
N
incs még egy szín, 
amely annyi je-
lentéssel bírna és 
oly népszerűnek 
számítana az öl-
tözködésben, mint 

a fekete. Noha már az ókorban is az 
alvilág színeként jelent meg, és a 
keresztény Európában is elsősorban 
a halálhoz, a gyászhoz társították 
régen, ma már számos egyéb jelen-
téshez is kötjük. Ilyen például az 
elegancia, a titokzatosság vagy a ha-
talom, gondoljunk csak az egyházi 
személyek vagy a jogászok öltözeté-
re. Egyébként az elegancia megteste-
sítőjeként is hosszú történetre tekint 
vissza a fekete, hiszen a szakiroda-
lom szerint a társadalom felső rétege 
már a 15-16. században előszeretettel 
viselte, Michel Pastoureau francia 
történelemprofesszor szerint pedig 
a kései középkortól már elengedhe-
tetlen volt a fekete öltözet az ural-
kodó osztály képviselőinek körében. 
A modernkori divatba aztán Coco 
Chanel francia divattervező - a 20. 
század divatjának egyik legkiemel-
kedőbb képviselője -  vezette be az 
akromatikus szín imádatát 1924-ben 
a „kis fekete ruhával”, ami egysze-
rűségével hódított, annak ellenére, 
hogy a korszak divatja teljesen más-
ról szólt. A fekete népszerűsége azóta 
is töretlen, napjainkban a legtöbb ru-
hadarab ebben a színben pompázik: 
a qz.com az Edited adatelemző cég 
185 ezer internetes divatáruház kíná-
latát vizsgáló felmérésére alapozva 
például arról írt, hogy az értékesí-
tett ruhadarabok közel 40 százaléka 
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A FEKETE SZÍN EREJE

Egyszerre jelképezi a gyászt és a de-
pressziót, illetve az eleganciát és a 
kifinomultságot. Sokan szomorkásnak, 
komornak tartják, mégis alig akad olyan 
személy, akinek ne lenne legalább egy 
ilyen  ruhadarabja. A fekete az egyik 
legdominánsabb és legnépszerűbb szín 
az öltözködésben, amely karcsúsító 
hatásának és könnyű párosíthatóságá-
nak köszönhetően mindenkinek ajánlott, 
stílustól és testalkattól függetlenül.
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fekete, miközben a második helyen 
álló fehér csak 10,7 százalékot ért 
el. De mitől ilyen népszerű a fekete? 
Kik viselhetik, és milyen alkalmakra 
ajánlott? Valóban hatással lehet a 
hangulatunkra? Ilyen és ezekhez ha-
sonló kérdésekre kerestük a választ 
Jakab Andra divattervezővel.

Mindenkinek ajánlott

A szakember elmondása szerint a fe-
kete minden évszakban divatosnak 
számít, sokan azonban negatív érzel-
mekkel asszociálják ezt a színt, mivel 
a gyász jelképének tartják. Természe-
tesen bárki életében előfordulhat, 
hogy egy szerette elvesztése után a 
gyász időszakában az öltözködését is 
át kell alakítania. Ilyenkor főként a 
színek kedvelőinek igazi szenvedés a 
teljesen fekete ruhadarabok viselete, 
a szakember szerint azonban a gyász 
időszakában ma már nem is kötele-
ző kizárólag fekete ruhákat viselni. 
„A gyász a lelkünkben van és nem 
az öltözködésünkben, ezért a feketét 
bátran helyettesíthetjük más sötétebb 
színekkel. Viselhetjük a sötétkék, vala-
mint a lila különböző sötétebb árnya-
latait. Utóbbi egy nagyon mély, litur-
gikus szín, nem véletlenül az advent 
és a nagyböjt színe is” – emelte ki a 
szakember. Hozzátette: attól eltekint-
ve, hogy a fekete a gyász, a depresszió 
jeleként terjedt el a köztudatban, a di-
vat szemszögéből nézve a fekete ruha-
darabok nagyon elegáns, kifi nomult 
stílusra utalnak. Emellett különböző 
szubkultúrák védjegyévé is vált ez a 
szín, például a rockerek öltözetében 

többnyire csak ez dominál, viszont 
ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy ők 
depresszív, folyton szomorú, gyászos 
hangulatú személyek. „A fekete színű 
ruhadarabokat mindenki hordhatja, 
függetlenül attól, hogy milyen stílust 
képvisel. A teltebb személyeket opti-
kailag karcsúsíthatja, viszont ez attól 
is függ, hogy az adott ruhadarabnak 
milyen a szabása. Ilyenkor fi gyelembe 
kell venni, hogy melyik testrészünk 
szeretnénk hangsúlyozni, vagy épp 
ellenkezőleg elrejteni” – hívta fel a fi -
gyelmet a divattervező.

Mikor és hogyan viseljük?

Jakab Andra a szóban forgó szín ál-
tal sugárzott hangulatról is beszélt. 
Mint rámutatott, a divat világában 
rengeteg divattervező visel kizárólag 
fekete ruhadarabokat. Ilyen például 
Jamamomto Jodzsi (Yohji Yamamoto) 
japán divattervező is, azonban az ál-
tala tervezett ruhák nem sugároznak 
gyászos hangulatot. Karl Lagerfeld 
szintén a fekete öltönye, elegáns vise-
lete által vált egyedivé. „Ez is azt tá-
masztja alá, hogy a közhiedelemmel 
ellentétben a fekete szín viselése nem 
minden esetben hordoz magával ne-
gatív jelentést. Nagyon fontos viszont 
az, hogy ha feketébe öltözünk a hét-
köznapokon is, akkor fi gyeljünk arra, 
hogy ne tűnjünk gyászos hangulatú 
személynek” – magyarázta.

Ebben segítségünkre lehet a nap-
jainkban nagyon divatosnak számító 
színes, mintás zoknik viselete, de fel-
dobhatjuk fekete outfi tünket egy szí-
nes zakóval, szvetterrel is. Emellett a 

fekete színhez nagyon jól passzolnak 
a fém kiegészítők, például egy fém-
csatos öv a derékon, vagy különböző 
ékszerek. A szakember továbbá azt is 
megjegyezte, hogy szinte bármilyen 
alkalomra lehet fekete ruhát választa-
ni, van azonban néhány kivétel, ilyen 
például az esküvő. Ha valaki mégis 
nagyon ragaszkodik a fekete ruhához, 
akkor ajánlott hozzá valamilyen szí-
nes kiegészítő, ami feldobja az összké-
pet. Ez lehet egy színes öv, nyaklánc, 
cipő, kis táska vagy bármi más, ami 
színt ad az öltözetnek. Ezenkívül egy 
fekete alapon mintás ruha is megfele-
lő lehet egy ilyen alkalomra.

A fekete színt egyébként a legtöb-
ben nagyon elegánsnak tartják, ér-
demes megjegyezni azonban, hogy 
nem csak hivatalos, ünnepi alkal-
makkor lehet hordani: a mindenna-
pi, casual öltözetben is sugározhat 
magabiztosságot, eleganciát ez a 
szín. A divattervező zárásként arra a 
Coco Chanel ihlette közhiedelemre is 
kitért, amely szerint minden nő ruha-
tárában helyet kell kapnia egy fekete 
ruhának. Meglátása szerint valóban 
ajánlott egy több alkalomra felvehe-
tő „kis fekete ruha” beszerzése, de a 
megfelelő darab kiválasztásához fi -
gyelembe kell venni, hogy mi áll jól 
rajtunk, milyen szabása van vagy ép-
pen melyik része karcsúsított. „Min-
den ruhadarab kiválasztásánál az a 
legfontosabb, hogy objektíven, azaz 
tárgyilagosan nézzük magunkat, a 
testünket” – zárta Jakab Andra.

ISZLAI KATALIN

A gyász a 
lelkünkben 
van és nem 
az öltözkö-
désünkben, 
ezért a feketét 
bátran helyet-
tesíthetjük 
más sötétebb 
színekkel. 
Viselhetjük 
a sötétkék, 
valamint a lila 
különböző sö-
tétebb árnya-
latait.




