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A Kiscelli Múzeum teljes templomterében 
e címmel látható átfogó – a XVIII. század-
tól napjainkig tekintő – viselett örténeti 
tárlat. Szatmári Judit Anna kurátor, az in-
tézmény textilgyűjteményének vezetője a 
„fényűzés” kifejezésből, az égitestek vi-
lágításából – a Nap arany korongjából, a 
Hold ezüst sugárkoszorújából – indult ki, s 
a nappal és az éjszaka fehér-fekete ellenté-
tét állított a egymással szembe fő rendezési 
elvként. Witt elsbach Erzsébet Amália Eugé-
nia (Sziszi) pompázatos nászruhájától Med-
veczky Ilona minimális revü jelmezéig igen 
széles a kínálati skála. Előbbi öltözetet a 
hercegnő (Erzsébet királynénk) Ferenc József 
császárral 1854-ben tartott  esküvőjén viselte. 
Ezüst fémfonallal átszőtt , lapos és dombor-
műhímzéssel kivarrott  fehér selyem uszá-
lyából később misepalást készült. A mostani kiállí-
táson ebben gyönyörködhetünk. A táncművésznő 
teljes fellépő öltözéke és fejdísze is megtekinthető, 
a gumírozott  fekete fl itt er szöveten kézzel appli-
kált műanyag- és üveggyöngyökkel, strasszokkal, 
igazgyöngysorokkal, kakastollal. A szocialista idő-
szakban a cseh Jablonec nad Nisou üveggyáraiban 
készült csiszolt kristályok, bizsuk voltak a leghíre-
sebbek. E ruha díszítőanyaga is ebből, a Monarchia 
idején még Gablonznak nevezett  városkából érke-
zett , hogy a Magyar Televízió jelmezkészítő műhe-
lyében megtervezett  és elkészített  öltözetre kerüljön. 
Tárlója mellé függesztett ék a Budai Parkszínpad 
1983. augusztus 15-18. között i „Medveczky Ilona 
és vendégei” című előadássorozatának plakátját. A 
fellépő hírességek névsora olvasható rajta: másokéi 
mellett  Bessenyei Ferenc, Gessler György, Kishonti Il-
dikó, Madarász Katalin, Gaál Gabriella, Paudits Béla, 
Vámosi János és Záray Márta nevei. A Stúdió 11 ze-

nekara és a tánckar is említést érdemel. A nosztal-
giakeltést a legendás est fi lmfelvételének folyamatos 
vetítése teszi teljesebbé. A divat és a közízlés válto-
zását jelzi, hogy a 2017-es Story Gálán a díva ugyan-
ezt a jelmezt már „civil” estélyiként viselte, nem kis 
feltűnést keltve…

A kezdetekre visszakanyarodva: Korponay Jánosné 
Géczy Julianna mellképe (Czirok János olajjal készített  
vászna, 1708) és a Mária Terézia – Lotharingiai Ferenc 
uralkodópár képe (bársony párnákon az osztrák csá-
szári és magyar királyi koronával) megidézi a XVIII. 
századot. Ez utóbbi kép a század közepén élt isme-
retlen mester háromnegyed alakos portréja. Szintén 
névtelen művésztől való 1840 tájáról Esterházy Pál és 
családja (hitvese, fi a és két lánya) csoportképe dísz-
magyarban. Mellett e a maga valóságában egy ko-
rabeli remeklés áll: egy magyaros női ruhaderék, 
rózsaszín selyemből, fémfonalas csipkével, zsinórral 
és rézgombokkal ékítve. A XIX. század első felében 

készített e Szentpéteri József, a híres pest-bu-
dai ötvösművész azt a kalapált, cizellált és 
zománcozott  díszövet, amely ezzel egyidős. 
A másik vitrinben kócsagtollas süvegforgó, 
ékszergombok készlete, ezüst fi ligrán men-
tekötő lánc, öntött , cizellált díszsarkantyú 
pár látható. 

Perlaszka Domokos fekete-fehér, hároma-
lakos férfi  kiállított  divatképét a Honderű 
1843-a évfolyamában tett e közzé. Vidéky 
Károly két-kétszereplős női divatlapjai a Re-
gélőben jelentek meg, míg az Ullmann-pa-
lota dísztermének magyar ruhás báli 
jelenetét a Divatcsarnok (1860) 6. sz. mellék-
letében publikálták „Emlék a január 23-án 
megtartott  »Urak bálja« hölgy-koszorújá-
nak” címmel. 1874-ben a Divat melléklete 
volt az S.B. monogramos rajzoló női páros 

Ragyogj! – Divat és csillogás

Az ívelt pódiummal „körmagyar” táncot idéző díszmagyar ruhasor 
Fotó: Fáryné Szalatnyay Judit

Ismeretlen festő: Az osztrák uralkodópár teljes ornátusban (18. század közepe) 
Fotó: Fáryné Szalatnyay Judit
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viselete, Monaszterly és Kuzmik divatházából. Ek-
koriban már az egész kontinens divatját Párizsból 
– „a fény városából” – diktálták, ahol az angol szár-
mazású, de francia földön letelepedett  híres divat-
tervező – Charles Frederick Worth – megteremtett e 
az ún. „haute couture” (szó szerint „magas szabá-
szat” vagyis a „csúcsdivat”) műfaját. Kisebb ma-
nufaktúrák egyesítésével hozta létre meghatározó 
divatházát, ahol „salon de lumiére” elnevezéssel, 
mesterséges megvilágítás imitálásával külön termet 
rendezett  be az estélyi ruhák próbájához. A fogalom 
máig francia eredetiben használatos Európa szerte.

A millenniumi díszmenetben tetőtől-talpig mág-
násöltözetben feszítő Bárdossy főispán paripája is 
díszszerszámmal ékes, két oldalt egy-egy apród-
ja fogja kantárszárát Vágó Pál keltezetlen vásznán. 
Damjanich Jánost huszártábornoki egyenruhájában 
örökített e meg az ismeretlen festő. Képe mellett  va-
lódi zubbony látható a huszadik század első feléből, 
a gyapjúszöveten óarany fémfonalas zsinórral és pa-
szománnyal meg a hozzá illő csákóval. 

A képzőművészek nemcsak a történelmi, hanem 
a társadalmi és gazdasági változásokat is nyomon 
követt ék. Ferenczy Valér olajfestményén (A New York 
kávéház belseje, 1920-28 között ) még a „vihar előtt i 
csendet” ábrázolta az esti fényáradtban mulatozó, 
elegáns dámákkal és urakkal. Az estélyi ruhák a 
gazdasági világválság elültével sem nélkülözhett ék 
a csillogást, sőt erre még rá is játszott ak. A fl itt erek 
nagyobbak, a díszítések feltűnőbbek és erőtelje-
sebbek lett ek, s kényszerből elterjedtek a műanyag 
kiegészítők, a bizsuk és a strasszok. „A párizsi de-

mi-szezon estélyiruha-újdonságai között  ismét fel-
tűnik néhány gyöngy, fl itt er vagy strasszal hímzett  
modell. A még néhány szezon előtt  annyira kedvelt, 
csillogó gyöngy ruháknak ma már igen nagy kon-
kurense a fémmel átszőtt , pompőz, virágos brokát 
és az egyszínű fémlamé…” – írta Guthy Böske „Di-
vatmazsolák” című cikkében, a Színházi Élet egyik 
1935-ös számában. 

Az ún. „cifra nyomorúság” annak idején a parasz-
ti ünnepi öltözködésbe is begyűrűzött . A Bükkalja 
és az Alföld határán elterülő Mezőkövesd tarka hím-
zésű, „matyó viseletétől” az erdélyi Mezőségen, Ko-
lozs megyében, a Nádas-mentén húzódó Kalotaszeg 
tájegységének máig gyöngyöktől, fl itt erektől, színes 
üvegkövektől csillogó-villogó folklórjáig, és például 
Magyarvista (Viştea) falujából a huszadik század 
második felében, nyomott  mintás szövetből szabott  
gyermek-mellénykéig sok ruhadarab igazolja ezt.

Ennek egészen eltérő „égi másai” is megtekinthe-
tők a tárlaton, a napjainkban felkapott  divatt ervezők 
egyedi munkái között . A belvárosi Ernst Galéria 
osztrák és görög tulajdonos házaspárjának kölcsön-
zéséből került ide Eleni Korani művészett örténésznő 
fekete estélyi kistáskája, négy eltérő, pecsétgyűrűből 
kombinált zárral és fogantyúval (Alexander Mcque-
en terve szerint). A divatvilág másik nagy márka-pá-
rosát (Dolce & Gabbana) tűsarkú, strasszokkal és 
domborított  fémlemezekkel díszített  selyem estélyi 
cipője képviseli… 

A sokrétű tárlat március idusáig, azaz március 
15-éig látogatható.

Wagner István   

Tetőtől talpig fehérben: fátyol, csipke, igazgyöngy (Fotó: Kondella Misi)


