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bobKó AnnA

divat az 1950-es években

magyarországon a kommunista hatalomátvételtõl kezdve elkezdõdött az orosz mo-
dellhez való igazodás. a kommunista párt (illetve 1948-tól magyar dolgozók Párt-
ja) átalakította az ipart, a mezõgazdaságot, kisajátította az üzemeket. Terjesztette a 
proletár ideológiát, amely áthatotta az élet minden területét: az oktatást, a kultúrát, 
az életmódot, így a divatot is. a nõideál megváltozott, a divatlapok (épp hogy csak 
többes számban említhetõk, hiszen összesen kettõ volt, pontosabban egy és fél) cím-
lapjairól már nem vékony manökenek, hanem dolgozó, olajos kezû és arcú munkásnõk 
tekintettek vissza ránk.

Erõltetett emancipáció az  
1950-es években

Ám tekintsük meg elõször, hogyan is 
ment végbe a folyamat, mely a manökeneket 
néhány évre munkanélkülivé tette.

Míg korábban a nõk feladata a háztartás 
vezetésében, a gyermeknevelésben és a férj 
ellátásában kimerült, addig az ’50-es években 
ez egy nagyon fontos dologgal bõvült ki. Az 
asszonyok ettõl kezdve munkát vállalhattak, 
ezzel pedig kivívhatták maguknak a társada-
lom elismerését. A gyárak tárt karokkal várták 
a dolgozni akaró nõket. A legjobban dolgozó, 
a norma felett teljesítõ – sokszor a férfiak tel-
jesítményét túlszárnyaló – asszonyok, lányok 
képeit és nevüket az újságokban közölték. 
Az ideális nõkép ezzel kibõvült: a jó feleség 
reggel hatkor kel, hogy reggelit készítsen 
a családjának, beágyazzon, elmosogasson 
és elinduljon a gyárba dolgozni. A mûszak 
után pedig hazaérve vacsorával és szép, tiszta 
otthonnal várja urát. A nõktõl tehát egyrészt 
a férfiakhoz hasonló munkavállalást várták el, 
másrészt viszont továbbra is elvárás maradt a 
gyereknevelés és a háztartás vezetése.

a nõi divat

Míg korábban a divattervezõk saját 
kútfõbõl dolgozhattak és megvalósíthatták 
egyéni ötleteiket, addig a kommunista dikta-
túra idõszaka alatt ez nem volt megengedett. 
Mint oly sok mindent, a divatot is kisajátí-
totta a Párt. Kezdték ezt az üzemek államo-
sításával, és folytatták a ruhaszalonokkal. A 
tulajdonosnak nem volt sok választása: vagy 
külföldre emigrált és ott próbált meg divathá-
zat nyitni, vagy itthon maradt és saját szalonja 
alkalmazottjaként dolgozott tovább.

1950-ben létrehozták a Ruhaipari 
Tervezõ Vállalatot, amelynek tervezõit fel-
ruházták azzal a joggal, hogy õk öltöztessék 
az országot. Míg korábban az egyéniség 
kifejezõje volt a ruházkodás, mostanra elve-
szítette ezt a funkcióját. A proletár társada-
lom nem ismert el osztálykülönbséget! Az 
egységesítést a ruházkodással is kifejezésre 
akarták juttatni. Az ’50-es évek divatját há-
rom szóval jellemezték: egyszerû, praktikus, 
munkavégzéshez kényelmes. Igen, hiszen a 
divat ekkor már nem a „divatozásról” szólt. 
Az államosított konfekcióipar elkezdte gyár-
tani az egyszerû, puritán, silány minõségû 
ruhákat.

Az öltözködés uniformizálódása 
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figyelhetõ meg ekkor. A tervezõk már nem 
a „dísznõknek” alkottak. Elvetendõ burzsoá, 
kispolgári szokássá vált a lakkcipõ, a kalap, 
a nyakkendõ, a mélyen dekoltált ruha, az 
ékszer, a bizsu, a rúzs, a körömlakk és a 
smink. Errõl tanúskodik Ritter Magdolna 
írása is: „Egy szál ruhában is jólöltözöttek 
vagyunk, ha könnyû nyári ruhánk a jó ízlés 
határain belül marad, s nem engedünk meg 
magunknak még kánikula címén sem derékig 
kivágott, szemsértõ öltözéket.” 1

Ekkor nyitotta meg kapuit az Álla-
mi Áruház Vállalat (a késõbbi Centrum 
Áruház), melynek kínálata igen szegényes 
volt: silány anyagú, rossz szabású, unalmas, 
konzervatív ruhák. A férfiak körében a lóden-
kabát, a micisapka és svájcisapka vált elter-
jedtté. A nõk kartonruhát, kartonszoknyát, 
flanelinget hordtak. Sokan azonban még ezt 
a fajta „divatozást” sem engedhették meg 
maguknak. Bizonyos munkáscsaládokban 
hiába dolgozott a férj és a feleség is, nem tel-
lett új ruhára. A falusi öltözködés változatlan 
maradt, hiszen az új „trendek” nem jutottak 
el a kisebb falvakba.

Az áruházakban kapható termékekre 
igen sok panasz volt: a férfiingek összemen-
tek a mosásban, ugyanazt a mintát nyomták 
selyemre, flanelra, kartonra egyaránt, így az 
anyagok sablonossá váltak. A cipõk belsejé-
ben lévõ kiálló szögeket nem távolították el, 
így azok már a próbánál kiszakították a vevõk 
harisnyáját. Az ’50-es évekre jellemzõ volt 
az általános áruhiány, és a kevés választék is 
láthatjuk, milyen volt. A divat elszürkült…

a jampecok, avagy akik meg -
törték a szürke hétköznapokat

A divat teljes elszürkülését a jampecok 
próbálták megakadályozni, felemás sikerrel. 
Õk olyan fiatalok voltak, akik öltözködé-
sükkel és mentalitásukkal is ellentmond-
tak a meglévõ rendszernek. Õk hordtak 

elõször csõnadrágot színes ingekkel, mintás 
nyakkendõkkel, laza, ejtett vállú zakókkal, 
csíkos zoknival, színes gumitalpú cipõkkel 
és cowboy kalappal. A jampeclányok szûk 
szoknyát és zsákkabátot hordtak, hajukat 
lófarokba fonták, vagy daueroltatták. Késõbb 
hazánkban õk viselték elõször az egész vilá-
got meghódító viseletet: a farmert. Ezeket 
a ruhadarabokat nem volt könnyû megsze-
rezni, általában feketén jutottak hozzá. A 
jampecok jellemzõje volt még a „vad tánc”, 
a nyegle beszéd. Ezek a fiatalok a városhoz 
való tartozást, a nyugat követését akarták ki-
fejezni, ezáltal szubkultúrát alkotva a „szürke 
Magyarországon”.

divatbemutató anno

Míg korábban évente többször is ren-
deztek divatbemutatókat, addig az ’50-es 
évek elején erre csak kétszer került sor a 
margitszigeti Nagyszállóban. A Ruhaipari 
Tervezõ Vállalat itt mutatta be a szezonok 
aktuális, és mindenki számára követendõ 
divatját. 

Késõbb egyre sûrûbben szerveztek be-
mutatókat, fõleg a nagy munkásvárosokban, 
hiszen a dolgozó nõk kíváncsiak voltak, hogy 
hogyan tehetik magukat csinossá. A csont-
sovány manökeneket azonban felváltották a 
hús-vér asszonyok. Ettõl kezdve munkásasz-
szonyok mutatták be a ruhákat társaiknak. A 
rendezvény után az áruházak közvélemény 
kutatást tartottak, hiszen fontosnak tartot-
ták megismerni vásárlóik véleményét. És az 
sem volt meglepõ, hogy a kifutót szigorú 
tekintettel figyelte Rákosi, Lenin vagy Sztálin 
portréja. 

Nyitás a színek felé

Nagy Imre miniszterelnöksége enyhü-
lést hozott a divat területén is. Az újságokban 
megjelenhettek reklamáló cikkek a silány 
minõségû ruhák miatt. A vásárlók elsõsorban 
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az unalmas konfekció-áruk miatt panasz-
kodtak, de kifogásolták a rendkívül csúnya 
kinézetû gyermekszandálokat is.

Az új kormány megpróbált az áruhiány 
ellen is tenni, de ennek megoldása nem 
ment egyik napról a másikra. Fokozatosan 
próbáltak bõvíteni az anyag- és árukészleten. 
A fogyasztók igényeihez való igazodásról 
tanúskodik Farkas Mihály országgyûlési be-
széde 1954-bõl: „A fogyasztók véleményét, 
ízlését törvénynek kell tekinteni! Ehhez a tör-
vényhez kell, hogy igazodjék a belkereskede-
lem, de az ipar is. Fel kell hívni a könnyûipar 
figyelmét, hogy ápolja és fejlessze a magyar 
divatot, amelynek híre azelõtt messze túlszár-
nyalta hazánk határait. Törõdnünk kell azzal, 
hogy a magyar asszonyok és lányok, valamint 
gyermekeink csinosabban és szebben öltöz-
ködhessenek.” 2

A korabeli divatlapok (Nõk Lapja, Ez a 
divat) hasábjain megjelentek az árleszállítá-
sokról szóló cikkek. Új színeket kezdtek el 
használni a tervezõk, és a lódenkabát gyap-
jútartalmát is megemelték, ezáltal javítottak 
minõségén. Megjelent egy új anyag is: a 
nejlon, mely tökéletes megoldást jelentett 
az emancipált nõk rohanó mindennapjai-
nak öltözködésében. A Nõk Lapja 1956-os 
számában a nejlon népszerûsítésérõl olvas-
hatunk: „Utazáshoz álmodni sem lehet job-
bat: este kiöblíted, vállfára teszed, s reggel 
vár a vakító fehér, töretlenül friss blúz és 
fehérnemû. A dolgozó asszonyok számára ta-
lálták ki, akiknek nincs idejük vasalgatni…”3 
Megkezdõdött tehát a divat normalizálása, 
nyitás a „színes világ” felé…

Egy és fél divatlap

Ha egy hölgy az ’50-es években tájé-
kozódni akart a legújabb divatról, bizony 
nem kellett sokáig válogatnia a különbözõ 
szakirányú sajtóorgánumok között, hiszen 
csak egy volt, méghozzá az „Ez a divat”, mely 
havonta jelent meg. Mivel az átlag állampol-

gárnak nem volt lehetõsége külföldre utazni, 
és ott tájékozódni a legújabb trendekrõl, 
az újság minden hónapban külön rovatot 
szentelt ennek, a címe pedig: „Modelljeink 
külföldön” volt. Az olvasó így betekinthetett 
a moszkvai, prágai, sõt berlini, párizsi divatba 
is! A hazai modelleknek állandó helyük volt 
a lap hasábjain. Minden számban megje-
lentek képek hazai divatbemutatókról. A „ 
Divatbeszámoló” címû rovatban mindig a 
legeslegfrissebb divatújdonságokról olvas-
hattak a kedves érdeklõdõk. A lap utolsó 
oldalán pedig minden számban ott szerepelt 
az elmaradhatatlan javaslat, amely egy-egy jó 
ötletet adott a ruhák átszabásához, a foltok 
kiszedéséhez vagy éppen a cipõápoláshoz.

És hogy mit is értek „fél” divatla-
pon? A „Nõk Lapja” címû, szintén havonta 
megjelenõ lap 1950-ben látta meg a napvi-
lágot. Szerkesztõi hivatásuknak tekintették a 
nõk jó proletár szellemben való informálását, 
valamint a kommunista erkölcs terjesztését. 
Az 1950. augusztusi számból kiderül, hogy 
a magyar ruhaipar termékeibõl még ado-
mányokra is futotta: „az amerikaiak golyót, 
– a demokratikus népek ruházatot küldenek 
meztelen gyermekeinknek…” – nyilatkozta 
egy olasz asszony.4

A lap utolsó oldalán található szabás-
minta és divatrajz próbálta meg kielégíteni az 
olvasók divatéhségét. Hogy az akkori hölgyek 
hogyan vélekedtek errõl, nem tudom, de 
egyben biztos vagyok: én „éhen maradtam” 
volna.
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