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behatárolható tematika szerint szerveződnek, ugyanakkor a zine-ek 

esetében a divat általában valamihez képest nyer értelmet: mint femi-

nista szócső, mint a hatalom elleni tiltakozás látványos eleme, mint 

egy-egy művészi ambíció kifejezőeszköze, mint valami, amivel érzékel-

tethetjük, mit gondolunk magunkról, a körülöttünk alakuló történé-

sekről, milyen céljaink és vágyaink vannak. A divat vagy alárendelődik 

az aktivista elképzeléseknek és az intellektuális, kulturális tartalmak-

nak, vagy kritikát kap és szokatlan irányokkal remixelődik, alternatív 

tézisek szerint építődik újjá. A fentebb tárgyalt zine-ek (Polyester, Hate, 

Sister) az underground trendek nyomvonalán haladva olyan brandek 

koncepcióit ismertetik meg befogadóikkal, amelyek maguk is lázadnak 

az arctalan divatipar ellen, és játszi könnyedséggel terveznek tökéletesen 

normcore vagy „hordhatatlanul” művészi ruhákat, hogy aztán az élet 

fontosabb dolgaival foglalkozzanak.

Erre jó példa az egyre ismertebbé váló Vetements nevű márka, amely 

mostanában számos elismerést és elmarasztalást kapott egyszerre. A ki-

lencvenes évek egyszerű, feltűnésmentes szerelései, a kultúrházas ,,sikk”, 

az underground gördeszkás és goth szubkultúra streetwear vonala, a kom-

munizmus ismert jelképei, a high fashion márkákat hamisító attitűd mu-

tatkozik meg kollekcióikban. A tervezők, Demna Gvasalia és Gosha 

Rubchinskiy a nyugati világ, a kapitalizmus és a fogyasztói kultúra, 

valamint a posztszovjet éra jelenségeit fi gurázzák ki és teszik maivá az 

urbánus fi atalság preferenciái szerint, miközben kollektív összekacsin-

tásra invitálnak: ,,ha minket viselsz, velünk együtt nevetsz/szánakozol, és 

ugyanolyan cinikus vagy, mint mi”. És nyilvánvalóan sok pénzed van, 

ha egy turkálós utóízű pulóverért képes vagy ennyit kiadni – válaszolta 

erre a kritika. A 20. századi látványos ifj úsági szubkultúrák külsődleges 

jegyeit számos neves tervező beemeli eszköztárába, a punk és a grunge 

vonal rebellis stílusa rendre előkerül a divatheteken – hogy mennyire 

eredeti módon, az egy másik esszé tárgya lehetne. A Vetements sikere 

abból is eredeztethető, hogy a tervezők részesei voltak a kommunista 

rendszernek, abban nőttek fel, és nemcsak naivan átemelik bizonyos al-

ternatív életközösség-csoportok szim bólumtárát, stílusát, hanem maguk 

(vagy felmenőik) is aktív tagjai ezen csoportosulásoknak.

Az underground mikromediális kiadványok is hasonlóan működ-

nek: mint láthattuk, a trendszetter zine-ek is a benne élés önrefl ektív 

termékei, alulról szerveződő mozgalmak pamfl etjei, amelyek a hagyomá-

nyos és a kortárs művészeti-kulturális narratívák izgalmas olvasatait ad-

ják, és amelyekben a divat (csupán) egy groteszk csatornaként van jelen.

Simonovics Ildikó

DIVAT KÉNYSZERSZABADSÁGON?

Öltözködéskultúra az ötvenes években

„Il faut tout pardonner à la mode. Elle meurt jeune.” 

Jean Cocteau1

Tudtam, éreztem az első pillanattól kezdve, hogy a szocializált 

termelés a mi szakmánkban lehetetlen. […] A hölgyeknek igazán 

majdnem megalázó tortúrákon kellett keresztül menniök – és 

mégis kikönyörögték, kisvindlizték vagy kierőszakolták a divatsze-

rűség tekintetében nem is egészen kifogástalan szovjetruhákat. 

Ez nagyon lehangolt. Nem értem még most sem a pesti burzsujhöl-

gyeket. Ők a szovjet alatt is ellátták rendelésekkel a szocializált 

üzemeket, nem törődve a szekatúrákkal, s ezzel is meghosszabbí-

tották a szovjet életét. Sokkal hazafi asabb dolog lett volna, ha a szo-

cializált divatszalonokat bolykottálták [sic!] volna a vevőik, s ezzel 

két-három hét múlva lehetetlenné tették volna a termelést. […] És 

ugyanilyen volt a helyzet Bécsben is. Míg az osztrák nők tartóz-

kodóak voltak, a Bécsbe menekült magyar nők elárasztották ren-

delésekkel a bécsi szalonokat. Úgy látszik, a magyar nő, igazi 

nő. […] A proletárdiktatúra elnyomhatta a burzsoa-osztályt, de 

a bur zsoa nők szépérzékét kiirtani nem tudta. Öltözködni akartak 

a súlyos napokban is, és öltözködtek minden akadályon keresztül. 

És ezért nem látom sötétnek a magyar divatipar jövőjét. Bármit 

csinál velünk a trianoni komédia, a budapesti nő mindig szép akar 

lenni, mindig szépen fog öltözködni és mindig el fog bennünket 

munkával látni.2

 

Neumann Berta, a két világháború közötti Budapest egyik legkiemel-

kedőbb divatszabója nyilatkozta ezt 1921-ben a Magyar Divatipar című 

lapnak a Tanácsköztársaság idején történtekről. A szalonvezető jóslata 

pár évtizeddel később aktuálisabb volt, mint valaha.  1949–1950 folya-

1 „A divatnak mindent meg kell bocsátani, úgyis fi atalon hal meg.” Danielle Allérès, 
Mode. Des parures aux marques de luxe, Economica, Paris, 2005, 145.

2 Bécsi pletyka – visszaemlékezések a kommünre, Magyar Divatipar 1921. augusztus 1. Az 
idézetre Szatmári Judit Anna hívta fel a fi gyelmemet.
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mán a hazai divatipar állami kézbe került, s habár a „pesti nő” valóban 

komoly áldozatokat volt képes hozni a megjelenéséért, a régi sokszínű 

budapesti divatvilág, a neves szalonok mégsem élhették túl a proletár-

diktatúrát.

Ezzel együtt fontos hangsúlyozni, hogy a társadalmi egyenlőség, 

az olcsó és praktikus konfekció uralta hivatalos diskurzus, valamint 

a megfélemlítések dacára a mindennapok valósága lényegesen össze-

tettebb képet mutatott, mint azt a lódenkorszakkal fémjelzett ötvenes 

évekről tartani szokták. Az uniformizálás, az ideológiai szólamok, 

a meghurcoltatások, az államosított és központosított szocialista ruha-

ipar, a rigorózus munkáserkölcs szabályai átmenetileg valóban korláto-

kat emeltek. Az egyén élni akarása, tanult, született vagy szokásból 

fakadó igényessége, a pszichés kényszer, valamint az egyéniség mate-

rializálható javakkal való reprezentációja révén azonban mindenkoron 

kereste és megtalálta a kiskapukat.

A fenti idézet a Tanácsköztársaság koráról szól, de a Rákosi-korszak-

ban is létezett a nőknek egy szűk rétege, akik mindenféle észérv, ter-

ror és nyomor ellenére igyekeztek stílusosan és divatosan öltözködni. 

A divatos öltözködés, a szépség, a különlegesség és az önkifejezés vá-

gyától hajtott embereket nem lehetett hosszú távon megtörni, idővel 

a szocializmus által támasztott nehézségeken – lehetett az pénzügyi 

probléma, anyaghiány, „kényszerpuritanizmus”3 diktálta divatellenes-

ség, esetlen konfekció, a ruházati ellátottság problémái, vagy hogy 

egészségtelennek,4 célszerűtlennek5 kiáltották ki az aktuális divatot 

– is felülkerekedtek. A szocializmus idején ezek az egyének alkották 

a divatkövetők társadalmi bázisát.

Beszélhetünk-e divatról a szocializmus idején?

Véleményem szerint igen. Amíg a társadalomnak marad egy olyan 

szegmense, amely az öltözködést mint önkifejezési eszközt, mint for-

3 A kifejezés Valuch Tibor szóösszetétele: az 1950-es évek első felére jellemző, a Rákosi-
korszak voluntarista társadalompolitikája eredményeképpen született öltözködési normát 
nevezte így. Lásd Valuch Tibor, A lódentől a miniszoknyáig. A XX. század második fe-
lének magyarországi öltözködéstörténete, Corvina – 1956-os Intézet, Budapest, 2004, 15.

4 Például a tűsarkú körömcipőt.
5 A legújabb divatirányzatok rendszeresen hoztak túldíszített, kényelmetlen, nem 

célszerű darabokat, amelyektől óva intették a hölgyeket a korabeli sajtótermékek és 
tanácsadó kiadványok. A megváltozott életformához, a napi munkavégzéshez csinos, 
praktikus ruhákat javasoltak.

manyelvet használja, addig lesznek olyan szakemberek (textil-, ruha- és 

kiegészítőtervezők, ruhaiparban dolgozó kisiparosok, fodrászok, koz-

metikusok), akiknek e formanyelv alakítása a munkájuk. Ez a réteg 

óhatatlanul – persze az adott technikai és gazdasági körülmények kere-

tei között – az uralkodó divat lokális változatán dolgozik.

Magyarországon divat és hatalom viszonyában az 1950-es év fontos 

fordulópontot jelentett: ekkorra államosították6 az addig irányadó 

belvárosi szalonokat. A kommunista hatalomátvétel egészen 1950-ig 

a gyakorlatban nem érintette a szakmai elit ténykedését, változás csak 

a kommunikáció szintjén és az új, totalitárius ideológiához, illetve az új 

piaci körülményekhez igazított gondolkodásban jelentkezett. A divat-

ipart meghatározó szakmai szereplők – szabóiparosok, gyáripari tech-

nológusok, munkások, kereskedők, újságírók, lapkiadók,7 gyárak és vál-

lalatok – 1950-re kerültek teljesen állami kontroll alá,8 ekkor kezdték 

meg ebben a szektorban is a szovjet típusú, központosított intézmény-

rendszer kiépítését.9 A centralizált rendszer, az ideológia megváltoztatta 

a divat jelentését: a sokszínűség, az egyéniség eltűnt az egyenlőséget 

hirdető kommunista olvasztótégelyben. Az államosított divat az új 

„elit”, a munkásosztály, illetve a teljes lakosság kulturált, csinos öltöz-

ködésének, ízlésnevelésének kiszolgálójául szegődött. Az „öltöztessük 

fel az országot” tervben10 első helyen a dolgozó nő ruhájának tömeg-

6 Az államosítást elrendelő jogalkotási folyamat végén, 1949 decemberében született meg 
a rendelet a tíznél több, de száznál kevesebb munkást foglalkoztató iparosok, valamint a nagy-
kereskedők cégeinek államosításáról. Az egyik legnagyobb műhellyel rendelkező szalonnak 
Szita Józsefé számított, aki 1947-ben hetvenöt munkást foglalkoztatott az Asszonyok 1947. 
október 15-i száma szerint. F. Dózsa Katalin állítása tehát korrekcióra szorul: 1948-ban 
még nem tűntek el a szalonok a Belvárosból. Lásd F. Dózsa Katalin, Megbámulni és megbá-
multatni. Viselettörténeti tanulmányok, L’Harmattan–Könyvpont, Budapest, 2014, 384.

7 A Divat Revue egészen az 1949. téli számáig a Divat Revue Kiadó gondozásában jelent 
meg Pekáry Dagmár szerkesztésében, Rév Éva rajzaival és Szita József modelljeivel. 
Az utolsó számban még fotóval szerepeltek Vogue- és Schiaparelli-modellek. A Párisi 
Divat lapkiadóját már 1949-ben államosították, a nyári számot az Állami Lapkiadó N. V. 
adta ki. Érdekesség ugyanakkor, hogy ebben még szerepeltették a címlapon viselt ruha 
és táska készítőjének nevét, címmel leközölve.

8 Leszámítva az egyedül vagy 1-3 alkalmazottal dolgozó, megtizedelt kisiparos réteget. 
Míg 1948-ban a textilruházati iparban még 57 384-en, addig 1953-ban már csak 9433-an 
voltak. Hasonló arányban fogyatkoztak az ágazat magán-kiskereskedői is. Magánkisipari 
adattár 1938–1971, KSH, Budapest, 1972, 298–299. Idézi Valuch, I. m.

9 A korszakról részletesen lásd Gyarmati György, Rákosi-korszak. Rendszerváltó fordula-
tok évtizede Magyarországon, 1945–1956, ÁBTL–Rubicon, Budapest, 2011. Átfogó 
tanulmánykötet a hétköznapokról: Gyarmati György – Botos János – Zinner Tibor 
– Korom Mihály, Magyar hétköznapok Rákosi Mátyás két emigrációja között, 1945–1956, 
Minerva, Budapest, 1988.

10 Az „öltöztessük fel az országot” elnevezés saját alkotásom. Az eredeti megfogalmazás 
így hangzott: „A második világháború után, az államosításokat követően a szakma 
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termelése, a konfekcióipar megszervezése és fejlesztése állt, ami persze 

a leendő vas és acél országában, a megalomán „nagy ugrás” program 

árnyékában vajmi csekély eredménnyel kecsegtetett.

Az évtized korántsem volt egységes. A radikális kényszer puri ta-

niz mus csak az 1950–1952 közötti időszakot jellemezte, ekkor támadták 

legerősebben a burzsoá csökevényként megbélyegzett divatot és követőit. 

És mivel nemcsak a magántulajdont, de a magánéletet is „társadalmasí-

tani” igyekeztek, az egyén túlélési taktikáját a beolvadás, a biológiából 

ismert mimikri jelentette, azaz kitűnés helyett a tömegben való eltűnést 

választották.11 A Rákosi-korszak utcaképének szürke egyhangúságához 

egyrészt társadalmi – a rejtőzködés és a lakosság alacsony életszínvo-

nala –, másrészt gazdasági okok – a ruha- és textilipar technológiai 

elmaradottsága, a központosított tervutasításos irányítás vele született 

gyermekbetegségei, a drága és egyhangú választék, a kelendő árucik-

kek hiánya – vezettek.

A korszakkal foglalkozó szociológiai és fogyasztástörténeti kutatá-

sok12 általános megállapítása, hogy az ötvenes évek első felében a divat 

„kényszerszabadságra” küldetett. Való igaz, hogy a centralizált appa-

rátus, a politikai megfélemlítés, a gazdasági intézkedések eltüntették 

a régi rendszer, az egykori elit maradványait, a kommunista ideológia 

pedig megpróbálta megváltoztatni az emberek gondolkodását, a mun-

kához, a szórakozáshoz való viszonyát, egyén és közösség kapcsolatát, 

a nők társadalomban és családban betöltött szerepét. Egyöntetű véle-

mény, hogy a krónikus áruhiány, a ruhaipar gyenge teljesítőképessége, 

az emberek többségének reménytelen anyagi helyzete, illetve a rejtőz-

ködő együvé olvadás miatt az utca az egyhangúan és rosszul öltözött 

új szocialista embertípustól szürkéllett. Kutatásaim szerint azonban 

a kép ennél árnyaltabb volt. Ahogyan a társadalmi átalakulások sem 

követték azonnal a politikai, ideológiai és az erőltetett gazdasági vál-

tozásokat,13 úgy a korábbi divatdiktáló réteg sem tűnt el teljesen. Az 

arisztokrácia és a nagypolgárság elvesztette ugyan a vagyonát, és sokan 

közülük maguktól, mások kényszer hatására távoztak, de a két világ-

háború közötti szokások nem tűntek el egyik napról a másikra, ahogy az 

emberek gondolkodása és mentalitása sem változott meg egy csapásra 

úgy fogalmazta meg feladatát: Fel kell öltöztetni az országot.” Mészáros Éva, Múlt-
idézés az MDI 40 éves fennállásának kapcsán, kézirat, 1987.

11 Zsolt Péter, Divatszociológia, Pro Die, Budapest, 2007, 138. 
12 Valuch, I. m.; Zsolt Péter, I. m.
13 Lásd Valuch Tibor, Magyarország társadalomtörténete a XX. század második felében, 

Osiris, Budapest, 2001.

az új idők diktátumai alapján. Ezt bizonyítja Várhegyi Éva kalaposnő 

története Fürst Irénről,14 akinél tanoncéveit töltötte:

Létezett olyan, hogy koldusnap. Pénteken végigjárták a belvárost 

a koldusok. Voltak páran, akik minden pénteken jöttek. Nem tu-

dom már, milyen összegeket kaptak, de ki volt téve a pultra. Jöttek 

a koldusok, és mindenki elvitte a magáét. Nem vett el többet. Az 

utcán akkor nem volt koldus. Arra is emlékszem például, hogy 

a Guttmanné, a Guttman áruháznak15 a volt tulajdonosa, ő nem 

koldusnapon jött, hanem csak eljött időnként meglátogatni őt [ti. 

Fürst Irén kalapost], és akkor mindig kapott ajándékot. Akik élet-

ben maradtak a vevők közül, akik valamikor nagyon sok pénzt 

hagytak nála, azoknak például a zsidó ünnepekkor csomagot küldött. 

Én vittem el ide-oda a csomagokat. Így támogatta őket. A szak-

mában még az ötvenes években is megmaradt a háború előtti szem-

lélet és hangulat. A „rendszerváltozás” sokkal később zajlott le, 

akkor, amikor kihaltak ezek az emberek. Az ő szemükben nem 

történt változás. A régi világ nem a háború végével tűnt le. Ahogy 

a koldus sem veszi el a másik pénzét. […] Szoktam is mondani min-

denkinek, amikor arról beszélnek, hogy ötvenes évek, és lóden és 

az ember látja a régi dokumentumfi lmeket meg híradórészleteket 

– én nem mondom, elég siralmas képeket lehet látni, de nem csak 

ez volt.16

A két világháború közötti jó nevű belvárosi kalaposok, szalonosok 

megőrizték régi szokásaikat egy-két fősre redukálódott kis üzleteikben 

is. Az emberek legbelül nem változtak, megtartották emberségüket, 

méltóságukat, és megadták ugyanezt a környezetüknek is. A régi világ 

elitjének képviselői úgynevezett „reakciós elemekként” kerültek be 

a korszak propagandisztikus mozifi lmjeibe: abszolút negatív szerep-

lőkként, akiknek a karakterét karikatúraszerűen eltúlozták. Minden-

esetre akár Klimkó Rezső férfi  konfekciórészleg-vezetőre gondolunk 

az Állami Áruházból, akár Réz Győző karnagyra a Dalolva szép az élet-

ből, mindkettőjükről elmondható, hogy hibátlanul jól öltözöttek voltak.

14 Fürst Irén Régiposta utcai szalonja a háború előtti Budapest egyik leghíresebb és leg-
jobb nevű kalaposüzlete volt.

15 A Guttmann név az elszakíthatatlan nadrágokkal forrt össze, a munkaruházat volt ugyanis 
a fő profi ljuk. A Guttmann Áruház az államosítás után a Verseny Áruház nevet kapta.

16 Interjú Várhegyi Éva kalaposmesterrel. Készítette Simonovics Ildikó, 2006. április 26.
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A fentebb említett és más propagandafi lmek azért foglalkoztak az 

úgynevezett másként gondolkodó, reakciós elemekkel, mert azok létez-

tek. Budapest belvárosában jelen voltak az elegáns turbános asszonyok. 

Szilvitzky Margit tervezőművész így emlékezik: 

Igen, én is találkoztam ilyen úriasszonyokkal, akiktől nagyon sokat 

lehetett tanulni öltözködésben. Például, amikor megnyílt az üzle-

tünk a Stúdióval,17 akkor Erdélyi Mici, a két világháború közötti 

híres színésznő, lett a direktriszünk.18 Olyan hatvan, inkább het-

ven felé lehetett. Ő szolgált ki az üzletben, megvolt hozzá a stílusa. 

[…] Emlékszem, amikor jöttek be az üzletbe ezek az idősebb höl-

gyek. Nagyon tetszettek, mert ugyan nagyon ódivatú módon, de 

fi noman öltözködtek. Megmaradtak a ruháik és tudtak vigyázni 

magukra, hogy ne hízzanak meg. Ilyen született elegancia volt az 

Orsiban,19 aki bárónő volt. Fotómodellként és manökenként is 

dolgozott abban az időben. Azért volt olyan ápolt és más, mert 

volt hozzá érzéke. A fotózáshoz a kesztyűk és a többi a családi ha-

gyatékából jött. Érdekes dolgok voltak ezek, ahogy az élet zajlott 

akkor. Élni kellett. Még a főiskolán is állt nekünk modellt.20

Akik korábban hozzászoktak, a kommunista propaganda ellenére sem 

szívesen mondtak le a sminkről. Ha fi gyelmesen megnézi az ember, 

akkor még a Magyar Nők Demokratikus Szövetségének harcos pro-

pagandáját közvetítő Nők Lapja, valamint az Ez a Divat fekete-fehér 

(a papír és a nyomtatás gyenge minősége miatt nehezen kivehető) fotóin 

is felfedezhető a smink, legfőképpen a rúzs „nyoma”.21 Külön érdekesség, 

17 Iparművészeti Modell Stúdió. A Művelődési Minisztérium által 1958-ban létrehozott 
fi nomkonfekció-tervező és -gyártó stúdió, ahol a nemrégiben az Iparművészeti Főiskolán 
végzett tehetséges ruhatervező művészek dolgoztak, köztük Szilvitzky Margit is.

18 Szalon esetén a vendégeket fogadó, a rendelést felvevő vezető alkalmazott, készruhákat 
árusító üzlet esetén kiszolgáló, az intézmény „arca”, aki kapcsolatot tart a vendég és 
a műhely között. A kisszériás szalonkonfekció-modelleket szükség esetén a műhelyben 
alakra igazították.

19 Keresztes Orsi, asszonyneve: Bölöni Orsolya. A korszak egyik legismertebb manö kenje, 
aki pályatársai közül először dolgozott külföldön: Párizsban a Nina Ricci-háznál muta-
tott be.

20 Interjú Szilvitzky Margit ruhatervező és textilművésszel. Készítette Simonovics Ildikó, 
2014. május 23.

21 Nők Lapja 1951. január 20., hátlap; Nők Lapja 1950. március 11., 12–13; Nők Lapja 
1950. június 24., 18; Nők Lapja 1952. december 4., 17.; Nők Lapja 1953. december 19., 
17. (Beszélgetés Kis Katóval, a világ egyik leg jobb tőrvívójával. Kis Kató a fotón tőrvívó 
ruhában és erős rúzzsal szerepelt.) Ez a Divat 1950. ősz, o. n.; Ez a Divat 1951. február, 
címlap; Ez a Divat 1952. tavasz, címlap stb. Gyarmati Olga többszörös magyar bajnok 

hogy a Nők Lapjában 1950 teléig, majd az 1953-as karácsonyi lap-

számtól kezdve újból közöltek nemzetközi – francia, olasz társlapoktól 

kapott – divatfotókat.

Magyar divattörténeti kuriózum, hogy a legelvetemültebb bur-

zsoádivat-ellenesség idején, 1950-ben a Nők Lapjában egy, a francia 

Vogue 1948. áprilisi számában megjelent Honeyman-modellt hoztak 

le, kétféleképpen hordható szövetruha címmel.22 Ahogyan az Iparmű-

vészeti Főiskolán (1948-tól folyamatosan szerepel a könyvtár leltárában 

a francia Vogue), az Ez a Divat és a Nők Lapja szerkesztőségében is 

ismerniük kellett és ismerték is a párizsi divatot, még ha kis csúszással 

is. Fontos adalék továbbá a Rákosi-korszak egyhangú divatellenes szte-

reotípiájához, hogy a Magyar Távirati Iroda Fotóarchívuma 1949–1953 

között készült divatképeinek egy része szintén (Magyar Nemzeti Mú-

zeum,23 Pálmaház,24 Gellért-hegy25) egyértelműen tükrözi a párizsi 

divat hatását, a Vogue ismeretét. A felvételeken a manökenek „magától 

értetődő módon” sminkelve voltak. Ahogy a divatfotók, úgy a Gellért 

Szállóban a Magyar Dolgozók Pártjának második kongresszusa alkal-

mából 1951-ben rendezett fodrászverseny26 extrém frizurái és ruha-

költeményei is a divat és a szépség iránti elköteleződés továbbélését 

bizonyítják.

Ezek és a kutatásaim során talált további példák is mutatják, hogy 

a szakma, illetve a stílus és az öltözködés formanyelvét megtagadni 

nem tudók szűk rétege tovább éltette a divatot – azaz a divat bizonyos 

formában a szocializmus minden szakaszában jelen volt. Bár egyes 

teoretikusok – például Gilles Lipovetsky, A divat birodalma27 és 

Malcolm Barnard, A divat mint kommunikáció28 szerzői – azt állítják, 

hogy a divat kizárólag rugalmas társadalmi körülmények között, de-

mokratikus rendszerekben, piacgazdaságban tud kifejlődni, az egyéni 

életstratégiák megismerése mentén elinduló szakemberek kutatásai, 

a magánemberek és a divatiparban dolgozók tárgyait, emlékeit, velük 

atlétanő állítólag azzal borzolta a kedélyeket, hogy sminkben és festett körmökkel állt 
rajthoz, az ötvenes évek elején is – Zoltán Tamás szíves közlése. Interjú Zoltán Tamás 
ötvössel, Arató Ferencné unokaöccsével. Készítette Simonovics Ildikó, 2013. január 10.

22 Vogue 1948. április, 62; Nők Lapja 1950. június 7., o. n.
23 M_JA_2194151, M_JA_2194154, MTI.
24 M_JA_2194073, MTI.
25 M_JA_2194614, MTI.
26 F–X1951142318a, 1951. február 1., MTI
27 Gilles Lipovetsky, Th e Empire of Fashion. Dressing Modern Democracy, Princeton UP, 

New Jersey, 1994.
28 Malcolm Barnard, Fashion as Communication, Routledge, London, 1996.
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készült interjúkat begyűjtő muzeológusok,29 valamint a divatkövetés 

pszichés tényezőivel foglalkozó kultúrtörténészek30 munkái ezen el-

mélet pontosítását követelik meg.

Létezett-e önálló s zocialista divat?

A szocialista divat, ahogy azt a politikai és az ideológiai diskurzus suly-

kolta, csak az elmélet szintjén született meg, a valóságban nem létezett. 

A Szovjetunióban az 1920-as években tettek először kísérletet – verbá-

lis és vizuális szinten – egy utópisztikus, a nyugati divattól és a történel-

mi múlttól független divat megteremtésére. Jobban szemügyre véve, az 

ideológiai konstrukció materializációi már a kezdet kezdetén is tartal-

maztak nemkívánatos, „burzsoá” elemeket. A kiváló orosz konst  rukti vista 

művész, Varvara Fjodorovna Sztyepanova (1894‒1958) által megfogal-

mazott irány, modelljeinek funkcionalitásra, kényelemre való törekvése, 

geometrikus elemekből való építkezése, valamint a nagy ipari gyártható-

ság igénye tökéletesen találkozott a „korszellemmel”: a nyugati világnak 

a divat demokratizálására tett kísérleteivel, a vonalak leegyszerűsödésé-

nek hullámával, amely megkönnyítette a ruhák olcsó tömegtermelését. 

Kellemetlen fricska tehát, hogy az Egyesült Államok technológiailag 

már a két világháború között meg tudta valósítani azt, amit a Szovjet-

unióban a kiváló művészek a tervek szintjén fogalmaztak meg.

Az ideológiai tartalommal telített szocialista ruha másik vonalát 

Nagyezsda Lamanova orosz divat- és jelmeztervezőnő, egykor a cári 

udvar hivatalos szállítója (1861–1941), és Vera Ignatyjevna Muhina 

szobrászművész (1889–1953) álmodták meg. Rajzaikon a hagyományos 

orosz népviselet hímzésvilága elevenedett meg a korabeli nemzetközi 

divatnak megfelelő sziluetten (bubifrizurás nő egyenes vonalú, téglalap 

formájú ruhában, csípőben ráncolt köpennyel). Azaz a múlttól vagy 

a „korszellemtől” (a nyugati divattól) minden igyekezete ellenére egyik 

vonal sem tudott elszakadni.

Az autonóm szocialista divat megteremtésének igénye a szovjet 

típusú pártállami rendszer adaptálásával párhuzamosan Magyarországon 

29 Ferencziné Sedlmayr Krisztina, Nemere Éva okleveles mérnöknő gazdag ruhatára 
a Kádár-korszak idején. Gyűjtési tapasztalatok a Budafoki úton = Néprajzi jelenkutatás és 
a múzeumi gyűjtemények változása, szerk. Fejős Zoltán, Néprajzi Múzeum, Budapest, 
2003. Simonovics Ildikó, Divat és szocializmus. Magyarország divattörténete 1945–1968, 
PhD-értekezés. 

30 Lásd Medvedev Katalin munkáit.

is jelentkezett, ahogyan erre az 1940-es évek végének, az 1950-es évek 

elejének Iparművészeti Főiskolára járt művésznemzedéke visszaemléke-

zett. A dolgozó nő ruhatárát megfogalmazó magyar tervezőművészek 

vizsgamunkái a Lamanova-féle irányt képviselték, azaz a hivatalos 

kommunikáció múltat és nyugati divatot tagadó szólamainak megfe-

lelően öltözeteikben új divatinformáció híján a korábbi évek trendjeit 

gondolták tovább, a ruhák díszítésében pedig a népi hagyományok 

motívumkincsét elevenítették fel. 

Az igazsághoz tartozik, hogy az ideológia nemcsak az átmenetileg 

kieső információkat, de a rendszer alapvető tehetetlenségét is palástolni 

tudta. A tervutasításos gazdálkodás ugyanis immanens törvényszerű-

ségei miatt eredendően képtelen volt az azonnali divatkövetésre. Abból 

indult ki, hogy a fejlesztésekhez szükséges javak, valamint a fogyasztás 

és az igények tudományosan előrejelezhetők. A tervben megfogalma-

zott célszámok kötelező érvényűek voltak, ezért a minőség helyett 

a gyáregységek egyedül a mennyiségi kvóták teljesítésére koncentrál-

tak. Nagyobb munkaidőt vagy szakértelmet igénylő árucikkeket fel 

sem vettek a termékpalettára. Hiába születtek a tervtúlteljesítéseknek 

hála halomszám a ruhák, ha rossz minőségűek és egyformák voltak. 

Csak a felesleget szaporították, miközben a kurrens cikkek gyártásába 

bele sem kezdtek. A tervutasításos rendszer működési mechanizmusa 

ellenkezett a divat törvényszerűségeivel. Ha egy „leendő” hiánycikket 

(mivel tervezéskor még nem volt az, vagy esetleg még nem is létezett) 

nem terveztek be, a tervek törvényre emelt kötelezettségei miatt csak 

két év elteltével kerülhetett fel a terméklistára.31 A szocialista nagyipar 

e feltételek mellett képtelen volt a nyugati divat naprakész követésére. 

Nem véletlen, hogy míg Nyugaton szezonról szezonra változtattak 

a sziluetten, Keleten megpróbálták megállítani az időt. Ha létezett is 

úgynevezett szocialista ruha,32 az a hiánygazdálkodásból táplálkozó 

időtlenség ideáját képezte le, egyszerű anyagokkal, puritanizmussal, 

valamint országonként a népművészeti hagyományokból inspirálódott 

saját „nemzeti” ízzel.

A hivatalos diskurzus által divatmentesnek deklarált három év után, 

az „új szakasz” gazdaságpolitikájának hatására 1953–1954 fordulóján 

megkezdődött a divat depolitizálása, és a hivatalos diskurzusban meg-

31 Gyarmati György, Magyarország története. Demokráciából a diktatúrába 1945–1956, 
Kossuth, Budapest, 2010, 60–61.

32 Lásd Djurdja Bartlett, Ideológia és viselet = Öltöztessük fel az országot! Divat és öltöz-
ködés a szocializmusban, szerk. Simonovics Ildikó – Valuch Tibor, Argumentum – 
Budapesti Történeti Múzeum – 1956-os Intézet, Budapest, 2009, 11–34.
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jelent a változatosság igénye, valamint a jó ízlés és a nemzetközi divat-

hírnév visszaszerzésére való törekvés. Innentől kezdve fokozatosan 

– különösen 1956 után, a politikai „enyhülés” bizonyítékaként – ismét 

zsinórmértékké vált a nyugati, elsősorban a párizsi divat. Fotóriportok, 

hivatalos kiküldetésben élők „divatlevelei”, 1957-től pedig Rotschild 

Klára „úti beszámolói” közvetítették a nemzetközi divatcentrumok 

legfrissebb híreit az akkor már százezres példányszámban kiadott Ez 

a Divat olvasói számára. De ugyanígy a közel egymillió példányban 

megjelenő Nők Lapja divatrovata – még ha sokszor elítélően is – ugyan-

csak foglalkozott a nyugati újdonságokkal.

A divat rehabilitálásával párhuzamosan a külkereskedelemmel és 

a divattal foglalkozó szakemberek meggyőzték a párt illetékeseit arról, 

hogy a magyar ruházati ipar piacképessége és a keleti tömb hideghá-

borús vetélkedésben való versenyben maradása érdekében időről időre 

élőben – ahogy azt a két világháború között elődeik tették – szükséges 

megismerniük a nemzetközi versenytársak számára elsődlegesen meg-

határozó párizsi divatot. Ettől kezdve de facto értelmetlen szocialista 

divatról beszélni, hiszen a keleti tömb országainak kiküldöttei a kint 

látottakat adaptálták a „szocialista jó ízlésnek” és a helyi adottságok-

nak – a nők, férfi ak, gyerekek testarányának, a textil és ruhaipari hát-

térnek, a tervgazdálkodásban meghatározott tervszámoknak és költsé-

geknek – megfelelően. Ugyanúgy, ahogyan tették a kapitalista államok, 

az angolok, amerikaiak vagy osztrákok. Ők is saját gazdasági rendsze-

rükre, technológiájukra, testalkattípusaikra, vásárlói preferenciáikra 

igazították a legfrissebb párizsi trendeket. A különbség a vezető haute 

couture szalonok szintjén (nálunk: Különlegességi Női Ruhaszalon és 

Fővárosi Mértékutáni Szabóságok Divatszalonja) legfőképpen az árban 

– olcsóbbak voltunk – és kisebb mértékben a minőségben jelentkezett. 

Nagyipari szinten viszont az elmaradott technológiai háttér, a közpon-

tosított szocialista hiánygazdaság tehetetlensége, a modelleket kivá-

lasztó káderek alkalmatlansága, valamint a piaci ösztönzőktől mentes 

struktúra elképesztő különbséget eredményezett a kapitalista és a szo-

cialista termékek között. A szocialista jelző ilyenformán legfeljebb 

gyenge minőséget, konzervatív ízlést és divatjamúltságot, de nem saját, 

önálló divatirányt jelölt.

Jelen cikkel az elmúlt években folytatott kutatásaim egy érdekes 

vetületét szerettem volna megosztani, s egyúttal a szocializmus és a divat 

kapcsolatáról szóló tudományos diskurzus általánosító és homogeni-

záló sztereotípiáit megtörni. Nem titkolt célom, hogy divattörténész-

muzeológusként, a tárgyi anyag gyűjtése során megismert „privát való-

ságok” tanújaként munkámmal elismertessem a korszakban dolgozó 

szakemberek életművét, illetve adózzam azon nők és férfi ak erőfeszí-

téseinek, akiknek az életében a divat és a stílusos öltözködés mindvé-

gig meghatározó szerepet játszott. Létezett ugyanis a társadalomnak 

egy hol szűkebb, hol szélesebb rétege, akik számára a szépség, a stílu-

sos öltözködés, a divatkövetés és a párizsi divatról való informálódás 

nem extremitás, hanem életforma -tartozék volt.


