
Menő cipők 



Mezítláb járni nem mindíg kényelmes vagy biztonságos. Az 
ember készítette tárgyak sorában első között jelent meg a cipő. 

Legősibb darabja a talpra erősített fakéreg vagy bőr volt. 
 

Az eddig feltárt 
legősibb lelet 
 i. e.7-8000 körüli  
de biztos, hogy már 
korábban is 
használtak cipőt. 



Az évszaknak megfelelően használták növényekből font könnyű 

sarut vagy zsákszerűen lábfejhez kötözzött bőrt.  

• Kifinomultabb viselet az 
őslakos indiánok 
mokaszinje. 

• Gyakran hímzéssel 
díszítették 

 

• A kisgyerekek cipőtalpát 
kilyukasztották, hogy ott 
távozzanak a rossz 
szellemek 



A társadalmi különbségek megjelenésével a vagyoni helyzet 
kifejezését is szolgálja. 

• Az ókori 
birodalomban a 
nemesség börből 
készült díszes 
szandálokat viselt 

• A szegényebbek 
növényi rostokból 
font szandálokat 
hordtak vagy 
mezítláb jártak 



• A kínai szépségideált több 
mint ezer évig az apró lábfej 
jelentette 

• A lótuszcipő hordása 
rendkívül fájdalmas eljárást 
igényelt 

• Az ideális lábfej hossza nem 
lehetett nagyobb 10 cm-nél 

• Eleinte a gazdagok kiválsága  

• A 17. századra a szokás 
annyira elterjedt, hogy aki 
nem követte a hagyományt 
nem tudott férjhez menni 



• Az arab és indiai 
országokban főleg fából 
készült cipőket viseltek 

 

• A középkorban a francia és 
németalföldi parasztság is 
facipőt hordott 

 

• A klumpa utcai viselete még 
napjainkban is 
megfigyelhető 



• A középkori cipőviselet a 
hivalkó divat és a rivalizálás 
jellemezte 

• Egész Európát meghódította 
a csőrös cipő, amelnynek 
orrhossza arányosan nőtt 
viselőjének vagyoni 
helyzetével 

• A leggazdagabbaknál akár a 
lábfej háromszorosát is 
elérte, lánccal, zsinórral 
kellett a térdhez rögzíteni 

• Végül rendeletekkel 
szabályozták a nemesség és 
a polgárság cipőorrhosszát 

 

 



A sártól, szennyeződésektől úgy védték meg a lábbelijüket, hogy 
az utcán vastag talpú, bőrpántos sárcipőt húztak rá. 

 

 



• Később a sárcipő fa vagy 
parafa talpát, a cipővel 
megegyező színben és 
mintában féldrágakővel, 
bársonnyal, hímzéssel 
ékesítették, nők és 
férfiak egyaránt viselték 

 



• Az ideális magasságot 
amit a cipő talp 
biztosított sokszor a 
ruhájukkal takarták el a 
nők 

• Angliában ha a 
menyasszony alacsony 
termete csak az esküvő 
után derült ki a férj 
felbonthatta a 
házasságot 



• A cipő rövidült, de egyre 
szélesedett elérte akár a 20-
25 cm-ert, később 
törvényben határozták meg, 
nem lehetett több 15 cm-nél 

 

• A 16 századnban divatba jött 
a magas sarok 

 

• A 18. századig a férfiak vörös 
sarkú cipőt viseltek 



• A férfi és női cipőket 
fodrokkal szalagokkal 
díszítették. 

 

• A masnik után díszes nagy 
csatoké lett a főszerep, 
aztán átvették helyüket a 

fűzős cipők. 



• A 19. századig a 
cipőkészítés 
hagyományos kézi munka 
volt.  

• Majd a gépesítés, 
akorszerű új alapanyagok 
lehetővé tették a cipők 
tömeggyártását. 

• A cipődivat azonban ma is 
sokban követi az elmúlt 
évszázadok cipőviseletét, 
persze korunk 
követelményeihez 
igazodva. 

 

 



Köszönöm a figyelmet! 
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