
 

 

 
 

Ruhák, divat, öltözködés 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Bizony, a ruha teszi az embert 

Egy átlagos szerepjátékban a 
karakter ruházatának leírása ritkán terjed 
túl a „nagy, sötét köpeny, csizma, ing” 
szavakon.  

Ez egy olyan világban, ahol senki 
semmilyen okmánnyal, ami 
hovatartozását igazolná, nem 
rendelkezik, igen kevés. Hiszen itt 
mindenkit az öltözködése alapján 
rangsorolnak: egy drága anyagból 
készült ing vagy párját ritkítóan szép 
prémmel szegélyzett köpeny minden 
kutyabőrnél ékesszólóbb. Nemesnek, 
lovagnak lenni nem szakma, életforma 
volt, s ebbe a jó ízlés ugyanúgy 
beletartozott, mint a kardvívás és a 
vadászat tudománya.  

A középkor társadalmi rétegei 
között állandó versengés dúlt a 
hatalomért és az ez által szerzett 
kiváltságokért, így egy egyén 
hovatartozásának meghatározása 
kiemelt fontossággal bírt. Nemesekhez 
illő öltözékben pompázni egy 
közrendbélinek az osztályok közti határ 
felrúgásának számított, s kigúnyolták azt 
a nemest is, aki rossz színegyüttesben 
jelent meg, vagy divatjamúlt ruhát 
viselt. A lovagregények és egyéb írott 
hőstörténetek is hosszan jellemezték 
egy-egy szereplő ruházatát, hiszen az a 
személy szerves részét képezte. Mivel a 
fantasy világokon legtöbbször adottak 
az ottani közkedvelt színek vagy  

vagy ruhadarabok, csak áttekintés 
jelleggel vizsgáljuk meg a történelmi 
Európa divatját, hisz sok világ 
öltözködési szokásai innen 
származtathatóak.  

Pénz, pénz, pénz....  

A háborúk hármas jelszava az 
öltözködés frontján is helytálló. Míg a 
parasztok és a kézművesek örültek, ha 
durva anyagból készült egyszerű 
ruhadarabjaik több éven át hű társaik 
maradtak a mindennapokban, a 
nemesség tagjai, legyenek bár nők 
vagy férfiak, minél több és kirívóbb 
ruhát készítettek. Ez rendkívül 
költséges volt, mivel gépi szövés még 
nem létezett, így az alapanyag, a 
szövet előállítása temérdek pénzt és 
időt igényelt. Ez a nők feladata volt, és 
az alacsonyabb rangú nemes hölgyek 
is végezték, sokszor napokon át. A 
legelőkelőbb és legdrágább anyag 
természetesen a selyem volt. Egy 
selyeming áráért több öltözet ruhát is 
kaphattak. A másik fontos tényező a 
szín. A sötétbarnák és a sötétkékek-a 
parasztság színei voltak. A nemesség 
színpompásan öltözködött: náluk a 
vörösek és a sárgák domináltak. 
Különös népszerűségnek örvendett 
például a bíbor, ezt az egyik 
legnemesebb és ezért legdrágább 
színként tartották számon. A 
klasszikus fantasy-világokban is nagy 
jelentőséggel bírnak a színek, de egész 
más okból.  
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A zöld ruhák általában az elfek vagy az erdőjárók 
sajátjai, s sok világban a fekete köpenyek a 
gonoszság, a titokzatosság vagy rejtőzködés, míg a 
fehérek a jóság, tisztaság és szűziesség jelképei. A 
viselt színek kiválasztását egyes vallások is 
szabályozhatják fantasy- világokban. Így egy 
elismertséggel és tisztelettel övezett rend tagjait 
sokkal könnyebben ismerik fel, emellett ez egyfajta 
egyenruha, ezért az egy közösségbe tartozás 
jelzésére is szolgál.  

Ruhaneműk és kabátok 

A férfiak és nők ruhái szabásukban sokkal 
kevésbé tértek el, mint napjainkban; az igazi 
különbség csak hosszúságukban volt. A férfi 
ruhadarabok valamivel rövidebbek voltak. Az 
öltözködés egyik alapelemét, az inget minden réteg 
viselte. A férfiingek csípőig, a nőiek bokáig is 
érhettek. Rendkívüli változatosságot mutattak, 
természetesen kinek-kinek anyagi helyzete szerint: a 
parasztok vászonból, a legtehetősebbek selyemből 
készíttették őket.  

Kiemelésre kívánkozik, hogy a választékos 
öltözködés nem járt együtt az ehhez kapcsolódó 
higéniai szokásokkal. Ha valaki 10-14 napnál 
sűrűbben cserélte ingeit, könnyen piperkőcnek 
könyvelhették el, annak ellenére, hogy még a 
szegényebbeknek is több állt belőle rendelkezésre. 
(Fennmaradt emlékek bizonyítják, hogy egy, a XIV. 
században élt földműves 13 inget hagyott halálakor 
gyermekeire.) Szokás volt a hideg ellen különféle 
mellényszerű bélések viselése is, ezeket az ing alá 
vették fel, így szépségére nem kellett különösebb 
gondot fordítani. Ehhez hasonló volt a vesevédő is, 
ez egy testen többször körültekert, meleg 
szövetdarab volt, hasonló egy széles sálhoz. (A 
hideg várak egyszerű kandallói és a tábortüzek 
ugyanis csak egy irányba sugároztak hőt, így a hát 
hideg maradt. Ennek köszönhetően a múlt 
harcosainak, várvédőinek rendszeres betegsége volt 
a köszvény.)  

A nők szoknyákon kívül egybeszabott ruhákat 
is szívesen hordtak, ezek is tükrözték viselőjük 
hatalmát és pozícióját színeikkel, anyagukkal. A 
középkorban az összes ilyen típusú ruha nem 
deréknál, hanem a mell alatt volt szűkítve, ezzel 
ennek az alakját sokkal inkább kiemelte, viszont az 
egész test formája a bő ruha alatt leplezett maradt. A 
férfiak nadrágokat, esetleg színes harisnyákat 

hordtak. Ezeket a hölgyek szinte soha nem 
viselték. A ruhák szabásában a 
legváltozatosabb az ujj kialakítása volt: lehetett 
bő, buggyos, hasított, elkeskenyedő, 
kiszélesedő, alázuhanó avagy feszülő, mindig 
az adott divat szerint. Sokszor gombokkal 
díszítették, de a csipke és a különböző 
hímzések sem hiányoztak.  

Fontos kiegészítője volt az öltözéknek az 
öv. Ez bőrből, vagy akár selyemből is 
készülhetett, s a ruha összefogásán kívül 
tárolóhelyként is szolgált. Erre kerültek a tőrök 
és kardok hüvelyei, s persze a különféle, zsebek 
funkcióját betöltő erszények, továbbá kisebb 
szerszámok és kulcsok. (Háton a legritkább 
esetben hordtak fegyvert, ez csak a keleti 
népeknél volt elterjedt - háton tegezt és íjat 
tarthattak a harcosok.) Az öltözéket egyénívé és 
színessé tették még a különböző kalapok, 
sapkák és kendők, melyek tervezésekor semmi 
sem állhatta útját az alkotó fantáziájának, még a 
célszerűség és a használhatóság sem.  

A hideg ellen szolgáltak védelmül a 
kabátok és köpenyek is. A pelerin általános téli 
viselete volt a zarándokoknak és 
utazóknak.(Szinte szinonimák a középkorban.) 
Az időjárás ellen legjobban védő ruhadarab a 
csuklyával ellátott, jól zárható köpeny volt. Ezt 
áztatás nélkül tilolt lenből készítették, így szinte 
teljesen vízhatlan volt, s méretei és zárhatósága 
miatt a szél ellen is védett. A lovagló köpenyek 
más szabásúak, sokkal rövidebbek és 
lekerekítettebbek voltak, akárcsak a női 
kabátok, s díszes csatok, pántok vagy szalagok 
segítségével foghatták össze őket.  

Csizmák, kesztyűk, hajviselet 

A lábbelik úgyszintén sokfélék lehettek, 
egy azonosságot azonban mutattak; a jobb- és 
ballábas cipők csak a XIX. század elején, 
Napóleon hadseregében jelentek meg. A 
tehetősebbek ezért új cipőiket, csizmáikat 
először kitaposatták egy hasonló lábú 
személlyel, s csak aztán kezdték el hordani, 
hogy a finom bőr a megfelelő lábforma alakját 
felvette. A lábbelik is feladatuk szerint 
csoportosíthatók: a papucsok egyetlen 
szövetből készített cipőféleségek voltak, 
kizárólag épületen belüli használatra. A 



 MAGUS                                                       Ruhák, divat, öltözködés                                                            Kalandozok.hu 

3 
 

gyalogosok alacsonyabb szárú csizmát vagy 
bakancsot hordtak, ezek csak a bokát 
tartották szorosan. A lovaglócsizmák puha 
bőrből készültek, magas száruk térdig vagy 
valamivel a fölé ért, színüket tekintve 
legtöbbször vörösek vagy feketék voltak, s 
a legkényelmesebbek igazi 
mestermunkának számítottak. Az udvarban 
való megjelenésre hegyes orrú félcipőt 
használtak, ezek igen elegánsak, ám annál 
kényelmetlenebbek voltak. Gyakran csatok, 
szalagok, minták díszítették őket, s 
sarokmagasságuk állandóan a divat szerint 
változott.  

A haj- és szakállviselet lassú, de 
folyamatos változáson ment keresztül. Az 
1200-as évekig a nőknek a lehető 
leghosszabb hajat kellett viselniük, majd ez 
a derékig érő hajtömeg kezelhetetlensége, 
tisztántartási problémái miatt megrövidült: 
a vállig, hátközépig érő haj vált elfogadottá. 
Ezt a legkülönfélébb módokon hordták, a 
leomló fürtöktől a hajpántokkal szigorúan 
leszorított formáig. A férfiak haj- és 
szakállviselete is így változott meg, a 
hosszú haj és lobogó szakáll után a XII. 
század a rövid haj és borotvált arc divatját 

teremtette meg. Elhanyagolhatónak tűnhet, de 
nagyon fontos volt a kesztyű a középkorban, s nem 
is annyira a funkciója, mint szimbolikus értéke 
miatt. Erre példa a párbajra kihívás módja is: a 
kihívott fél arcul ütése kesztyűvel. Kesztyűk 
készültek szövetből, de különféle bőrökből is, a 
vékonya tolvajok és nemesek, a rapírforgatók sajátja 
volt, ezek ritkán értek csukló fölé. Az igazi, nehéz 
kesztyűk vastag, erős bőrből, esetleg páncélmódra 
szőtt láncszemekből készültek, s könyékig értek. 
Ezek a kezet elérő gyenge szúrásokat vagy 
vágásokat is felfogták, így védték a kardforgató 
kezet a sérülésektől. 
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