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• péntek DIVAT 

H
a nyár, akkor es-
küvőszezon, és 
mindig ugyanaz 
a kérdés: mit vi-
seljünk vendég-
ként családta-

gunk, barátunk vagy ismerősünk 
életének egyik legmeghatározóbb 
napján? A választ sok minden be-
folyásolhatja, főként az esküvő 
hangulata és helyszíne – állítja 
György Eszter, a Delikates divat-
műhely egyik tervezője, akit az es-
küvői öltözködés alapszabályairól 
kérdeztünk.

Fontos az esküvő hangulata

A divattervező szerint sok múlik 
azon, hogy milyen a hangulata 
vagy a tematikája az adott eskü-
vőnek, amelyre valaki vendégként 
hivatalos. Erről elsősorban a meg-
hívó árulkodik, amelyben egyes 
párok feltüntetik a dress code-ot. 
Ha ez nincs szó szerint megnevez-
ve, a meghívó típusából is kikövet-
keztethetjük a számunkra fontos 
információkat: egy formális, ele-
gáns meghívóhoz ilyen öltözet is 
passzol, egy kötetlenebb kinézetű 
és szövegű azonban azt sugallja, 
hogy az esküvő is laza hangulatú 
lesz. Az öltözködésben ugyanak-
kor a meghívóban megnevezett 

helyszín is segítséget nyújthat a 
násznépnek, hiszen nem mindegy, 
hogy egy hagyományos, vendéglős 
lagziba, egy kastélyesküvőre vagy 
éppen egy szabadtéri lakodalom-
ba, esetleg egy kerti partira hivata-
losak. „Az elsődleges alapszabály 
az, hogy fi gyeljünk arra, milyen 
az az általános hangulat, amelyet 
az ifj ú pár sugallni szeretne: egy 
komolyabb, klasszikusabb hang-
vételű vagy inkább lazább szer-
tartásra készülnek. Ez hordozza 
annak kulcsát, hogy az esemény-
nek megfelelően tudjunk felöltöz-
ni” – hangsúlyozta György Eszter. 
Mint mondta, a régebben divatos, 
földig érő nagyestélyiket ma már 
csak a kastélyesküvőkön vagy a 
kizárólag benti lakodalmakon ér-
demes választani. Ezek azonban 
ritkábbak, hiszen egyre több a 
szabadtéri esküvő, vagy az olyan 
vendéglős, amelyhez kert is tarto-
zik, ahol sok időt tölt el a násznép 
jelentős része. A kinti helyszínek 
elterjedése miatt a kényelem sok-
kal nagyobb hangsúlyt kapott az 
elmúlt időszakban, mint koráb-
ban: már nem elvárás a nagyon 
elegáns, földig erő ruha, sokkal 
inkább az egyszerűbb és természe-
tesebb alkalmi ruhák kerültek elő-
térbe. „A korábbi években nagyon 
divatosnak számító, hangsúlyosan 

csipkés kombinációktól távolo-
dunk el az egyszerűbb fazonokig. 
Most a virágos, illetve az egyszínű 
ruhák vagy ezek kombinációja a 
legnépszerűbb. Egyre divatosabb 
továbbá a kényelmes hossz, azaz 
a midinél egy kicsivel hosszabb, 
de nem földig érő fazon, vagy az, 
amely elöl egy kicsivel, mintegy 
tíz centiméterrel rövidebb, mint 
hátul. Vidéken elsődleges opció 
lehet továbbá a székely ruha is egy 
hagyományos, kultúrotthonban 
tartott esküvő esetében. Ezenkí-
vül bármi jöhet, ami kényelmes, 
hiszen abban önmagunk tudunk 
lenni, jól tudunk táncolni, egysze-
rűen jól tudjuk érezni magunkat. 
Amire rátaposunk, ami szorít, ami 
felcsúszik vagy ami éppen tetszik, 
de nem áll jól, csak ront a hangu-
latunkon, és rányomja bélyegét az 
egész eseményre” – fogalmazott a 
szakember.

Kiemelkedő szerepek

Hozzátette, a násznép esetében kü-
lön fi gyelem illeti meg azokat, akik 
közelebb állnak az ifj ú párhoz. 
Megkülönböztetett szerepe van 
például az örömanyáknak, akiket 
kimondottan foglalkoztat az, mit 
is viseljenek azon a jeles napon, 
amikor gyermekük összeköti az 
életét valakivel. Az ő esetükben is 
divatos a visszafogott egyszerűség, 
ugyanakkor gyakran jellemző az 
is, hogy a menyasszonyhoz hason-
lóan az örömanya is két ruhát visel 
ezen a napon. Szintén kiemelkedő 
szerep jut a násznagyoknak, akik 
szintén a főasztalnál ülnek, ezért 
be kell tartaniuk néhány alapsza-
bályt. Fontos, hogy ne öltözzék túl 
a szerepüket, hiszen ez a nap az 
ifj ú párról szól, illetve alapszabály 

az is, hogy tilos fehérbe vagy eh-
hez közeli árnyalatokba öltözni. Ez 
egyébként a teljes násznépre igaz, 
hiszen a fehér kizárólag a menyasz-
szonyt illeti meg. A harmadik fon-
tos szerep a koszorúslányoké, az ő 
esetükben továbbra is divat, hogy 
egyformába öltözzenek, de ma már 
az egyéni szabadság is egyre fonto-
sabb. Ez a gyakorlatban azt jelen-
ti, hogy kiválaszthatnak például 
egy színt és egy anyagot, amelyből 
mindenki a saját stílusának megfe-
lelően alakít ki egy viseletet. Ilyen-
kor a menyasszonynak érdemes a 
lányokkal egyeztetve leszögeznie 
egy ruhahosszt, mert az összhatás-
ban ez az egyik leginkább megha-
tározó. Az is jól mutat, amikor egy 
színskálát választanak ki, tehát 
mondjuk a zöld különböző árnya-
lataiba öltöznek fel a koszorúslá-
nyok. A fő szerepeken túl a teljes 
násznép esetében elmondható, 
hogy a ruha kiválasztása előtt ér-
demes utánanézni, kinek mi áll jól 
a természetes adottságai alapján, 
vagy az éppen aktuális divatszínek 
közül is lehet válogatni. Ilyenek 
jelenleg a lila nyárias árnyalatai, 
a levendula, a orgonaszín, de fel-

kapottak az erősebb és a pasztell-
zöldek, a rosegold, a fukszia és a 
különböző rózsaszínek is. Régóta 
divatosak továbbá a bőrszínű ru-
hák, ezzel azonban vigyázni kell a 
szakember szerint, hiszen ez a di-
vatszín könnyen halovánnyá tudja 
tenni viselőjét. Egy nagyon egysze-
rű bőrszínű ruha sem élőben, sem 
a fotókon nem túl előnyös, ezért 
inkább azoknak ajánlott, akik szé-
pen le tudnak barnulni, vagy érde-
mes más kiegészítőkkel feldobni.

Cipő tekintetében is számtalan 
lehetőség közül lehet választani a 
nőknél. Nyári esküvőre nem aján-
lott a fekete, helyette a rosegold, 
pasztell és nude színek nagyon jól 
kihasználhatók, hiszen bármilyen 
színű ruhával találnak. Cipőből 
lehet fehéret választani, illetve 
feltűnő színeket is, ha harmoni-
zálnak a ruhával. A kényelem itt 
is nagyon fontos, és nem elvárás 
a magas sarok: egy jól megválasz-
tott lapostalpúban is lehet csinos-
nak és elegánsnak lenni – zárta 
György Eszter.
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FÉRFIAK AZ ESKÜVŐKÖN

Az esküvőkön nem csak a nőknek fontos az alkalomhoz illő ruházat 
kiválasztása, a tapasztalatok szerint azonban a férfi ak többsége pró-
bálja megúszni az ezzel járó bíbelődést, és rendszerint a nők fi gyelnek 
oda párjuk öltözékének előkészítésére is. Azt viszont érdemes kiemel-
ni, hogy a férfi divat rengeteget változott az évek során, így ha férfi ként 
divatosak szeretnénk lenni egy esküvőn, érdemes testhez álló öltönyt 
választani, lefelé szűkülő nadrággal. Szintén elengedhetetlen továb-
bá a nyakkendő viselése (hacsak az ifjú pár mást nem kér), amely ha 
hagyományos, akkor legyen keskeny, hosszú és egyszínű, de divatos 
a csokornyakkendő is. Cipő tekintetében a férfi aknál a barna a leg-
népszerűbb.

H I R D E T É S

Egyre gyakoribbak a szabadtéri esküvők, így a násznép 
öltözetében a kényelem vette át a fő szerepet
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  Beköszöntött a nyár, és 
ezzel egy időben az eskü-

vőszezon is – ez az időszak 
pedig nem csak a menyasszo-

nyok és vőlegények életében jelent 
kihívást, sok esetben a meghívottak-

nak is fejtörést okoz, hogy mit vegyenek 
fel, ha lakodalomba hivatalosak. Az esküvői 

öltözködés alapszabályairól, illetve az aktuális 
trendekről György Eszterrel, a Delikates divatmű-

hely egyik tervezőjével beszélgettünk.

Vendégként az esküvőn




