
Öltözködésünk, magyar kincsünk 

 

Napjainkban a divat Európa-szerte egyre gyorsabban változik és ezen öltözködési 

módok, amilyen gyorsan jönnek, olyan gyorsan távoznak is a 

divatból.  

Eddig a legtöbb ideig divatban maradt stílus az empire 

volt, ami Napóleon uralkodásának kezdetén jelent meg. Az 

empire stílusú ruhadarabokat körülbelül 20 évig hordta a francia 

nép és az ezzel megihletett többi európai ország. Az empire 

stílust Napóleon azon gondolkodásmódja formálta, amelyben 

önmagát a római császárok utódjának tekintette. A ruhák a 

görög-római klasszicista stílust tükrözték és egyiptomi 

motívumok is megjelennek rajtuk. Ezekben az években a 

hölgyek megkönnyebbülhettek, hiszen a fűző viselése nem volt 

sikk. Az antik világ ruháit tükröző viseletek könnyed, légies 

mozgást biztosítottak viselőjüknek. Mintázatuk vagy a természet 

lágyságát, vagy az ókor motívumait ábrázolta. A stílus 

elterjedéséhez leginkább Josephine Beauharnais, francia 

császárné neve fűződik, mivel ő volt az, aki az empire ruhák 

viselésével rengeteg hölgyet ösztönzött arra, hogy viselje ezeket a 

lenge, selyemből és bársonyból készített ruhákat. 

 

Gondoljunk csak bele, milyen sajátságos gondolkodásmóddal bír a francia nép! Saját 

öltözködési kultúrájuk elemeit eldobván inkább az ókorba “menekülnek” ahelyett, hogy 

valami egyénit, valami egyedit hoznának létre.  Természetesen az 

empire sem volt örökéletű! 20 évvel ezelőtt a német biedermeier 

stílus lépett be az európai országokba, ezzel száműzve a légies 

empire-t. Egy mondatban összefoglalva:  “Európa női újból fűzőbe 

szorítják magukat.”  

A római istennők öltözékeit száműzve  Németország vette át 

Európa divatjának formálását. 

Természetesen néhány elem megmaradt az empire stílusból, de a 

derék karcsúsága újra divatba jött és ezt az alakot csak a fűző 

viselésének visszahozásával lehetett elérni. A ruhák jellemzői 

voltak a mintás, vidám színű anyagok. Ezek mellett színes szalagok 

ékesítették a biedermeier stílusú ruhákat. 

 Most, 15 évvel később megint egy újabb stílus 

kialakulásának lehetünk szemtanúi. A homokóra sziluett kezd 

eltűnni és a németalföldi viselet formái észrevehetőek a hölgyek 

viseleteiben Európa-szerte. 

  A szép magyar asszonyoknak szerencsére nem kell az efféle 

külföldi divatirányzatoknak behódolniuk, hiszen a mi szekrényeink, díszes ládáink telis-tele 

vannak szebbnél szebb gyönggyel és rózsával díszített  köténnyel, ruhával. Néhányuk 

stílusában tartalmazza a külföldi, éppen aktuális divat elemeit, de ezek vegyítve vannak 

díszmagyar elemekkel. 

 A reformok jelenleg óriási jelentőséggel bírnak hazánkban és a változás, a fejlődés 

fogalma lelkesíti a reformokat támogató embereket. Egy dologban viszont minden magyar 

egyetérthet: a mi stílusunk, motívumaink egyediek és öltözködésünk ellenáll mindenféle 

külső stílus befolyásának. Akkor nyilvánulhat meg legjobban a magyar hazafiasság, ha nem 
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csak lelkünkben ég a haza szeretete és nem csak a szánkat hagyják el az ezeket bizonyító 

szavak, hanem mindezt  külsőnk is tükrözi. 

Sajnálatos módon napjainkban már hazánkban  is terjednek az Európa-szerte divattá 

vált viseletek. Hogy egy hazafit is említsünk, Vahot Imre az hazánkban, aki nagy hangsúlyt 

fektet arra, hogy népünk más országok szépség- és divatideáljából kiszakadjon, és kövesse a 

saját magáét. Sokan őt ezért maradinak tartják és magyarkodását erőltetettnek gondolják. 

Azonban egy pillantást vetve azokra a személyekre, akik hazánkban a reformokat erősítik, 

rögtön látni lehet, hogy nem vetik meg a hazánk stílusát tükröző ruhadarabok hordását.  A 

magyarságunk bizony nemzeti kincsünk és nem lenne szabad alávetnünk magunkat más 

nemzetek stílusának, miközben itt van az egyedi és utánozhatatlan magyar viseletünk.  

De pontosan mit is takar napjainkban a hazafias 

öltözködés fogalma? A legjobban ezt a stílust a férfiak 

öltözködésén lehet észrevenni, hiszen az arany szinóros 

dományt és a szép sarkantyús csizmát egy tekintet sem tudja 

elkerülni. Még maga Széchenyi István, a magyar reformok 

teremtője is így öltözködik, néha viszont Brummel eleganciát 

csempész mindennapi öltözködésébe. Ő, ki híve az újításnak, 

még maga sem képes nélkülözni nemzete öltözékét.  

A hölgyek öltözéke napjainkban igencsak tündököl. 

Ahogy korábban is említve volt, ezek a ruhák formájukban 

tartalmazzák az Európában éppen aktuális divatok elemeit, 

de ezek sajátos mintával vannak ellátva és a nemzet 

színeiben pompáznak. Leginkább a szoknyaformákban lehet 

észrevenni az aktuális divat elemeit. 30 évvel ezelőtt, mikor 

az empire uralta Európát, a légies elemek beleolvadtak a 

díszmagyar öltözékekbe. Az ilyen elemek közé tartozik az 

uszályos szoknya és a fátyol is. A biedermeier korszaka a 

ballon ujjakat tette hozzá a magyar stílushoz.  

A díszmagyar öltözködés egy új elemének kialakulásának lehetünk szemtanúi. 

Napjainkban igencsak elterjedtek a fehér pettyes kék szövetből készült ruhák. Ezeket honi 

ruháknak nevezik. Akkor kerültek rivaldafénybe, amikor gr. Batthyány Lajosné ilyen ruhát 

varratott magának és ebben tündökölt a védegylet megalapításának ünnepekkor. Ez az anyag 

nagyon bájos és népszerűnek bizonyul napjainkban. 

Szintén napjaink népszerű újdonságának 

számítanak a ridicule-ok és a hímzett kézizacskók, 

amelyeket egyszerűen el lehet készíteni otthon és 

gyönyörű hímzett mintákkal vagy akár virágokkal lehet 

készíteni. Ezek amilyen elegánsak, olyan praktikusak is.  

Ahogy itt olvashatták, hazánk viseletei a külföldi 

divatokból csak formai elemeket vettek át és ezeket 

leszámítva büszkén kijelenthetjük, hogy stílusunk egyedi 

és viseletünk ikonikus. Európa országainak figyelmét 

sem kerüli el a magyarok különlegessége. Mikor 1814-

ben november 14-én a magyar hölgyek zöld színű, 

díszmagyar ruhában jelentek meg a bécsi lovasiskolában, 

olyan gyönyörűnek vélték a ruhadarabokat, hogy azóta a 

mai napig rendszeresen feltűnnek a nyugat-európai 

divatlapokban.  

Minden hölgynek csak ajánlani tudjuk, hogy 

viselje hazánk jellegzetes ruhadarabjait, mert ezzel 

Schöfft József: Széchenyi István a 
Vaskapunál, 1836 

A ruha és fejdísz nemzeti színű, a 
szoknya kokárdákkal díszített és honi 

kelmékből készült.  



hazafiasságát mutatja és emellett még tündököl is a nemes mintákkal hímzett, vagy akár 

gyöngyökkel fűzött, rózsákkal kivarrt ruhákban.  
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