
komolyabb gondot a községben. A levéltári iratok szerint a megbetegedések csak szórványosak és 
könnyű lefolyásúak voltak. A szomszédos Újpest már nem volt ilyen szerencsés, mivel ott több halálos 
áldozatot is szedett a kór. 

1914 júniusában még nagyra törő tervei voltak a községnek, mert 30 ezer korona hitelt vett föl a Fóti 
út építésére Pretzner Imrétől, aki a kor egyik legnevesebb zsokéja volt. A hosszú távú tervezést azonban 
gyorsan keresztül húzta a szarajevói merénylet (június 28.) és az azt követő első világháború, amely 
Alag fejlődését is jelentékenyen visszavetette. 

Csorna Attila 

Pesti „magyaros" divat 
a két világháború között 

Trianon után a magyar politikai és kulturális elit felismerte, hogy Magyarországnak csak a kultúra 
segítségével vannak kitörési esélyei a válságából. A megoldására született meg a Klebelsberg Kunó ne-
véhez kötődő kulturális egység elve és az 1920 után újra meghirdetett kultúrfölény programja, amely 
szerint „a magyar hazát ma elsősorban nem a kard, hanem a kultúra tarthatja meg és teheti ismét 
naggyá". Ez a klebelsbergi kultúrpolitika, illetve a keresztény-nemzeti értékek terjesztése nagyban tá-
maszkodott a magyar társadalom középosztályára, amelynek segítségével valósította meg elképzeléseit 
a Bethlen-kormány.1 

A két világháború között kialakult új ideológiai rendszer nagy hatással volt a magyaros mozgalmak 
és viseletek újbóli megerősödésére, amelynek központja Budapest lett. „A magyaros ruhamozgalom 
feladatát tehát abban kel! megjelölnünk, hogy a magyaros jellegű öltözködés, a nemzet széles rétegének 
ízlését sajátságosan nemzeti jellegű színek és formák félé fordítsa. Mivel az öltözködés területén a nem-
zetijellegeket színében, vonalaiban a parasztság őrizte meg a legjobban, a magyaros ruhamozgalom is 
a népviseletek tanulmányozása alapján kívánja a mai magyar divatstílusát kialakítani. A ruha 
stílusának mindenekelőtt meg kell Jelelnie a korszerű követelményeknek, a mai és a városi élet-
formának"2 Ennek hatására terjedt el az 1920-as években, még a hazánkban élő nemzetiségiek körében 
is, egy magyaros ünneplő viselet, amely a lánykák esetében fehér buggyos ujjú blúzt, piros selyem fű-
zött mellénykét, pruszlikot, fehér ráncolt szoknyát alul nemzeti színű csíkkal, zöld selyemkötényt, a fi-
úk esetében zsinóros mellényt, nadrágot és fehér inget jelentett.3 

A két világháború között, magyaros jegyeket tartalmazó ruhákat elsősorban Fries Erzsébet, F. 
Haranghy Erzsébet, Farnadi Feigl Ilona és Szúnyoghné, később Zsindelyné Tüdős Klára tervezett. Kö-
zülük Zsindelyné Tüdős Klára az Operaház jelmeztervezője, a korszak magyaros ruhatervezésének 
egyik legjelentősebb alakja, akinek tervezői munkája az 1970-80-as, de még a 90-es években is számos 
divattervező munkáját inspirálta. Ruhatervcibcn a néphagyományt helyezte előtérbe. ,v4 ruha vagy 
anyagban, vagy vonalban, vagy dekorációban legyen magyaros, de sohasem mindhárom egyszerre,"4 

1937-ben nyitotta meg Pántlika nevű divatszalonját Budapesten, a Kristóf tér 6. szám alatt. Magyaros 
ruhaterveit nagyban inspirálta Erdély visszacsatolása, a székely népművészet felfedezése és a Gyön-
gyösbokréta mozgalom által megismert és közzétett népviseletek. Szövetruháinak anyaga népi kézi-
munkákból készült, vagy a nyári textilanyagokat díszítette magyaros mintákkal. Személyesen utazott 
Erdélybe és gyűjtötte össze a népi hagyományokon alapuló mintákat. magyar nő sajátos lényét leg-

jobban a magyaros öltözködés fejezi ki. Mint ahogy a magyar ember összeforrott azzal a földdel, ame-
lyet már ősei is műveltek, úgy ragaszkodik az igazi magyar asszony azokhoz a formákhoz, amelyek a 
magyar népművészetből fakadtak, és amelyeket ősanyáink is viseltek. [...] A magyar ruha független a 
napi divattól, a múltban gyökeredzik. A magyaros ruha ellenben a nagyvilági, a mindenkori divathoz 
alkalmazkodik." 

Tüdős Klára a magyaros viseleteknek négy típusát különböztette meg: a történelmi magyar viseletet; 
a népi motívumokat felvonultató magyar viseletet; olyan magyar viseletet, amely nagy vonalaiban a 

1 Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században. Osiris Kiadó. Bp., 1999. 128. 
" Újváry Béla: A magyaros ruhamozgalom és a népviselet. Bp., 1930. 
1 F. Dózsa Katalin: A magyar ruha feltámadása. Népviselet és napi divat a harmincas években. Rubikon 1988/7. 

48. 
4 F. Dózsa i. m. 49 50.; Varga Marianna: Magyar népviseletek régen és ma. In: Néprajz mindenkinek 1. 

Tankönyvkiadó. Bp., 1982. 5. 
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nemzetközi divatot követi, ugyanakkor 
anyagában vagy díszítésében magyar; és 
végül, ami formájában magyar és lehető-
leg a népi viseletet vagy a történelmit kö-
veti.5 

1933-tól Ferenczy Ferenc belügymi-
nisztériumi titkár és Tüdős Klára nevé-
hez fűződött - erősen Hitler-ellenes éllel 
- a Magyaros Öltözködési Mozgalom 
Országos Bizottságának megteremtése, 
amely olyan tervezői pályázatokat írt ki, 
amelyeknek az volt a célja, hogy a ma-
gyar történelmi, illetve népviseleti for-
mákat és díszítéseket egyeztesse az ak-
kori divattal. E ruhaversenyekkel lett is-

mert Nagyajtay Teréz, F. Haranghy Erzsébet, Tedesco Juci vagy Farnadi Feigl Ilona. Főleg a fiatalok 
közösségi eseményeire, illetve diákoknak terveztek egyedülállóan szép öltözeteket. Ekkor született 
meg a „kismagyar", egyszerű sujtásos fekete dolmány (a negyvennyolcas atilla korszerűsítése) feke-
te-fehér sárközi hímzéssel díszített nyakkendővel. A nőknek ehhez hasonló kiskosztümöt terveztek né-
pi hímzett ingblúzzal. Ezek a ruhák a főúri díszmagyar helyett bármikor viselhetőek lettek. A magyaros 
ruhamozgalom tíz év alatt hatalmas fejlődésen ment keresztül, munkájukról a korabeli folyóiratok 
(Muskátli, Tündérujjak, Új Idők, Magyar Nők Lapja) folyamatos tájékoztatást adtak. Legnagyobb sike-
rük az iskolai egyenruhák kialakításában és a kézimunka oktatás magas színvonalának megteremtésé-
ben volt.6 

Keresztes Fischer Ferenc belügyminiszter feleségének kezdeményezésére megindult a magyar női 
egyesületek egy táborba tömörülése. 1940. március 7-12. között mutatkozott be az Egyesült Női Tábor: 
,JLddig faluról hozták városba a nemzeti viseletet. Most visszaviszik a falunak ezt a viseletet. Mégpedig 
azoknak a falvaknak, ahol elrejtették a régi, szép népi viseletet. Es semmitmondó modern ruhákban 
járnak a lányok és az asszonyok. A divatbemutatón szebbnél szebb modelleket vonultattak föl. Egysze-
rűtől, a kevés pénzből kiállítható ruhától, a drága hímzéssel díszített selyem toalettekig gazdag 
változatát láthattuk a szép ruháknak."1 Országszerte egyre népszerűbbé váltak az Egyesült Női Tábor 
divatbemutatói. Az egyesület. Tüdős Klára szervezésében, 1940. február 22-23-án rendezett nagysza-
bású ünnepség keretében ruhabemutatót, amelyen számos, mind formailag, mind díszítésében, olykor 
anyagában is népi és nemesi ihletésű, modern, száz magyar női ruhadarab vonult fel.8 A Párizsi Divat 
1940. decemberi számában így szólnak a divatbemutatókról: Jdáig nagyrészt francia minták és francia 
eljárások alapján gyártották nálunk is a nyári textilanyagokat, most új, ragyogóan magyaros minták és 
alapanyagok segítségével végre megszületett a magyar imprimé [...] Édesek és ragyogóan derűsek a 
magyar »dirndlik«, rokolyák, amelyeket a kertben, otthon, sétára egyformán fel lehet venni [...] A ma-
gyar imprimék mintái egyszerűségükben is nagyon hatásosak. A magyaros esküvő volt a bemutató 
slágere: húsznál több fehér, és színes brokátból készült magyar ünneplőruha, menyasszonyi asszony -
koszorúslány — és gyermekmodell vonult fel taps közben. A mennyasszony fehér brokátszoknyához 
színes, rózsás hímzett fehér brokátderekat viselt, hozzá gyöngyös torockói pártát és nagy fehér magyar 
csipkefátyolt."9 

A megújított magyar női viselet hazánkban széles körű társadalmi elismerést aratott. Az 1930-as 
évek végére az „úri középosztály" hölgyeinek ruhatárában egy-két magyaros ruha, blúz, kosztüm feltét-
lenül kellett, hogy legyen, hiszen az estélyi ruhától a teniszruháig mindenféle ruhadarab készülhetett 
magyaros ízlésben. A Nö Divat című lap 1935-ben már azt jelentette, hogy Jlletékes helyről nyert 
értesülése szerint a Kormányzó Úr Főméltósága magas színe előtt magyar ünneplő ruhában bármely 
alkalommal, úgy férfi, mint nö megjelenhet."l0 A megújított magyaros női viselet sikerét az eredmé-
nyezte, hogy nemcsak a díszmagyar, hanem a népviselet formáit és díszítő elemeit is próbálták egyez-
tetni a napi divattal. 

5 Csipes Antal: Divattükör. Osiris Kiadó. Bp., 2006. 288., 290. 
6 Fehérváry Krisztina: A népi és a nemzeti viselet a divatban. Magyar Demokrata, 2005. 16. sz. 
7 Csipes i. m. 288. 
8 Csipes i. m. 291. 
9 Máthé Klári: Hogyan öltözködjünk? Híd, 1941. május 6. 32. 

10 F. Dózsa i. m. 49. 
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A férfiak öltözeténél azonban 
nem sikerült a „nemzetesítés". A ter-
vezők ugyanis nem tudtak mást ten-
ni, mint a modern szabású zakókat, 
pantallókat zsinórozással díszíteni, 
amire ráillett Jókai Mórnak a kiegye-
zéskori keverékruhára tett humoros 
megjegyzése: „Pisli ungarisch, pisli 
deutsch" (Kicsit mágyár, kicsit né-
met). A magyaros viseletek külföld-
ön is sikert arattak, például a Femina 
nevü francia divatlap címlapján Pá-
rizs és Olaszország mellett Budapes-
tet tüntette fel a téli divat egyik cent-
rumának. 1937-ben pedig Franklin 
Simon magyaros ruhákkal rendezte 
be New York-i áruházának kirakatait, 
amelynek óriási sajtóvisszhangja 
volt, még a dél-amerikai újságok is 
beszámoltak róla. " Magyaros ruha az elemi iskolában 

Ferenczy viseletünk külföldi terjesztése érdekében Londonban és Varsóban magyar bált rendezett, 
ahol a prominens személyiségek magyaros ruhákban jelentek meg." A magyaros ruha divatja Párizst 
sem hagyta érintetlenül: magyaros ruha Párizs diktálta divatos ruha, amelyen magyaros hímzés, 
szálhúzás, smokolás, sujtás, zsinórozás, vagy más magyar rajzú, vagy vonalú disz van. Magyarossá 
azonban nemcsak a dísz teheti a ruhát vagy a kabátot, hanem a szabás is." 

A magyaros ruha Párizs diktálta divatos ruhaként aposztrofálásának oka, hogy számos magyaros 
modell került Párizsból Magyarországra. Ugyanis amikor Mezőkövesden és Hortobágyon járt a híres 
francia divattervező, Elsa Schiaparelli és Molyneux kapitány, nagyon megtetszett nekik a helyi népvi-
selet gazdag motívumkincse. A következő évadban tervezett kollekciójukon érezhető volt a magyar ha-
tás, és így került vissza a „magyaros ruha" Magyarországra. ,Molyneux, a világhíres divatkreátor nem-
csak Pesttől volt elragadtatva, hanem a magyaros divattól is. A leghíresebb magyarruha-kreátor, 
Szunyoghné Tüdős Klára, Kristóf tér 6. szám alatti, most megnyílt (1936-ban) Pántlika szalonjában 
csodálja meg a szebbnél szebb magyar stílusú ruhákat. Eredetileg csak tanulmányozni akarta őket, de 
annyira megtetszett neki, hogy két kreációt, egy g\'apjas, szőttes csikós-sportkabátot és egy szür-
vagdalásos síkabátot azonnal meg is vásárolt, és magával vitt." Elsa Schiaparelli szintén Tüdős Klára 
által tervezett számos ruhakreációt vásárolt, amelyek közül nem egyet maga is viselt, ilyen volt egy kis 
parasztos báránybőr kabátka.'" 

Nemcsak a mindennapi viseletben jelentek meg a magyaros ruhák, hanem az 1920-as és az 1930-as 
években a katonaság és az iskolai oktatás is célul tűzte ki a magyaros ruhák, formaruhák használatát, 
ezzel is erősítve elsősorban az iskolában a magyar nemzeti identitást. 1933-ban először Ferenczy Fe-
renc a Társadalmi Egyesületek Szövetsége (TESZ) keretében pályázatot hirdetett a magyar alapanyag-
okból készített ruhákra. A divatverseny nagy sikert aratott, több mint 200 modell érkezett be. Az elemi 
iskolákban egyre jobban elterjedtek a magyaros formaruhák. A fővárosban egyre több iskola alakította 
ki magyaros formaruháját, sokan szakítottak a rakottszoknyás matrózruhával. Az iskolai ruhák ebben 
az időben többnyire sötétkék színűek voltak, ezért a magyaros formaruhák is ebben a színben készültek. 
Az iskolai ruhák anyaga télre szövet, nyárra vászon és száda volt.13 1934-ben Hóman Bálint kultuszmi-
niszter adott ki körlevelet a magyaros iskolai formaruhák tervezésére. 

A magyaros öltözködési mozgalom az 1930-as évektől felerősödő jobbratolódással párhuzamosan 
egyre inkább politikai színezetet kapott. 1938-ban kezdett kicsúszni Ferenczy kezéből az irányítás, s az 
eredetileg civil mozgalom kormányzati vezetés alá került. 1939-ben a Baross Szövetség Női Tábora ál-
tal rendezett ruhakiállításon már csak keresztény szabók vehettek részt. A magyaros ruhamozgalom né-
metellenes iránya háttérbe szorult és szélsőséges fajvédő érzelmek kifejezője lett. „Ennek ered-
ményeként a magyar viselet soviniszta, fasiszta bélyeget kapott méltatlanul, hiszen nem tehet arról, 
hogy a nemzeti, történeti hagyományokat embertelen eszmék szolgálatába állították 

Bagyinszky Marianna 

" Fehérváry Krisztina: A ncpi és a nemzeti viselet a divatban. Magyar Demokrata, 2005. 16. sz. 
12 Csipes i. m. 290. 
" Ferenczy Ferenc. A magyaros ifjúsági ruhák. Bp., 1935.; Csipes i. m. 287. 
14 F Dózsa i. m. 50. 
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