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A stílusos férfi emlékezetes marad a környezete számára, 

ami nem feltűnést, öncélú kivagyiságot, hanem finom és 

megkerülhetetlen jelenlétet jelent.

A férfikép és a férfiak öltözködése az utóbbi pár évtizedben 

rengeteget változott. Az egységes, monoton öltönyös stílust 

egyre lazább és bonyolultabb öltözködési szokások váltották 

fel. A klasszikus értelemben vett férfias stílus mellett egyre 

több olyan irányzat jelent meg, amelyeket nem egyszerű 

értelmezni és megérteni. Napjaink utcaképéhez hozzátarto-

zik a sikeresnek öltözködő üzletember, a lazán kombináló 

ifjú kreatív éppen úgy, mint a farmert elegáns darabokkal 

párosító városi értelmiségi. Manapság magától értetődő a 

luxus- és a használt darabok együtt viselése. 

Jelen van öltözködésünkben a brit konzervativizmus, az 

amerikai casual hangulat, az avantgárd másság, a letisztult 

minimalizmus és a mediterrán térség színes, de kifogástalan 

ízlésessége. A nagy stílusalkotók szelleme ugyanúgy hatás-

sal van az öltözködésünkre, mint a fiatalok által rajongott 

tinisztárok külső megjelenése. 

Mindenki hat mindenkire, így jött létre ez a különös és ezer-

arcú új stílusmix. Korunk utcai öltözködésében a pár ezer 

forintos H&M-póló könnyen kerülhet egy összeállításba az 

extrém Dsquared2-bőrdzsekivel és a fekete Dior-nadrággal. 

Ám nem attól jól öltözött valaki, ha fénylő nevek drága 

darabjait viseli: a jó stílus, vagyis a személyiség és a ruhá-

zat optimális összhangja tudatos és következetes munka 

eredménye. A nagy stílusikonok, mint VIII. Eduárd, Gianni 

Agnelli vagy Cary Grant sem viseltek márkás termékeket, 

mégis észrevehetőek és emlékezetesek lehettek.

Egy ropogósra vasalt fehér ing kék farmerrel és casual 

lábbelivel sokkal több, mint egy feltűnő divatdarab, ha ruha 

és viselője között harmonikus a kapcsolat. Az igazi férfi 

stílusa akkor felismerhető és eredeti, ha nem a mindennapok 

szeszélyei által erőltetett, hanem a tradícióktól befolyásolt. 

BEVEZETÉS

Számos ikonikus figura, üzletember, médiamogul, politikus és közéleti szereplő, de 
akár számtalan hétköznapi férfi is jó példával szolgálhat arra, hogy a megfelelően 
összeállított öltözet a személyiséget gazdagítja és meghatározóvá teszi. 
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Ezért különösen fontos a klasszikus elemek ismerete, hogy a 

hagyományt intelligensen kombinálhassuk a kor üzenetével, 

és így létrehozzuk saját izgalmas és emlékezetes stílusunkat.

Első könyvem tizenöt éve jelent meg a férfiak öltözködéséről, 

amelyet 2011-ben a The Gentleman’s Style Book követett. 

A SCHIFFER-STÍLUS / FÉRFI személyesebb hangvételű, 

korunk színes és ezerarcú öltözködésére reflektál, amely-

ben nemcsak a különféle stílusok kialakulását, fejlődését 

és irányait, hanem a nélkülözhetetlen ruhadarabokat is 

bemutatom. Ez a könyv azoknak szól, akik szeretnek és 

akarnak öltözködni, akiknek az öltözködés nem kényszer, 

hanem öröm. Akik elfogadják, hogy a ruha is teszi az 

embert, amit nem hordani, hanem viselni kell – sőt viselni 

érdemes igazán.

Schiffer MiklósKLASSZIKUS ELEGANCIA – KITON

„A jó stílus nemcsak vizuális üzenet, hanem annál 
sokkal több: az emberi tulajdonságok egyértelmű 
megnyilvánulása.”
Ralph Lauren 
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A stílusnak éppen az a lényege, hogy mindig jelen van: a 

fehér pólós és farmeres öltözet mezítlábas vászoncipővel 

éppen annyira egyedi, mint a méretre szabott, mélykék 

szmoking hófehér inggel, kézzel kötött nyakkendővel és 

fekete lakk oxford cipővel.

DE GUSTIBUS NON EST 
DISPUTANDUM

Azaz ízlésekről nem lehet vitatkozni… Sok ízlés van, sok 

nézőpont, ám a stílus örök. Érik ugyan hatások az évek során, 

de ettől egyre kiforrottabb és izgalmasabb lesz. 

Akinek stílusa van, arra mindig emlékszünk; nem azért, amit, 

hanem azért, ahogyan azt viselte. A stílus olyan önkifejezés, 

amely a személyiséggel együtt érik, változik, és összeol-

vad vele. A jó stílus olyan, mint a zakózsebbe gyűrt fehér 

díszzsebkendő: visszafogott, időtlen, makulátlan és egyedi. 

STÍLUS ÉS 
KÖNNYED ELEGANCIA
A saját stílusunk kialakításához idő, türelem, fegyelem és rengeteg figyelem kell. 
A stílust ne keverjük össze a tökéletes és különleges megjelenéssel.

1



AZ UTÁNOZHATATLAN CARY GRANT



HUMPHREY BOGART – CASABLANCA
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Nincs stílus személyiség nélkül, és csak az lehet igazi szemé-

lyiség, akinek stílusa van. A kettő együtt, egymás mellett 

létezik. A jó ízlésre, a kifinomult öltözködésre, az egyéni látás-

módra elődjeink sokat adtak, ám a globalizálódó világban 

az igazi egyéniségek kezdenek eltűnni. Ezek a „műélvezők”, 

akik betartva az általános öltözködési szabályokat, mindig 

egy kicsit mások, különc módon önmaguk mernek lenni.

A VISELÉS KÖNNYEDSÉGE 

Cary Grant, Windsor hercege, Agnelli vagy akár George 

Clooney öltözködésében is van egy közös pont, amelyet 

könnyen fel lehet fedezni, de nehezen lehet körbeírni. Ez 

a laza hozzáállás, az ún. sprezzatura vagy nonchalance: 

könnyedség, felülemelkedettség. A bizonyos művészeti 

stílusokra használt, reneszánsz kori kifejezés kiválóan adja 

vissza a nagy stílusteremtők látásmódját. 

„Soha ne vegyük az öltözködést túl 
komolyan – minél könnyedebb 
a hozzáállás, annál tökéletesebb lesz 
az eredmény.”  
Giorgio Armani

TONI SERVILLO – A NAGY SZÉPSÉG
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A szabályok ismeretén és a társadalmi elvárások betartásán 

túl az igazi hozzáértők mindig megtalálják ruházatuk egyéni 

hangnemét, még akkor is, ha formálisan kötött öltözékekben 

jelennek meg. Úgy hágják át a szabályokat, hogy új stílust 

alkotnak. A szokásosnál rövidebbre hajtott nadrág, kikap-

csoltan hagyott cipőszár, kigombolt ingkézelő a zakó alatt, 

kabátzsebbe hajtott kesztyű…

NEM MINDENKI ELEGÁNS, 
AKI JÓL ÖLTÖZÖTT

Jól öltözött az, aki helyes méretű, jól szabott és jól összeállított 

ruházatot visel. Elegáns pedig az, aki ezenfelül az öltözködé-

sével a saját egyéniségét is megmutatja. Az elegancia olyan 

attitűd, amelyet lehetetlen elsajátítani, viszont csiszolni és 

pallérozni lehet egy életen át tartó szenvedéllyel.A NÉMET VB-CSAPAT – HUGO BOSS

DAVID BECKHAM
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Pár évtized alatt a férfiak ruhatára jelentősen megváltozott. 

Az eredetileg férfiasnak tartott sötét színekből és hagyo-

mányosan szabott darabokból álló ruhatár immár színes, 

könnyed, tele van egykor ismeretlen vagy kinézett elemekkel. 

Nemegyszer a női ruhatárból átvett vagy új fejlesztésű alap-

anyagok képezik a részét, ugyanakkor a klasszikus ruhatár 

szinte összes eleme is jelen van.

VÁLTOZÓ VILÁG, 
ÖRÖK KLASSZIKUSOK
Napjainkban sok stílusban lehet helyesen öltözködni, akár több ízlésiránynak megfe-
lelően is. A modern férfi egyszer casual, máskor hagyományos városi ruházatot visel, 
presztízsdarabokat könnyeden kombinál hétköznapi öltözékkel.

GIORGIO ARMANI



RALPH LAUREN
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TOMMY HILFIGER

NINO CERRUTI

STEFANO DOLCE és DOMENICO GABBANA

DIEGO DELLA VALLE – TOD’S

GILDO ZEGNA

BRUNELLO CUCINELLI
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STÍLUSTEREMTŐK

A divattervezők befolyásolják az utcakép alakulását, mégis 

kevesen képesek egyedi és jól felismerhető stílust teremteni.

Giorgio Armani létrehozta a könnyed, de elegáns milánói 

stílust, Ralph Lauren a kényelmes, ugyanakkor kifinomult 

amerikai casual életérzést. A Dolce & Gabbana páros extrém 

ötletei éppen annyira nélkülözhetetlenek, mint Dean és Dan 

Caten, a Dsquared2 tervezőinek szélsőséges darabjai vagy  

a neves olasz konfekció cégek öltönyeinek letisztultsága. 

Az új generációk életszemléletére reagálnak a Dior  a Saint 

Laurent vagy a Lanvin uniformizálóan leegyszerűsített,de 

mondanivalójukban feltétlenül értékes kreációi, a jövőbe 

tekintő Prada,illetve a határokat feszegető, a luxust az extré-

mitásokkal párosító Gucci darabjai.

Többek mint aktuális darabok, stílus teremtőek Brunello 

Cucinelli tökéletes kasmírdarabjai, a Tod’s lábbelik sziluettje, 

a Tom Ford-kreációk makulátlan, naprakész eleganciája 

valamint a  nápolyi Ciro Paone által megálmodott  kézzel 

varrott  Kiton vonal mesterművei is.

Korunk férfija nem elégszik meg a zakó, a nadrág, az ing és 

a kötött kiegészítők hagyományos – szabályok által megha-

tározott – variálásával. Az utóbbi idők technikai fejlődése 

egyre tökéletesebb és kifogástalanabb alapanyagokat és olyan 

megoldásokat hozott, amelyek a mindennapi öltözetünket 

egyre kényelmesebbé tették. 

CIRO PAONE – KITON

DEAN és DAN CATEN – DSQUARED2
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CHRISTOPHER BAILEY – BURBERRY

TOMAS MAIER – BOTTEGA VENETA

FRIDA GIANNINI – GUCCI

MIUCCIA PRADA

HEDI SLIMANE – SAINT LAURENT

MARC JACOBS
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ÚJ KOMBINÁCIÓK, 
ÚJ ÉLETÉRZÉS, 
ÚJ UTCAKÉP

A stílusos férfi nemcsak makulátlan, leheletfinom anyagból 

készült öltönyöket, pupliningeket és pazar nyakkendőket tart 

a szekrényében, hanem vászoncipőt, gyűrött, rövidre szabott 

soft inget, különféle kivitelű farmereket, vintage pólókat 

és katonai dzsekiket is. A dizájner stílus darabjai békésen 

megférnek a manufakturálisan kidolgozott mesterművekkel és 

a tömegmárkák a divat gyors változásaira reagáló darabjaival.

A globális stílust nemcsak a tervezők ötletei, hanem az utca 

embereinek egyéni ízlése is befolyásolja. Ma a divatos nemze-

dék tömegízléseket követ, az új élethelyzet kialakította stílus 

diktál. A trendek szezonról szezonra változó formavilágot 

és színvilágot magasztalnak, hogy aztán pár hónap múlva 

megújulhassanak. 

Korunk embere ugyanakkor szabadabban öltözhet, mint 

akik a 20. század derekán éltek: nincs annyi társadalmi 

korlát, protokolláris előírás és elvárás. Sok férfi számára a 

klasszikus értékrendű ruházkodás, a ruházat hagyományos 

kombinációi és viselési szokásai vajmi keveset jelentenek. Fő 

rendezőelvük a kényelem, a funkcionalitás és a praktikum, 

azaz a bonyodalmak nélküli kombinálás szabadsága.

DIOR
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„A ruha igenis teszi az embert. A meztelen 
emberek csekély, de inkább semmilyen 
befolyással nem voltak a társadalmakra.”
Mark Twain

G.A. ZINK & SONS BESPOKE TAILORING

A KLASSZIKUS-KONZERVATÍV 
ÉRTÉKREND

Sokak számára az öltözködés klasszikus elemei adják a napi 

magabiztos viselet bázisát; fontos nekik a viselt ruhadarab 

elfogadottsága, a társadalmi megítélése és a saját értékrend-

jükben való elhelyezése. 

A hagyomány lényeges eleme a viselő magabiztosságának 

és önmaga elfogadtatásának; számára elsődleges a városi 

öltözködés, a hétköznapi korrekt megjelenés, az esti alkal-

mak és a szabadidőben viselt darabok elkülönítése. A kék 

öltönynek, a dupla mandzsettás fehér ingnek, a farmernek 

és a fűzős barna lábbelinek pontos helye van a ruhatáron 

belül, csakúgy, mint a csontszínű bermudának vagy a széles 

csíkos leningnek.
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