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Élő korall árnyalata 2000-es 
évek előtti ízlés, pöttyös dara-
bok, nagyra szabott zsebek, 
puff os ujjú ruhák, túlméretezett 
derékövek – újdonságok és visz-
szatérő darabok is lesznek idén 
az üzletekben. A tavalyi divatról 
és az idén várható stílusirány-
zatokról, színekről és formákról 
Karácsony Médea sepsiszent-
györgyi stílustanácsadó beszélt.

 » ISZLAI KATALIN

M íg az elmúlt évben a lazább, 
mindenki számára kedvel-
hető ruhadarabok kerültek 

előtérbe, 2019-ben meglepő újítá-
sokkal találkozhatunk a divat terén: 
mind színekben, mind formákban 
visszatérnek a feltűnőbb viseletek, 
illetve helyet kapnak a múlt század 
végén népszerűvé vált darabok is. 
Karácsony Médea sepsiszentgyör-
gyi stílustanácsadó segítségét kér-
tük, hogy eligazítson a divat világá-
ban. Elmondta, minden évnek van 
egy divatszíne, amelyet az amerikai 
Pantone intézet határoz meg. A New 
Jersey-ben található cég évente két-
szer Európában szervez titkos talál-
kozókat, amelyeken a különböző 
nemzetek csoportjai vitatják meg a 
színszabványokat. Kétnapos bemu-
tatók és viták után választják ki a 
következő év színét.

A tavalyi év legkedveltebb színe 
a divattervezők között a lila volt, 
pontosabban a Pantone színegyez-
tető rendszer ultra violet (18-3838) 
árnyalata. Ez a pasztell-lilás árnya-
lat leginkább a levendula színéhez 
hasonlítható. Emellett a fehér és a 
fekete örök klasszikusként kapott 
helyet a legkedveltebb árnyalatok 
között, hiszen 2018 a stílustanács-
adó szerint is az egyszerűbb, ké-
nyelmesebb viseletek éve volt. „Ami 
a szabást, a formavilágot és a min-
tákat illeti, tavaly a lezser és egyben 
vagány, mindenki által könnyen 
elfogadható és szerethető ruhák 
kerültek előtérbe. Gondoljunk csak 
a hosszú szabású kardigánokra, 
kabátokra, pulcsikra, a nőies féls-
licces szoknyákra vagy a magasított 
derekú farmernadrágokra, ame-
lyek a szabásuknak köszönhetően 
vékony derekat varázsoltak akár 
a molett hölgyeknek is” – magya-
rázta a szakember. A letisztultabb 

alapanyagokon kívül népszerű volt 
a műanyag is, amely rengeteg vál-
tozatban és mennyiségben volt je-
len a divatvilágban. Igaz, az ebből 
készült ruhákat, főként kabátokat 
és elegánsabb lábbeliket inkább a 
bevállalósabb divatmániások öl-
tötték magukra. Cipő terén tavaly a 
díszesebb modellek kerültek előtér-
be, rengeteg hímzés, kövek és gyön-
gyök tarkították még a sportcipőket 
is. Ez a stílus egyébként hatalmas 
népszerűségnek örvendett az idő-
sebb generáció körében is.

Az élő korall az optimizmus,
az öröm színe
A tavalyi visszafogottság után azon-
ban ismét a feltűnőbb darabok ke-
rülnek előtérbe 2019-ben. Az idei 
év divatszínét is meghatározta már 
a Pantone intézet: ezúttal a 16-1546 
kóddal jelölt living coral, vagyis az 
élő korall árnyalat lesz a legdivato-
sabb. Az intézet rendszerint meg is 
indokolja döntését, közleményük 
szerint ahogy a korallzátonyok táp-
lálékforrást és védelmet biztosíta-
nak a tengeri élőlényeknek, úgy az 
élő korall melegen átölel és táplál, 
kényelmet ad, és felemel a folyton 
változó világban. Az élénk, még-
is kényelmes árnyalat a modern, 
felgyorsult élet és a magabiztos, új 
élmények érzéseit ötvözi. Az élő ko-
rall tehát az optimizmus, az öröm 
színe – emelte ki Karácsony Médea. 

A szakember első tanácsa, hogy 
amennyiben divatosan szeretnénk 
öltözködni 2019-ben, nyugodtan 
merítsünk ihletet a 70-es, 80-as és 
90-es évek divatjából. „Gondolok 
itt a szabásmintákra, amelyek nem 
véletlenül lesznek majd ismerősek 
számunkra, mivel a divattervezők 
ismét sokat merítettek az elmúlt év-
tizedek kedvenceiből. A pöttyös ru-
hadarabok ismét teret hódítanak, és 
a 70-es évek sikkje blézerben, nad-
rágban és szoknyában is megjelenik 
majd” – fogalmazott a tanácsadó. A 
tavalyhoz hasonlóan idén is divato-
sak lesznek a lezser, hosszú derekú 
nadrágok, a változást a nagyobbra 
szabott zsebek jelenléte fogja adni, 
amelyek egy övvel és szűk felsővel 
társítva homokóraalakot varázsol-
nak viselőjük számára. Utóbbi köz-
tudottan a legarányosabb és legi-
deálisabb alaktípus, így azoknak, 
akik más típusba tartoznak, a szak-
emberek szerint az öltözködési tip-
pek fi gyelembevételével pontosan 
azt kell elérniük, hogy úgy tűnjön, 
mintha homokóraalkatuk lenne. 
Ebben lesznek segítségükre a diva-
tos, magasított derekú nadrágok.

Természetesen a farmeranyag 
sem megy ki divatból, a különbség 
az lesz, hogy patchwork, azaz fol-
tozott stílusban lesz a legtrendibb, 
mégpedig kabát, ruha és nadrág 
formájában. Azok a nőies puff os ujjú 
ruhák is biztosan a népszerűbb tren-
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Divattippek: mit viseljünk 2019-ben?

A divatban megszokott, hogy az irányzat képviselői gyakran visszanyúlnak egy-egy régebbi trendhez

Becslések szerint az élő korall az optimizmus, az öröm színe
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dek közé tartoznak majd, amelyek 
fi gyelemfelkeltők és egyben na-
gyon elegánsak. A közkedvelt fod-
ros-tüllös ruhadarabok szintén te-
ret hódítanak, a szakember szerint 
ezeket biztosan megtaláljuk majd 
a ruhaboltokban. A 2019-es tavaszi 
kollekciókat bemutató divathéten 
továbbá nem hiányoztak az áttet-
sző ruhadarabok, a ferde szabású 
zakók és ballonkabátok, illetve a 
túlméretezett derékövek sem, ame-
lyek talán a legmeghatározóbb ru-
hadarabjai lesznek az idei évnek.

Téli öltözködési tippek
Arra is kíváncsiak voltunk, mit ér-
demes magunkra ölteni a hideg 
téli napokon a legfrissebb trendek 
szerint. A stílustanácsadó sze-
rint a mintákat illetően az idei tél 
mottója a „minél különlegesebb, 
annál jobb”. „A csíkok és kockák 
után igazi felüdülést jelentenek a 
színekben és körvonalakban igen-
csak gazdag minták, például az 
orosz népi motívumok, amelyek 
helyet kaptak a Gucci divatház ki-
futóján is. Ezek akár egy egyszerű 
szabásmintájú blézert is igencsak 
feldobnak, és különleges ruhada-
rabbá varázsolják” – mutatott rá 
Karácsony Médea. A divatban már 
megszokott, hogy az irányzat kép-
viselői gyakran visszanyúlnak egy-
egy régebbi trendhez. Most sem 
történt ez másként, a 2018–2019-es 
telet jellemző válltöméses túlmére-
tezett ingek, a derékon megkötött 
zakók, a cicanadrág, a répafarmer, 
a deréknadrág bővülő szárral vagy 
az A szabású hosszú kabátok mind 
a nyolcvanas évekre emlékeztet-
nek, persze megújult formában. 
Ha ezekhez hasonló darabokat vá-
lasztunk, nem foghatunk mellé, és 
persze az sem baj, ha élőkorall-ár-
nyalatban pompáznak.

 » Amennyi-
ben divatosan 
szeretnénk 
öltözködni 2019-
ben, nyugodtan 
merítsünk ihletet 
a 70-es, 80-as 
és 90-es évek 
divatjából. 

 » KRÓNIKA

A madéfalvi veszedelem 255. év-
fordulója alkalmából kétnapos 

rendezvényt szervez a helyi önkor-
mányzat a Hargita megyei telepü-
lésen. Vasárnap 18 órától a Bekecs 
Néptáncegyüttes Ember az emberte-
lenségben című előadását tekinthe-
tik meg az érdeklődők a közösségi 
házban. Hétfőn 10 órától szentmisét 
tartanak a Szent Anna tiszteletére 

felszentelt kápolnában, ahol a Zöld 
Péter Általános Iskola diákjainak ün-
nepi műsorát is bemutatják. Ezt kö-
vetően 11.30-tól kezdődik a megem-
lékezés a Siculicidium-emlékműnél 
ünnepi beszédekkel és koszorúzás-
sal. A program záróeseményeként 19 
órától a Rokolya Népi Énekegyüttes 
lemezbemutatóját tartják.

Az 1764. január 7-ei madéfalvi vé-
rengzés siculicidium (székelygyil-
kosság), illetve madéfalvi veszede-

lem néven ivódott be a köztudatba. 
Ennek előzménye, hogy Mária Teré-
zia császárnő 1760-ban elrendelte a 
székely határőrség újbóli felállítását. 
A székelyek sérelmezték, hogy az új 
szabályok szerint idegenben is kell 
majd szolgálniuk német nyelvű ve-
zénylet alatt, és katonai szolgálatuk 
fejében nem nyerhetik vissza régi 
szabadságjogaikat. Sokan közülük 
elbujdokoltak az erőszakos sorozás 
elől, mintegy 2500-an azonban ösz-

szegyűltek Madéfalván, és tiltako-
zó petíciót fogalmaztak meg Mária 
Teréziának. Siskowich altábornagy 
utasítására a császári csapatok 1764. 
január 7-én hajnalban váratlanul 
rátámadtak a Madéfalván gyüleke-
ző székelyekre. A támadás több száz 
ember halálát okozta, és megtörte a 
székely ellenállást. A moldvai csán-
gók egy része a madéfalvi vérengzés 
után Moldvába menekült székelyek 
leszármazottja.

A madéfalvi veszedelemre emlékeznek a 255. évfordulón

 » Az 1764. 
január 7-ei ma-
défalvi vérengzés 
siculicidium, 
illetve madéfalvi 
veszedelem néven 
ivódott be a köztu-
datba. 




