszessé és harang alakúvá váltak, hátul viszont
feltornyozódtak, széles ráncot vetve a hölgyek hátsófelén, függönyök és bútorhuzatok redőzését utánozva. Ezt a fardagályt a turnűrnek nevezett konstrukció tartotta, amely az ülep felett
kialakított, kipárnázott rész vagy egy acélhuzalból álló keret volt, melyet lószőrrel és különféle
anyagokkal tömtek ki. Az így megformált női hátsót „párizsi farnak” (cul de Paris) nevezték.
A legutolsó redőig bonyolult díszítésekkel
látták el, a rávarrt fodrokkal és fodor sorokkal, valamint masnira kötött szalagokkal még
fokozták a méretét. Eleinte hosszú uszállyal
hordták, majd a nappali viseletben praktikusabbnak látták ezt elhagyni. Később a szoknya
hossza bokáig rövidült. A derékrészt erősen
fűzték, ami fölfelé nyomta a melleket, különös
sziluettet adva a női test oldalnézetének.
A turnűr

A test természetes vonalait a felismerhetetlenségig eltorzította ez a divat. A dekoltázs magasan záródott, a nyakat fodor és csipkegallér szegélyezte. A nappali ruhák ujja hosszú volt és
gyakran feszes. Az estélyi ruhák kivágása valamivel mélyebb volt és azokat leginkább rövid
ujjakkal hordták.
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Alkalmi női viselet 1870 körül

Az elegáns ruhák anyaga a többnyire sötét tónusú, egyszínű taft, a ripsz-és atlaszselyem, a
nyári ruhákat könnyű fehér vagy csíkos anyagokból szabták. A divatos turnűrt alacsonyabb társadalmi rangú nők is viselték. Ezek az öltözékek kevésbé fényűző, olcsóbb anyagokból készültek
A ruha fölé hosszabb, rövidebb felsőkabátokat vettek, melyek raﬁnáltan alkalmazkodtak a
hátsó fardagályhoz. Ezeket fodorral, csipkével vagy prémmel szegélyezték.
2.4.4. Férﬁ divat
A férﬁdivat terén a korábban oly divatos redingot és frakk mellett megjelent egy új elegáns
öltözék, a zsakett. Elől széttartó, lekerekítve folytatódó és hátul hosszabb, térdhajlatig érő szárnyban végződő felöltőforma.

A zsakett 1870 körül

Színe fekete volt és leginkább posztóból készült. Ez egy előírásszerű, nappali alkalmi, társasági
eseményekre hordható elegáns viselet volt. Fekete vagy világosszürke, bézs színű galléros mellénnyel
hordták. Alá hímzett, keményített és felgombolható gallérral ellátott fehér inget vettek. A nyakkendősálak lassan kimentek a divatból, helyette csokornyakkendőt és lapos, széles plasztron nyakkendőt
viseltek. A mai nyakkendőváltozat is ekkor jelent meg. A zsaketthez sötét, vékonycsíkos nadrág volt
az illő viselet. A frakkot ebben az időben már csak fehér mellénnyel és csokornyakkendővel hordták
kizárólag esti alkalmakra.
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A férﬁ frakk 1870 körül

A nappali férﬁdivat is lemondott a színességről és a díszekről, az irodában dolgozó férﬁ nem
akart kényelmetlen, a munkájában vagy a mozgásában akadályozó ruhadarabot felvenni. Ebben a korban keletkezett a józan és célszerű zakó, ami már nagyon hasonlított a maihoz. Első
változata a frakk hátsó szárnyainak elhagyásával készült, így eleinte rövid frakknak nevezték. A neve változott ugyan, de attól kezdve a férﬁruha alapvető elemei között maradt. Korai
formájának mellrészét halcsonttal vagy kemény viaszosvászonnal merevítették. Díszítésként
keskeny szegélyhangsúlyozást kapott fényes atlaszselyemből vagy prémből. Ekkor még elütő
színű nadrággal hordták. A korábbi talpallós nadrág kiment a divatból. Az új, divatos nadrágok
bővebb szabásúak lettek, derékvonaluk feljebb tolódott, anyaguk gyakran csíkos vagy kockás
volt. A mellénydivat kezdetben színes és mintás volt, később visszafogott, egyszínű mellényeket kezdtek viselni, csak a nyakkendők voltak színesek. 1860-ban megjelent az első öltöny,
melynek újszerű érdekessége az volt, hogy a zakó, a nadrág és a mellény azonos anyagból
készült. A kor népszerű és divatos felöltőkabátja a paletot. Ez legtöbbször fekete színű, elegáns
bő vonalú, térd alatti hosszra szabott ruhadarab volt.
2.4.5. Kiegészítők (lábbelik, kalapok, ékszerek stb.)
A női lábbelik divatja is átalakult ebben az időben. A boka fölé vagy lábszárközépig érő elöl
fűzős cipőket, félmagas sarokkal hordták. A vásznat keverték a bőrrel és gyakran hímzéssel is
gazdagították a lábbeliket.
Az elöl szűk és keskeny ruhákhoz kisebb tányérkalapokat viseltek. Ezt a szalagokkal, tollakkal, művirággal díszített öltözék kiegészítőt a fejtetőre illesztették és kisebb vagy nagyobb masnira kötözött szalaggal, rögzítették áll alatt.
A gyerekek öltözködése a felnőttekéhez volt hasonlatos és ugyanolyan kényelmetlen is volt.
A nők gazdagon fel voltak ékszerezve. Nyakban medálokat hordtak, a ruhára több helyen kitűzőket illesztettek. Díszes fülbevalókat hordtak és divatos volt a gyöngyökkel kirakott karórák
viselete. A divatosan felöltözött hölgyek kesztyű, napernyő és ridikül nélkül nem léptek ki az
utcára. Hosszúra növesztett, hullámosított és feltűzött hajukra fodor-és szalagdíszes főkötőket
helyeztek, amit álluk alatt masnira kötött szalaggal rögzítettek.
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A férﬁak a cilindert különböző formában hordták, továbbra is kötelező része volt az öltözékeknek. Megjelent mellette egy alacsonyabb, keskeny karimájú keményített nemezkalap is, a
keménykalap. Nyári öltözethez egy lapos tetejű szalmakalapot hordtak, a canotier-t. A divatos
lábbeli a hosszabb, boka fölé érő szárú, alacsony sarkú cúgos cipő volt, gombos vagy fűzős változatát hordták. A társasági öltözékekhez félcipőt vettek fel. Kézben sétapálcát vagy hosszú ernyőt
fogtak. Elegáns nyakkendőtűket is viseltek.

Férﬁ nyári öltözet XIX.
század végén

Keménykapal

A canotier

2.4.6. Hajviselet
A női frizuradivat nem egységes ebben az időben, rövid is lehetett, de leginkább hosszú volt és
feltűzték, vagy hátrafésülték, és a tarkón kötötték át színes szalagokkal.
A férﬁak arcát nem túl nagy, ápolt körszakáll vagy egy kis angol bajusz díszítette, a frizura
rövid volt.
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2.5. A századforduló és a XX. század elejének viselete az I. világháború végéig
2.5.1. Történeti háttér, társadalmi jellemzők
A századfordulóhoz közeledve útjára indul az ipari forradalom új szakasza, mely nemcsak új
találmányokat (belsőégésű motor, elektromosság) de a tömegtermelés megteremtésének lehetőségét teremti meg. Ezzel párhuzamosan megkezdődik a modern állam kiépítése, mely a közbiztonság, közegészségügy, oktatás megszervezésével, az általános hadkötelezettség bevezetésével
sokat tesz a különböző népek nemzetté formálása érdekében.
Ez az időszak a technika, a tudomány, az infrastruktúra robbanásszerű fejlődését hozta, ami
a nagyipar mind szélesebb körű elterjedését eredményezte. Ennek következtében az egyre inkább iparivá váló társadalmakban a munkásság létszáma rohamos növekedést mutatott, ez pedig együtt járt a minőségi termelés fokozatos háttérbe szorulásával és a tömeggyártás, a konfekcióipar megjelenésével. Ez a folyamat a divathoz kapcsolódó kézműves szakmák háttérbe
szorítását eredményezte, megszületett a mai értelemben vett iparművészet és más művészeti
ágak szintézisére törekvő szecesszió, mint új korstílus, majd a teljes művészeti megújulást és
szabadságot hirdető avantgardizmus.
2.5.2. Az uralkodó stílusirányzat jellemzői
A festészet is megújult, a XIX. század utolsó negyedében, Franciaországban bontakozott ki
a modern festészet nagy jelentőségű irányzata, az impresszionizmus. A naturalista plain-air festészetből kiinduló kezdeményezők Monet, Degas, Sisley, Renoir a műtermi munka helyébe a
szabad ég alatt való festést helyezték. A gondolati tartalom eltűnt, a hangulat megjelenítése vált
fontossá. A művész egy pillanatnyi benyomását kapta el a valóságnak, az „impressziót festette
meg. Az impresszionizmus nem a részletek, hanem az összbenyomás visszaadására törekedett.
A szobrászatban Rodin egyes szobrai és néhány követőjének munkái sorolhatók ebbe az irányzatba. Az építészetben új anyagok kerültek felhasználásra, mint a vas, a vasbeton, az üveg és a
műanyag. A szecesszió eltűntette az épületekről az elavult reneszánsz és barokk díszeket és helyébe a növényi elemek szeszélyes, vonaljátékát helyezte. Kiváló építészek, mint Olbrich, Otto
Wagner, Behrens, és a magyar Lechner Ödön munkája nyomán számtalan új épület emelkedett az
új stílus jegyében. A stílusegység vált vezérelvvé, az épületben minden részletet azonos stílusban
kellett tervezni, még a bútort is, melyen szintén megjelentek a kanyargó hullámvonalak és a népi
motívumok.
A technikai fejlődés és a nyomába lépő új gondolkodás az emberek életmódját is alaposan
megváltoztatta. A társadalom jelentős részének javultak az életkörülményei, a középosztályhoz
tartozók is gazdag ruhatárral rendelkeztek. A cél és az alkalom más-más öltözködést igényelt,
így folytatódott az öltözékek differenciálódása. Különböző öltözék kellett a foglalkozáshoz, a
sport-és szabadidős tevékenységek végzéséhez, az esti programokhoz. Szigorú öltözködési etikett alakult ki, mely a nőknek előírta a napi hét-nyolcszori ruhaváltást. A különböző alkalmakra
felöltött ruhákhoz más-más anyagok és színek illettek és más szabásminták alapján készültek.
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Megindultak a reformtörekvések és az emancipációs mozgalmak, melyek a kényelmes és praktikus női divatot, valamint a nő emelkedő társadalmi pozícióját fémjelezték. Megjelentek az önálló
gyermekruházat előállításának első kísérletei.
Két időszak jeleníti meg a kor öltözködését. A századforduló előtti évek a Belle Epoque
(1880–95), – boldog békeidő – megjelöléssel illetett időszak még pompás, fényűző formavilágot
mutatott visszafogott színekkel, az ezt követő szűk két évtized, a Jugendstil (1895–1914) pedig
leegyszerűsödött formákat, élénk színeket és új, dekoratív díszítőmintákat hozott. A század utolsó éveiben a textilipar technológiai fejlődése lehetővé tette a komplikált minták gyártását, majd
jelentős változásként divatba jöttek a lenge és könnyű anyagok a vékony vászon és a csipke. Az
első szintetikus textilfesték, az anilin megjelenése újfajta színeket vitt az öltözékek palettájára, a
mélyvöröst, a mályva élénk árnyalatait és az anilin kéket.
2.5.3. Női divat
A női öltözködésben a Belle Epoque idejére már eltűnt a turnűrös párizsi far divatja. Drámai
változás állt be, a XIX. századi formátlan és merev alsóruhák által meghatározott sziluett egyszer csak ódivatú lett. Az új divat a női test formáinak érvényesítését tartotta fontosnak. A lágyan
lendületes vonalak, az egyszerű és természetet idéző színek és az anyag adottságainak megfelelő
szabászati megoldások kerültek előtérbe. Az új sziluettet az előre domborodó mellkas, a karcsú
derék és a csípőre feszülő szoknya adta. A derék karcsúságát erőteljes fűzéssel biztosították és
széles, díszes övvel ki is hangsúlyozták. A szoknya feszesen követte a csípő vonalát, eleinte enyhébb fartömést alkalmaztak ugyan, de azt is elsöpörték az öltözködés terén lassan, de biztosan
érvényesülő kényelmi törekvések. Térd vonalától kiszélesedett, földig érő alja már nagyon bő
volt, így harang alakot formált. Eleinte uszállyal szabták, majd az utcai viseletben praktikusabb
volt ezt eltűntetni. Egy alsószoknyás alátámasztással segítették a szoknyák ívét, méghozzá több
sor fodorral térd alatti részen. Ezek a fodrok kitartották a szoknya bővülő szabását. Ezen a részén
a szoknya is kapott fodor díszt vagy berakást és egyéb applikált díszítéseket, ezzel még erőteljesebbé téve a bővülést.

Alkalmi női viselet a századfordulón
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A felsőrész már nemcsak a szoknya anyagából készülhetett - mint korábban -, hanem
vékonyabb és világosabb anyagból is, ami a szoknya-blúz divatjának elterjedését eredményezte. A nyakrész magasan záródott, gyakran még egy állógallérral is ellátták. A mellkast
és a melleket enyhén kitömték, a dús kebel volt a divat. Az öltözék csak derékban és csípő
vonalában szűkült. Eleinte visszatértek a bő, puffos ruhaujjak, a vállnál bővebb, alul feszes buzogányujjak voltak divatban. Később ezek beszűkültek, a vállnál húzott egyenes,
hosszabb-rövidebb ujjakat hordták. A felsőrészt gazdagon díszítették rávarrt csipkével, fodorral és hímzéssel. A blúz fölé rövid kabátkát is vettek, a bolerót, amit elöl nyitva viseltek, láttatva a blúz csipkés díszítését. A nyári öltözetek könnyebb és vékonyabb, mintás
anyagokból készültek.

Hétköznapi női viselet a századfordulón

Puffos ujjú világos blúz szoknyával

1910 körül a szoknyák alsó része is annyira beszűkült, hogy már szinte lehetetlen volt bennük
járni. Népszerű gúnynevén ez volt a „bukj el” szoknya.

A „bukj el szoknya”

A század fordulóján indult művészeti irányzat a szecesszió a díszítő művészetek terén is megpróbált elszakadni a történelmi formák hagyományainak befolyásától. Így a kényelmetlen és
egészségtelen fűzős viselet ellenpontjaként és az öltözködés terén elszaporodott reformtörekvések következtében megjelent egy új öltözékforma a reformruha. Ennek a törekvésnek a lényege
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elsősorban a fűző elhagyása volt és egy bő vonalú, kényelmes, praktikus, ámbár a női idomokat
elrejtő, kevésbé vonzó sziluettel rendelkező öltözéket próbált népszerűsíteni. Nem igazán valósította meg a hozzá fűzött reményeket, ez a forma a kisestélyi ruhák világában bukkan majd fel a
későbbi években.
1914-ben a női öltözködés ismét fordulatot vett, széles körben elterjedt a szoknyából és
kabátból álló angol kosztüm divatja. Szoknyája egyenes vonalú, bokánál nem hosszabb,
dereka feljebb csúszott. Nem volt túldíszítve, némi gombsort vagy pliszírozott díszítést,
gyakran bordűrt kapott. Világos színű blúzzal viselték vagy a férfidivatból átvett, kihajtott
gallérú, elöl gombos ingblúzzal. Az utóbbihoz a férfias hosszú és keskeny nyakkendőt
viselték. A blúz, mint a női divat fontos alkotóeleme visszavonhatatlanul bevonult az öltözködés palettájára.

A női angol kosztüm

A kosztümkabátok a klasszikus zakó szabásvonalát követték, mélyen a csípő alatti hosszal,
gyakran lekerekítve és derékvonal körüli gombolással. Nyári öltözékként az egyenes vonalú szoknyához a férﬁas zakó helyett hosszú tunikát viseltek vagy azonos anyagból készült felsőrésszel
ruhaként hordták. Az angolkosztümök a férﬁak öltönyének szövetéből készültek apró mintás, csíkos vagy egyszínű változatban. Egyenes vonalú, szűkebb vagy bővebb szabású felöltőkabátokat
is viseltek, főleg hűvösebb időben. A pelerin formájú, vállra teríthető rövid köpenyek is divatosak
voltak. Ha sportos öltözékre vették, akkor kockás volt, ha elegáns ruhára, akkor pedig hímzett
atlaszselyem anyagból készült. Az ebben az időben népszerű japán öltözködés hatása mutatkozott
meg a kimonó szabásának mintájára és anyagából készült női házi ruhák, a köntösök divatjában.
2.5.4. Férﬁ divat
A férﬁöltözködésben továbbra is az angol divat az irányadó, mely szabásában praktikus és
egyszerű, a visszafogott színhasználat és a szolid minták jellemzik. Zakó és frakk – ezek maradtak a férﬁöltözködés legfontosabb elemei. A férﬁak nappal az utcán és munka közben a zakós
öltönyt viselték. Az ebben az időben divatos zakó fazonja magasan záródott és enyhén karcsúsított derékvonala volt. Később a gallér hajtókája meghosszabbodott a derékvonal még karcsúbbá
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vált. A század végére széles körben elterjedt a zsakett, mint nappali elegáns, hivatalos öltözék.
A mellény, az ing és a nyakkendődivat nem sokat változott. Ekkorra már a csokornyakkendő és
a zakóhoz viselt vékony, hosszú nyakkendő állandó öltözék kiegészítővé vált. A nadrág boka alá
ért, eleje ráfeküdt a cipőre. Szára lefelé szűkült, éle volt, később az alját felhajtották. Esti társasági viseletként a frakk mellett megjelent egy új öltözék, a szmoking. Ez egy elegáns fekete öltöny
volt, gallérját és kihajtóját fényes fekete szaténból szabták és a nadrágszárak külső oldalát szintén
szaténcsíkkal díszítették. Ehhez is csokornyakkendőt hordtak, mint a frakkhoz.

Férﬁ nappali viselet (zsakett) a századfordulón

Férﬁ szaténcsíkos frakk

Az ebben az időben divatba jött sportöltözékek hatására egyre kényelmesebbek lettek a ruhák.
Különböző szabású, új és divatos kabátformák jelentek meg a férﬁak ruhatárában. A korábban
már széles körben elterjedt egyenes vonalú, bő paletot mellett a kétsoros gombolású, sportos
szabású, öves felöltő az ulster és az egysoros, rejtett gombolású chesterﬁeld kabát vált népszerűvé. Szintén divatos volt a sportos és kényelmes raglán kabát. Kedvelt hétköznapi viseletté vált a
korábbi sportöltözék, a golfnadrág. Mindezek a ruhadarabok tompa színekben készültek, mintás
vagy egyszínű, vékonya vagy vastag szövetekből, a férﬁak főleg fekete, szürke, barna és kék
színű öltözékekben jártak.
2.5.5. Kiegészítők (lábbelik, kalapok, ékszerek stb.)
A női lábbeli divatját továbbra is a magas szárú fűzős cipők alkották, amiből nem sok látszott
a földet seprő szoknyák alatt. A kalapok kisméretűek, keskeny karimával, a lazán feltűzött, szigorúan hullámos tarkókontyos frizurára illesztve, mégis feltűnőek a rengeteg applikációtól. Gazdag
és nagyméretű szalagcsokrok, tollak, művirágok és kalaptűk díszítették. Ekkor kezdték hordani a
karima nélküli tokkalapot.
A női cipők viseletében is új formák mutatkoztak. A korábbi fűzős magas szárú cipők helyett,
divatba jöttek a láb formájára alakított és rüszt pánttal ellátott félcipők, a pumps-ök. Enyhén
hegyes orruk volt és félmagas, karcsú sarkuk. Az estélyi ruhákhoz viselt lábbeliket selyemből
készítették, és gazdag hímzéssel díszítették. Világos és színes harisnyát hordtak hozzá.
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A férﬁ lábbeli viselet nem mutatott nagy változást a korábbihoz képest. Hordták a fűzős vagy
gombos bokacipőket és divatba jött a fekete félcipő ráhúzott gombos textil kamáslival. Az esti
társasági öltözékhez fekete lakkcipő volt az előírás.
A fejfedők divatja terén a cilindert egyre inkább az előkelő öltözékekhez vették fel, általánosan
elterjedt nappali kalapviselet a keménykalap lett. Nyári szalmakalap volt a franciáknál canotier –
nak, az osztrákok és a magyarok körében egy komédiás neve után girardi-nak elnevezett kalap.
A korábbi öltözék kiegészítők, mint a kesztyű, a sétapálca és a nyakkendőtű mellett divatba
jöttek újak is. Az egyre népszerűbb, felső zakózsebbe illesztett díszzsebkendő, az ing-és kézelőgomb és a díszes karóra számítottak új kellékeknek.
2.5.6. Hajviselet
A nők a hajukat lazán feltűzött kontyba fésülték. Erre hatalmas és terebélyes, kocsikerék méretű karimával ellátott puhakalapot illesztettek. Extravagáns díszítés jellemezte, hatalmas strucctollakat, óriás masnikat, művirágokat helyeztek el rajta, olykor még kitömött madarat is ültettek
rá. Fontos és hangsúlyos részei voltak az öltözéknek, a kiegészítők. Formás ridikülöket hordtak,
hosszan lelógó füllel, kesztyűt. Nyáron divat volt a napernyő, télen a prémből készült muff viselete. Az estélyi öltözékhez tartozott a vállra terített vagy a karokra illesztet, hosszú tollboa és a
legyező. Különleges, a szecesszió organikus és hullámos formavilágát találékonyan megjelenítő
fülbevalókat, gyűrűket, nyakláncokat és melltűket előszeretettel viseltek.

2.6. A húszas évek öltözködésétől a negyvenes évek öltözködéséig
2.6.1. Történeti háttér, társadalmi jellemzők
Az első világháború (1914-18) jelentősen átrajzolta a korábbi nagyhatalmi viszonyrendszert,
mert nemcsak eltűntek a történeti dinasztiák (Habsburg, Romanov), de a háborúban győztes
Brit Birodalom is veszített világpolitikai súlyából. A társadalmi, gazdasági és kulturális viszonyok fejlődésének centruma Európából fokozatosan áttevődik az Amerika kontinens északi
részére. A politikai átrendeződés mellett komolyan átalakulnak a társadalmi viszonyok is, mert
nemcsak a férﬁak körében válik általánossá a választójog, de felgyorsulnak a női egyenjogúság
megteremtésére irányuló törekvéseket. A háborúban részt vevő férﬁak átmeneti vagy végleges
hiánya miatt a nők álltak helyükre a munkában vagy vették vállukra a családfenntartó szerepét.
Így a női egyenjogúság teret kapott nemcsak a munkahelyeken, a magánéleti szférában, de a
politika területén is. Alapvető társadalmi változások történtek ebben az időben, aminek külső
jelei is voltak. Az egyre szélesedő befolyásos középréteg új életstílust teremtett magának. A
művelt és tanult, aktív nők számának növekedése, az automobil elterjedése és a sportok népszerűsége csak néhány példája az újfajta életstílusnak.
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2.6.2. Az uralkodó stílusirányzat jellemzői
Felgyorsultak a változások a kultúra számos területén is, lendületbe jöttek az avantgárd törekvések. Az építészetet megújító mozgalmak, mint a funkcionalizmus és a konstruktivizmus szolgáltak alapul a dessaui Bauhaus iskola létrejöttéhez, amely az építészet mellett a lakberendezés
megújításán is fáradozott. Áttekinthető, világos tagolású épületek és belső terek jellemzik ezt az
építészetet. A vasbeton széles körű alkalmazása révén új lehetőségek nyíltak meg az építészek
előtt. A modern építészet nem hanyagolta el a városképet, szerencsésen ötvöződött benne a mérnöki tudás és a művészi képzelet. Behrens, Van de Velde, Berlage, Le Corbusier, a magyar Lajta
Béla és Kozma Lajos a kiemelkedő építészei ennek az új iskolának. A szobrászat és a festészet
területén a kubizmus irányzata mindkét képzőművészeti ág formanyelvét gyökeresen megváltoztatta. A néger plasztikák felfedezése és divatja egy leegyszerűsített formavilágot hozott, de
egyre gyakoribbá vált a nonﬁguratív ábrázolás. A kor újító szobrászai között találjuk az orosz
Archipenkot, a román Brancusit és az angol Henry Moore-t. A letisztult formavilággal rendelkező
francia Maillol és a magyar Medgyessy Ferenc is a kor kitűnő szobrászai voltak. A festészetet
megújító irányzatként jelentkezik a posztimpresszionizmus, mely az impresszionizmus által előtérbe helyezett szín mellett a többi kifejezési eszköz, a vonal, a forma, a kompozíció érvényre
juttatását követelte. Kiemelkedő képviselője ennek az irányzatnak Van Gogh, Gauguin, Cézanne.
Az utóbbi nevezhető a kubista festészet atyjának, mely irányzat a festészetben a természet látható
formáit mértani alakzatokra vezette vissza és a tárgyakat ezekből alakította. Jeles képviselői Picasso, Braque, Gris. Az expresszionizmus volt a másik jelentős irányzat a festészetben, melynek
lényege, hogy a művészek saját érzéseiket vetítik a tárgyi világ motívumaiba, ezért önkényesen
alakítják a látványt. A futurizmus és a szürrealizmus és számos más újító törekvés jelent még meg
a XX. század első felében a képzőművészetek palettáján, gyökeresen átalakítva annak korábbi
hagyományos formanyelvét.
Divattervezők mellett, művészek is foglalkoztak új ruhaformák tervezésével és az haute
couture (magas szabóság) divat meghatározó szerepet játszott a XX. század első felének öltözködési kultúrájában. Az előző évszázad nagy divatházainak alapítói Worth, Jacques Doucet
és Jeanne Paquin továbbra is a fűzővel hordható szecessziós ruhakölteményekre esküdtek.
Paul Poiret volt az újító divatkreátor, aki megszabadította a nőket a fűző viselésétől. Magas
derekú, görög ihletésű ruhákat alkotott, elvetette a fűzőt és a hangsúlyt a derékról a vállakra
helyezte. Ettől kezdve indult el a XX. század divatja, a szorosra fűzött, mesterkélt vonalaktól
a természetesebb, melltartóval formált alak felé. Kreációiban jelentkezett az ebben az időszakban oly népszerű egzotikus távol-keleti hatás, mely a festőket és szobrászokat is megihlette.
Rendkívüli népszerűségre tett szert a keleti anyagok színe és mintázata, valamint a kényelmes
kimonók szabása. Egyre nagyobb példányszámban jelentek meg a kor kiemelkedő színvonalú
divatfolyóiratai, mint a Vogue, melyben helyet kaptak a divatillusztrációk.
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2.6.3. Női divat
A nők öltözködésében gyökeres és forradalmi változást hozott a ﬁzikai mozgás, mely a munkahelyen, a sportpályán és a szórakozóhelyen elengedhetetlenül szükségesnek bizonyult, s ez
határozta meg a továbbiakban a női ruha formáját, miután bebizonyosodott, hogy ehhez a hosszú
ruha teljesen alkalmatlan. Az uralkodó irányzat a funkcionalizmus is ezt támasztotta alá. A női
szoknya, tehát - évszázados története során először és végérvényesen – térd alá rövidült szabad
mozgást engedve a lábaknak. A 20-as évek női divatja csövekből állt. Egy szélesebb cső alul nyílással a lábaknak, felül egy kisebb nyílás a fejnek és kétoldalt két nyílás vagy keskenyebb csövek
a karoknak. Ez a teljesen egyszerű, a derekat és a mellet nem hangsúlyozó egybeszabott laza és
zsákszerű ingruha vált a nők népszerű és legfontosabb öltözékévé.

Női divat a 20-as években

A derék helyett a csípőt hangsúlyozták, övvel vagy szalaggal. Az egyszerű formát élénk színekkel, ﬂitterhímzéssel és tollboákkal dobták fel. Az alsóruházat melltartóból, ingnadrágból és
testszínű selyemharisnyából állt. A szoknyák eleinte térd alá, majd 1924-ben térdig értek, míg
1927-re a térdet is szabadon hagyták. A felsőrész könnyedén eltakarta a női idomokat egyenes
vonalú bőségével, létrehozva a se ﬁú, se lány stílust, illetve az inkább ﬁús nő, a garconne divatját.
Ennek tökéletesen megfelelt a sportöltözékek hallatlan népszerűsége. Divatba jöttek a kényelmes
kötött-hurkolt anyagok és megjelent a pulóver, mint sportos hétköznapi viselet a nők körében is.
Megszületet a fürdőruhadivat, a tengeri fürdőhelyeken sikk volt az egyre több csupasz bőrt kivillantó fürdőnadrágban mutatkozni. A társasági ruhák szabása azonos volt a hétköznapiéval, de elől
és hátul mélyebb dekoltázzsal, pliszírozott, harang alakú szoknyarésszel és rengeteg gyönggyel,
ﬂitterrel és rojtdísszel gazdagították. Ez volt a kor népszerű táncformája után a divatos charleston
ruha. Ebben az időben vette kezébe a divat alakítását, irányítását egy nő, Gabrielle (Coco) Chanel, aki főként az addig alsóneműk alapanyagául szolgáló gyapjú jersey anyagokból dolgozott és
kényelmes egyszerű ruháit, kosztümjeit a férﬁdivat szabásmintái alapján készítette.
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A charleston ruha

Gyorsan éltek, felgyorsult az idő, így a divatirányzatok rövidebbek lettek, egy évtized vége a
divat végét is jelentette. 1929-ben a tőzsdekrachot követő depresszió véget vetett a 20-as évek
virágzó gazdaságának. A harmincas évek kezdetén a munkanélküliség takarékosságra intette az
embereket, a középosztálybeli nők maguk varrták ruháikat.
A harmincas években a női divat feminin lett. A lágy esésű anyagból készült, harangszerű
szoknya meghosszabbodott, lábikráig ért. A derék karcsúsított volt, a csípő keskeny. A vállak
puffos ujjakkal és válltöméssel váltak hangsúlyossá. Az elegáns vonalvezetést harántvonalakkal,
redőzetekkel, cakkozással és átfedésekkel gazdagították. Az estélyi ruhák uszályosak és dekoltázsuk mély volt. A kabátoknál is a testhezállóbb vonalvezetés dominált. Az évtized végére – az
éledő nemzeti szocializmus hatására – az egyenruha jellege határozta meg a női öltözködés karakterét. Az erőteljesen hangsúlyozott vállak, a nagy rávarrt zsebek és a széles hajtókák, valamint
a térdig érő, egyenes vonalú szoknyák jelentették a változást a női öltözködésben.

Női viselet a harmincas évek elején

A negyvenes évek női öltözködését a divatdiktátorrá lett Christian Dior alakította ki, formálta
újjá hangsúlyozottan feminin divatával, a New Look-kal (új kinézet). A korábbi válltömős, katonás öltözékek helyett, a lábikráig érő harangszoknya, a karcsú – szinte fűzött – derék, a kerek
vállak és az alakot kiemelő felsőrész jelentette a női divat új irányvonalát. Ennek a ﬁatalosan
lendületes vonalvezetésnek az ellenpontjaként jelent meg egy másfajta sziluett, a nőiesen elegáns
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ceruzavonal, szűk, karcsúsított felsőrésszel és hosszú, ugyancsak szűk szoknyával. A társasági
ruhákat a redőzések, a raﬁnált dekoltázs és a tunikaszerű felsőrész jellemezte. A szűkített derékrész és a felsőrész feszessége miatt újra nélkülözhetetlenné váltak a szoros fűzők. A blézerek és a
kabátok testhezálló fazonúak vagy bő, harang alakú hátoldalt kaptak.
2.6.4. Férﬁ divat
A frontról visszatért férﬁak újból kiszorították a nőket a munkahelyekről, öltözködésükben
alig-alig történt valami változás. A hétköznapi férﬁviselet továbbra is praktikus és komoly vagy
sportos volt. Visszafogott színvilágú, új anyagok jelentek meg sokféle mintával, mint a kockás,
a csíkos és az apró mintás. A zakók fazonja mutatott némi változást a 20-as évek folyamán és a
nadrágok terén is történtek változások, bár az él levasalása mindvégig divatos maradt. Az 1920
körüli években a zakó elejét merevítették, a derékvonal magasabbra helyeződött. Keskeny hajtókával látták el és egysoros gombolást kapott. A nadrág boka felé szűkült, a felhajtás keskenyebb
lett. 1925 körül a zakók szabása karcsúsodott és a derék visszakerült a helyére, a merevítés is enyhébb lett. A nadrágok szára ebben az időben bővebb és párhuzamos szabású lett. 1929-ben széles
válltöméssel látták el a csípőn megülő, enyhén karcsúsított zakókat. A nadrág bő maradt, az alját
visszahajtották. A kényelmes golfnadrágot sportzakóval hétköznapi viseletként hordták. A korábban kötelező és elmaradhatatlan mellényt napközben szintén a sportöltözékből hétköznapivá vált
kötött pulóver helyettesítette. Sportos nappali, vízhatlan felöltőkabát volt a korábbi lövész kabát
a trenchcoat. A hosszú ideje divatban lévő paletot felöltőkabátot már csak elegáns öltözékekhez
viselték. Kis hivatalos nappali öltöny volt a stresemann öltöny (a húszas évek külügyminisztere
Gustav Stresemann után), amely sötét, általában fekete zakó és csíkos nadrág kombinációját jelentette.

Férﬁ viselet (golfnadrág spotrzakóval)

A paletot

A férﬁdivatban élen járt a karcsúsított zakó, hangsúlyos vállal és rövid, széles hajtókával.
Elegáns nappali viseletként két soros gombolású zakót viseltek. Az egyenes vonalú, kényelmesen bő nadrág alul felhajtást kapott. Kedvelt sportruházat volt a rávarrt zsebekkel és rásteppelt övvel ellátott Norfolk-zakó és a golfnadrág. Felöltőkabátként még mindig divatos

64

volt a karcsúsított paletot és az egyenes vonalú ulstert is széles körben viselték. De sportos
kabátokat is hordtak, ilyen volt a trenchcoat és az esőkabát.
A második világháború (1939-45) idején, majd az azt követő években az általános anyaghiány és a korlátozó intézkedések következtében a divat fejlődése leállt, a ruhák átalakítása
és foltozása vált szükségessé.
A férﬁdivat keveset változott, továbbra is visszafogott maradt. A nappali öltöny zakója
kétsoros gombolású, ezért a mellény szükségtelenné vált. A háború utáni években a zakók
megnyúltak, a csípőn szűkek, feszesek voltak és vállban erőteljesen kiszélesedtek. A nadrág
szabása bő lett, alul a visszahajtás megmaradt. Az öltönyanyagok divatjában megjelent a
halszálka-mintás szövet.
A férﬁdivatban élen járt a karcsúsított zakó, hangsúlyos vállal és rövid, széles hajtókával. Elegáns nappali viseletként két soros gombolású zakót viseltek. Az egyenes vonalú, kényelmesen
bő nadrág alul felhajtást kapott. Kedvelt sportruházat volt a rávarrt zsebekkel és rásteppelt övvel
ellátott Norfolk-zakó és a golfnadrág. Felöltőkabátként még mindig divatos volt a karcsúsított
paletot és az egyenes vonalú ulstert is széles körben viselték. De sportos kabátokat is hordtak,
ilyen volt a trenchcoat és az esőkabát.
A második világháború (1939-45) idején, majd az azt követő években az általános anyaghiány
és a korlátozó intézkedések következtében a divat fejlődése leállt, a ruhák átalakítása és foltozása
vált szükségessé.
A férﬁdivat keveset változott, továbbra is visszafogott maradt. A nappali öltöny zakója
kétsoros gombolású, ezért a mellény szükségtelenné vált. A háború utáni években a zakók
megnyúltak, a csípőn szűkek, feszesek voltak és vállban erőteljesen kiszélesedtek. A nadrág
szabása bő lett, alul a visszahajtás megmaradt. Az öltönyanyagok divatjában megjelent a
halszálka-mintás szövet.
2.6.5. Kiegészítők (lábbelik, kalapok, ékszerek stb.)
A női lábbeli divat terén maradt a korábbi pumps népszerűsége, de lapos sarkú, sportos félcipőket is hordtak a divatos és kényelmes öltözködésre törekvő nők.
A harmincas évtized végére a női cipődivat is változott, a magas sarkú pumps és az éksarkú,
vastag talpú fűzős félcipő volt a divatos viselet ebben az évtizedben.
A negyvenes évek női félcipő alakja otromba volt, talpa vastag, egyáltalán nem lehetett elegánsnak nevezni.
A férﬁ lábbelik nem változtak, előszeretettel viselték a bokáig érő cúgos cipőket, majd divatba jött a fűzős félcipő, amire télen kamáslit vettek. Új kalapviseletként hordták a horpadt tetejű
nemezkalapot és az elegáns, kemény és csíkos homburg kalapot, valamint a sportos napellenzős
sapkát. A férﬁak ékszere a karóra és a pecsétgyűrű volt. Az elegáns férﬁ továbbra is elmaradhatatlan kellékei, a sétapálca, az ernyő és a kesztyű.
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A keskeny, gyakran kétszínű félcipőket részesítették előnyben. A férﬁak ruhatárát puha vagy
kemény nemezkalapok és sportos sapkák egészítették ki.
A második világháború (1939-45) idején robosztus férﬁ félcipők talpa parafából készült, a
háború utáni időkben megjelent a gumitalp. A férﬁak fejfedője a nemezkalap, az ellenzős tányérsapka és a baszk sapka volt.
2.6.6. Hajviselet
A női hajviselet terén a ﬁúsan rövid frufrus vagy oldalra fésült hullámos bubifrizura volt a
divat és fejfedőként a fejre simuló, mélyen a homlokba húzott harangkalap vagy „csöbör kalap”
vált népszerűvé.
A harmincas évek végére az elegáns hölgyek félhosszú loknis frizurán kis, díszített kalapot
vagy fejhez tapadó sapkát hordtak, az alkalmi öltözékekhez turbánt viseltek.
A negyvenes években az új nőies öltözködés kis loknis frizurákat és elegáns perem nélküli,
vagy széles peremű kalapokat hozott divatba.
A férﬁaknál divat volt a fényesített „pomádézott” rövidre vágatott frizura.

2.7. Az ötvenes évektől napjainkig
2.7.1. Történeti háttér, társadalmi jellemzők
A negyvenes évek végére, az ötvenes évek elejére fellendült a gazdasági élet, az életszínvonal
is emelkedő tendenciát mutatott. Az általános politikai légkört a második világháború következményeként a hidegháborús viszonyok hatották át. Folytatódott a technikai és technológiai fejlődés ütemének állandó gyorsulása és a tömegtermelés folyamatos növekedése, ami a fogyasztói
társadalom megteremtését eredményezte. Új, szintetikus anyagok jelentek meg az öltözködésben
és hódítottak a divat területén. Az új nemzedék, a ﬁatalok kezükbe vették életük irányítását és az
öltözködést is ők formálták, a divat immár a ﬁatalok divatja lett. Általánossá vált a demokratizálódás, megjelent a rockzene, a beatmozgalom és a hippi mozgalom.
Robbanásszerűen terjedtek el a divat alakítását és terjedését befolyásoló tényezők és fórumok, mint a sajtó, a ﬁlm, a
reklám és a televízió. Sorra jelentek meg a nagy divatházak
szezonról szezonra átalakítva a divatot, látványos divatbemutatókat rendezve az arra kiváltságos, elit közönségnek,
hírességeknek, azoknak, akik a divat terjesztésében töltöttek be fontos szerepet. Megindult a sztárkultusz, a felkapott
sztárok – ﬁlmszínészek, rockénekesek, divatmodellek, művészek, politikusok – öltözködése, frizurája jelentette a követendő példát a ﬁatal nemzedékek számára.
Rockénekes öltözködése

66

2.7.2. Az uralkodó stílusirányzat jellemzői
A XX. század művészeti irányzatainak az volt a célja, hogy a korszak tudományos és technikai
fejlődéséhez illő művészetet teremtsen, amellyel a társadalmi és politikai harcokban megzavart
ember bonyolult lelkivilágát kifejezheti. A megszámlálhatatlan kísérlet a kifejezőeszközök megismerésére és megtisztítására vezetett. A korszak egyik legnagyobb formátumú alkotója Pabló
Picasso volt, aki letisztult eszközökkel mélységes emberi mondanivalót tükrözött nagyhatású
műveiben. A legújabb törekvések közé tartozott a Pop-Art művészet, a mindennapi holmik szeszélyes kombinációjával létrehozott műalkotásaival, valamint az Op-Art művészet, mely a modern technika felhasználásával a fény és színváltozatok gazdag variációit formálta művekké. De
a formalista próbálkozások által háttérbe szorított tartalom újra utat talált a művészetben és olyan
újszerű formában jelent meg, amely élesen megkülönböztette a letűnt idők művészetétől. A hatvanas, hetvenes években megjelentek Amerikában – a valóság fotószerű ábrázolásának igényével
– a realista, sőt a hiperrealista festészeti- és szobrászati törekvések. Az új és új alkotóművészek a
tartalmi vagy formai meghökkentést és a ﬁgyelemfelkeltést tűzték zászlajukra művészi célként.
Az ötvenes évekre a vezető divatközpontok Párizs, London, Milánó és a legnagyobb üzlettárs,
Amerika kölcsönösen befolyásolták egymást és egy mindenütt hordható stílust alakítottak ki. A
nagy divatcégek exkluzív ötleteit a hétköznapi életben hordhatóvá egyszerűsítették és az olcsóbb,
szintetikus anyagok felhasználásával gyártották konfekciótermékeiket, ezáltal minden népréteg
számára hozzáférhetővé váltak. A ruházat a társadalmi pozíciót is tükrözte.
2.7.3. Női divat
Az ötvenes évek női divatja – a nagy divatházak tevékenységének köszönhetően – szezonról
szezonra változott. A női öltözékeket körvonaluknak az abc nagy nyomtatott betűihez való hasonlításával határozták meg. Ilyen volt az A, a H, az Y, az X, a V vonal, valamint a trapéz, a hordó és
a zsákvonal. A modern női divatot már el sem lehetett képzelni nadrág nélkül. Ebben az időben
jelent meg férﬁak és nők öltözködésében a máig fontos uniformis viselet a farmer. A szoknyadivat terén a szűk vonalú, térd alá érő szabású változatot hordták, blézerszerű felsőrésszel. De a
kor női divatjára a kupola szoknyás, nagy virágmintás könnyű kartonruhák is jellemzőek. Míg az
estélyi ruhák elegáns, minőségi anyagokból készültek, addig a hétköznapi viseletbe új, könnyű
és kényelmes anyagok kerültek, mint a latex, a terilén, a polietilén, az akril és a poliészter. Ezek
műszáltartalmuk következtében könnyen kezelhetőek voltak, gyorsan száradtak, vasalást nem
igényeltek ezzel tökéletesen alkalmazkodva a felgyorsult és rohanó nagyvárosi életformához.
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Műszálas anyagból készült hétköznapi női viselet

A hatvanas évek öltözködésére a kényszerektől és tabuktól mentes felszabadulás volt jellemző.
A divatban a ﬁatalság volt az irányadó. Forradalmian új öltözékformaként megjelent a miniszoknya. Férﬁak és nők körében általános hétköznapi viselet lett a farmer, a pulóver, a T-shirt és a
hozzá tartozó hosszú hajviselet úgyszintén. Az érdeklődés központjában a popsztárok világa állt,
akik a televízió széleskörű elterjedésével példaképpé is váltak, öltözködésükkel, hajviseletükkel
és életvitelükkel egyaránt.
A nők öltözködése szintén változatos képet mutatott a hatvanas években. A nőies vonalú, kecses princess ruhák és a népszerű Chanel kosztüm mellett tartósnak bizonyult a sportos, lezser
stílus, a beatnemzedék egyenruhájaként a divat történetébe vonult farmernadrág, a képekkel,
emblémákkal dekorált T-shirt és a dzsekiviselet. A szövetnadrág és a nadrágkosztüm végérvényesen divatos maradt, ahogy az évtized új és mindent elsöprő divatja, a miniszoknya is. Ez utóbbi
1961-ben indult hódító útjára egy ﬁatal lány Mary Quant fantáziája nyomán, a kor egyik híres
divattervezőjének André Courréges-nek párizsi szalonjából.

Mary Quant által tervezett miniruha a hatvanas
évekből

A képzőművészetből átment az öltözködésbe az Op-Art irányzata, az Yves Saint-Laurent által
tervezett egyszerű vonalú ruháknak fekete-fehér geometrikus mintákkal való aszimmetrikus díszítésével.
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2.7.4. Férﬁ divat
A férﬁdivat az ötvenes években változatlanul konvencionális maradt. A zakók és a kabátok
szabása egyenes vonalú, bő volt és szélesen kipárnázott vállakkal hordták őket. 1955-re ez a tendencia mérséklődött, a zakók szabása jobban követte a test vonalát. Divatos az egysoros gombolású zakóforma rövid, széles hajtókával, de megtalálható volt a férﬁak ruhatárában az elegáns kétsoros gombolású zakó is. A nadrág szabására a csípőtájéki bőség és a boka felé történő erőteljes
szűkülés volt jellemző, a nadrágszárak alját díszítő felhajtással. A nehéz kabátok kiszorultak az
öltözködésből. Továbbra is divatos a sportos öltözködés, hiszen a sporttevékenység egyre inkább
ürügy volt a divatozásra. Új, modern és kényelmes öltözékekként megjelentek a kötött, kord-és
bőrszerelések.
A hatvanas években a férﬁdivatban a zakók szabása eleinte egyenes és kényelmes volt. Az
évtized közepére azonban jobban követték a test vonalát és a zakók erősen karcsúsítottá váltak,
eltűntek a válltömések is, a kerek váll lett a divat a férﬁak öltözködésében.
A zakókhoz széles, mintás nyakkendőket viseltek. A nadrág is beszűkült és a nadrágszárak felhajtása
megszűnt. A hétköznapi gyors életformához igazodott a kényelmesen szűk kék farmernadrág, a hozzá
hordott színes ing vagy műszálas ingpulóver és a változatos szabású sportos zakók, dzsekik viselete.
2.7.5. Kiegészítők (lábbelik, kalapok, ékszerek stb.)
A leheletvékony nylon harisnya a nők öltözékének elmaradhatatlan kelléke lett, hozzá a tűsarkú pumps vagy a lapos balerina slipper volt a divatos női lábbeli. Divatos öltözék kiegészítő volt
még az öv és a kézitáska, amit egymáshoz, a cipőhöz és nem utolsósorban a ruhához hangoltak.
A férﬁaknál a kényelmes és divatos lábbeliként a fűzős félcipő és a bebújós slipper szolgáltak.
A kalapdivat nem változott a korábbi évekhez képest, a puha nemezkalap és az ellenzős sportsapkák voltak népszerűek. A díszzsebkendő változatlanul divatos öltözék kiegészítő volt, az egysoros zakóhoz hétköznap keskeny nyakkendőt, a kétsoros, elegáns öltönyhöz csokornyakkendőt
viseltek a férﬁak az ötvenes években.
A hatvanas években a lapos sarkú, fűzős cipők mellett hegyes orrú, rövid csizmákban jártak,
de hétköznapi lábbeliként egyre gyakrabban előfordult a tornacipő is.
2.7.6. Hajviselet
A ﬁatal lányok kis loknis vagy lófarkas frizurában jártak és erre széles karimájú kecses kalapot
illesztettek.
A férﬁaknál? A hatvanas években a rövid hajtól, a Beatles együttes sztárjai által divatba hozott
félhosszú gombafrizurán át a hippik hosszú hajáig terjedt a skála. A fejrevalót a kis karimájú puhakalapok és a sportos sapkák jelentették.
A férﬁak hajviselete változatos képet mutatott a hatvanas években.
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