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Egy könyv a ruhákról… 

Már megint? Hát nincs még elég írás ebben az amúgy is teljesen fölös-

leges, felületes embereknek való témában? Az a rengeteg színes női 

magazin, a végeláthatatlanul özönlő divathírek a neten, meg a 

stilisták és stílustanácsadók hada, az még nem elég? – Jó kérdés! 

Vajon mitől van az, hogy minél több az infó, annál nagyobb a bizony-

talanság, és hogy a rendkívül gazdag kínálat és a tömött szekrények 

ellenére az utca népe valahogy mégsem tűnik – és nem is érzi magát 

igazán – jólöltözöttnek? 

Alaposan belegondolva, ez a helyzet két fő okra vezethető vissza: 

1. Az öltözködés, megjelenés, elegancia témájában megtalálható 

nyilvános információk 90%-a reklám, még ha többnyire ez nincs 

is ráírva. Vagyis a célja nem az egyén számára hasznos ismere-

tek terjesztése, hanem a termékfogyasztásra való buzdítás, a 

vadász- és halmozóösztön felébresztése, ehhez pedig kimondot-

tan előnyös tényező a vevőjelölt tájékozatlansága, amit ügyesen 

adagolt félinformációkkal hatékonyan lehet fokozni. Minden nő 

szívesen fogadja a mindent megoldónak kikiáltott pofonegysze-

rű tippeket – csakhogy két pont között a legrövidebb út az egye-

nes, ami pedig annál rövidebb, az nem visz el a célig, bárki bár-

mit is állítson, vagyis a megjelenési alapok tényleges elsajátítá-

sánál nincs és soha nem is lesz egyszerűbb – és főleg hatéko-

nyabb – megoldás. 
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2. Az öltözködés témakörében konkrét és célirányzott oktatást a 

legtöbb ember kb. 4 éves koráig kap: a gombolási és zipzárhúzá-

si technika, a jobb- és baloldali lábbeli megkülönböztetése, a 

ruhaneműk elejének és hátuljának, külső és belső oldalának he-

lyes elhelyezése, valamint a hőmérséklethez való igazodás lec-

kéje után már leginkább csak környezetutánzásos alapon mű-

ködik a továbbfejlődés. Népszerű az «úgyis mindenki tudja, hi-

szen ez alap, mit kell ezen tanulni?» és az «amit én nem tudok, 

az már úgyis csak fölösleges rongyrázás lehet!» típusú hozzáál-

lás, és persze tényleg mindenki csak annyit tud a megjelenésről, 

amit valahonnan megtanult – ahhoz pedig lásd 1. pont. 

Miközben a társadalom szereti fennhangon tagadni a vizuális megíté-

lésnek nemcsak a szükségességét, de egyenesen a létjogosultságát, 

addig a bennünket körülvevő emberekről, társadalmi helyzetükről, 

kulturális hovatartozásukról, egyéniségükről, pillanatnyi hangulatuk-

ról – jobb híján, évezredek óta – megjelenésük (öltözék, arckifejezés, 

viselkedés) alapján alkotunk valamiféle «elsőlátásra» véleményt, 

kiindulópontként a velük való kommunikációhoz – és természetesen 

a külvilág ugyanígy velünk szemben. Minél magasabb szintű, részlete-

sebb, bővebb ismeretekkel rendelkezik valaki az öltözködés és a meg-

jelenés témakörében, annál nagyobb az esélye az eredményes kom-

munikációra és úgy általában a társadalomban való elboldogulásra. 

Tehát a könyv: 

Miért? 

Mert kell egy hely, ahol utána lehet nézni az alapoknak, ahol minden 

együttvan. 

Mióta az eszemet tudom, kerestem egy olyan könyvet, ahonnan meg-

tudhatnám az öltözködés szabályait. Kamaszkoromban azért, hogy 

biztos lehessek abban, hogy még véletlenül sem követem őket. Ké-

sőbb azért, hogy a divat lényegét átlássam. Megint később a munka-

helyi beilleszkedés szempontjából érdekelt. Amikor pedig már azt 
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hittem, hogy kezdem érteni a megjenés csínját-bínját és nincs is szük-

ségem segédkönyvre, akkor úgy alakult, hogy Párizsba költöztem, ott 

pedig rá kellett jönnöm, hogy igazából semmit sem tudok. Miután egy 

jó évtizeden keresztül, örök igényességemtől hajtva, sok-sok szorga-

lommal és néhány jóindulatú «divatmentor» tanácsai mentén sikere-

sen kijártam a párizsi női lét magasiskoláját, arra a felismerésre jutot-

tam, hogy most már bizony nekem kell megírnom azt a bizonyos 

könyvet – mert talán mások is keresik a válaszokat. 

Akadnak ugyan írásművek a női megjelenés témájában, divatirányza-

tokról, színválasztásról, a menőket való utánzás trükkjeiről, de ezek 

mindig kihagyják a lényeget: az alapokat. Egyesek azzal legyintenek, 

hogy ugyebár azokat úgyis mindenki ismeri, mások pedig a modern 

korra hivatkozva, lezser egyszerűséggel letagadják bármiféle öltöz-

ködési alapszabályok létjogosultságát. Márpedig a megjelenés szabá-

lyai, lassan változva, apránként aktualizálódva, és a helyi sajátossá-

gokat figyelembevéve, de egyértelműen virágkorukat élik az egész 

világban. Akik ennek tudatában vannak, ügyesen ki is használják ezt 

az előnyt. 

A megfelelő öltözék kiválasztásához egy igen specifikus, de tanulható 

tudásra van szükség, aminek birtokában az ember határozottan tár-

sadalmi fölénybe jut mindazokkal szemben, akik ennek elsajátítását 

fölöslegesnek tartják. Nem muszáj itt mindjárt osztályharcra gondol-

ni, említsük inkább az élvezetes és szakszerű vásárlást, a gondtalan és 

gyors reggeli öltözködést, a magabiztos megjelenést, a minden hely-

zetben sugárzó önbizalmat. És mikor mindez már természetes köny-

nyedséggel működik, akkor egyszercsak nekilendül a karrier is. Persze 

nem a ruha teszi az embert, a szaktudás az első és elengedhetetlen 

feltétel az életben való előbbrejutáshoz, viszont a tapasztalat azt 

mutatja, hogy sokszor egy bizonyos ponttól az már magában nem 

elegendő. A megjelenni és viselkedni tudás, a társadalmi műveltség 

gyorsítja a haladást, és direkt belépőt ad akár a valódi elit köreibe is, 

míg annak hiánya konkrét kizáró tényező. Valószínűleg nem is vélet-

len, hogy ezt a tudásanyagot féltve őrzik és csak családon belül adják 
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tovább azok, akik egyszer birtokába jutottak. Pedig igazából nem 

nagy dologról van szó. Apró részleteken múlnak a leglényegesebb 

hatáskülönbségek, viszont ezekre tudatosan oda kell figyelni – ennyi 

a titok. 

Még aki úgy érzi, hogy semmi tétje nincs a megjelenésének, az alapo-

kat annak is érdemes ismernie, mert a ruhabeszerzés és öltözködés 

csupán tetszetősség alapján, anyag- és megjelenési ismeretek nélkül 

olyan, mint férjhez menni egy jóképű vadidegenhez: éppenséggel 

lehet, hogy beletalálunk, de erősen rizikós a dolog. Méghozzá nagyjá-

ból eléggé hasonló kockázatokat tartogat: könnyen előfordul, hogy 

értetlenül állunk bizonyos reakciók előtt, hogy a szándékaink nem 

találnak megértésre, hogy látszólag ok nélkül kellemetlen helyzetbe 

kerülünk, hogy mindig van valami apró részlet, ami nem stimmel, 

amitől mégsem lehetünk igazán önmagunk. Bár első látásra úgy tűn-

het, hogy leszűkíti a lehetőségeket, valójában kitárja azokat, s az 

elegáns öltözködés és főleg szabályainak ismerete sokkal többet ad, 

mint amennyit elvenni látszik. Kapukat nyit előttünk, elismerő pillan-

tásokat nyer nekünk, megemeli a ruhatárunk minőségét, kihasznál-

hatóságát, megkönnyíti a vásárlást, a reggeli öltözködést, és megen-

gedi, hogy kifejezzük egyediségünket, mindemellett a lényegre össz-

pontosíthassunk, s hogy kényszeres és pánikszerű keresgélés nélkül, 

kizárólag szórakozásból lapozgathassunk divatlapokat. 

Nos, amennyire saját tudásanyagom engedte, összeszedegettem 

ezeket az alapvető tudnivalókat: csupa egyszerű és magátólértetődő-

nek tűnő dolog, amiknek ismerete mégis sokkal élvezhetőbbé és ha-

tásosabbá teszi a női mindennapokat az élet minden olyan területén, 

ahol valamilyen – bármilyen! – öltözékre szükség van. Hogy konkré-

tan milyen holmik is kellenek az ideális női ruhatárhoz? Mindenkinek 

más, hiszen mindannyiunknak más az életünk, a céljaink, az ízlésünk. 

Szándékom szerint ebben a könyvben megtalálhatóak mindazok az 

információk és szempontok, amelyek alapján bárki könnyedén és 

szakszerűen összeállíthatja a saját igényeinek, szükségleteinek és 


