
 

 

 

  

„First lady intézmény” 

- politika, protokoll és divat -  
 

Az amerikai First Lady intézménye1 

Az Ohio állambeli First Ladies National Historic Site (first lady-k nemzeti emlékhelye) 

Melania Trump-pal összesen 47 amerikai first lady-t tart számon. A first lady intézményét 

hagyományosan elsősorban a választott elnökök feleségei töltik be (kivéve , ha az elnök 

egyedülálló vagy özvegy). A first lady poszt nem választás útján nyerhető el, nem jelent 

hivatalos feladatvállalást és nem jár jövedelemmel.  

 

A mindenkori first lady-nek saját személyzete van, beleértve a Fehér Ház társadalmi 

kapcsolatokért felelős titkárát, a kabinetvezetőt, a sajtótitkárt, a Fehér Ház virágtervezésért 

felelős személyét és a főszakácsát. 

A first lady irodája (The Office of the First Lady) felel a Fehér Ház valamennyi társadalmi és 

protokoll eseményért, s az iroda az elnök végrehajtó irodája  (Executive Office) alatt 

működik. 

Egy új first lady a Fehér Házba mindig a saját maga víziójával lép be arra vonatkozólag, 

hogy miképpen képzeli el munkáját a prezidenciális ciklusban, mivel  és hogyan tud az elnöki 

adminisztrációhoz a leginkább hozzájárulni. 

Ennek megfelelően pozícionálja magát, határozza meg prioritásait, nyer insprirációt a 

korábbi first lady-k példájából.  

 

A first lady gardrobe-járól 
Tradicionálisan az Amerikai Egyesült Államok első számú államférfijének felesége, az „első 

hölgy” pozíciójából fakadóan példakép, követendő minta az amerikai társadalom számára, 

                                                           
1
 http://americanhistory.si.edu/first-ladies/first-ladys-contribution  
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ezért különösen fontos, hogy a szerepével szemben támasztott elvárásoknak megfeleljen, a 

first lady intézményéhez méltóképpen viselkedjék és jelenjen meg a nyilvánosság előtt.  

Ez érvényes a verbális és non-verbális kommunikációjára egyaránt. A non-verbális 
kommunikáció leglátványosabb eleme az öltözet, hiszen általa szavak nélkül 

kommunikálható a rang és társadalmi pozíció, a képviselni kívánt szerepkör, a politikai 

hovatartozás, tükrözve egyúttal a személyes stílust és személyiségjegyeket. 

 

Egy first lady ruhatárát alapvetően tehát négy tényező határozhatja meg: 

 

- a ’regnálás’ időszaka: eltérő korok eltérő társadalmi elvárásai és divatja (visszatekintve a 

19-20-21. század igen nagy különbségeket mutat); 

- az első hölgy életkora: egyáltalán nem mindegy, hogy egy húszas, harmincas, negyvenes, 

ötvenes vagy esetleg nagymamakorú hölgy lesz first lady (a legfiatalabb alig 21 éves2, míg a 

legidősebb 65 éves3 volt a pozíció betöltésekor) 

- a first lady személyes stílusa: mennyire érdeklődik a divat iránt (követi-e az aktuális 

trendeket; ő maga divatot teremt, mint Jacqueline Bouvier Kennedy, avagy nem igazán érdekli a 

divat és intellektusát kívánja hangsúlyozni, mint Hillary Clinton); személyisége: átvesz 

korábbi first lady-ktől stílusjegyeket, kiegészítőket, vagy erős és önálló személyiségként 

bátran viseli a lazább, színesebb, neki jól álló, és a mindenki számára megfizethető 

tömegterméket is, mint Michelle Obama; alkati adottság: ideális esetben a first lady tisztában 

van fizikai tulajdonságaival és ennek megfelelően alakítja ruhatárát. 

- pozícionálás: az elmúlt évszázadokat tekintve négy szerepkört lehet tetten érni, azaz 

hogy milyen minőségben járultak / járulnak hozzá az adott politikai rendszer működéséhez 

(így beazonosítható a kampányoló first lady-, a hagyományos értelemben vett hostess, 

azaz háziasszony, az amerikai társadalom arca és a politikai szószóló.  
 

1. A kampányoló fist lady szerepköre4 

Az 1800-as évek végétől a leendő first lady-k a választások előtti kampányidőszakban azzal 

támogatják aktívan jelölt férjeiket, hogy rendszeresen elkísérik a rendezvényekre, kortes 

beszédet tartanak, szavazótábort toboroznak, egyszóval kampányolnak. Így tett Mary Lincoln, 

aki levélben kérte a pártvezetőket, hogy támogassák férjét, vagy Helen Taft, aki igyekezett 

meggyőzni Theodore Roosevelt-et arról, hogy támogassa William Taft-ot, mint elnöki 

utódját.  

                                                           
2
 Sarah Angelica Singleton https://en.wikipedia.org/wiki/Angelica_Singleton_Van_Buren  

3
 Anna Tuthill Symmes https://en.wikipedia.org/wiki/Anna_Harrison  

4
 http://americanhistory.si.edu/first-ladies/campaigner  

https://en.wikipedia.org/wiki/Angelica_Singleton_Van_Buren
https://en.wikipedia.org/wiki/Anna_Harrison
http://americanhistory.si.edu/first-ladies/campaigner
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Egy amerikai felmérés szerint a szavazók 54 százaléka5 a first lady személye iránt érzett 

szimpátia alapján szavaz a férjre, tehát a first lady szerepe elsősorban az, hogy olyan 

értékeket és elveket valljon, amellyel a társadalom széles rétegei azonosulni tudnak. Ma már 

teljesen megszokott jelenség, hogy a first lady-k az elnök-jelölttel együtt kampányolnak. 

Ugyanakkor amennyiben a feleség valamilyen okból kifolyólag nem jelenik meg személyesen 

a kampánykörút egyes állomásain, az negatív visszhangot eredményezhet a médiában, így 

akár olyan következtetéseket is levonhatnak, hogy ha a feleség sem támogatja férjét, a 

választók miért szavazzanak rá, vagy ha kettejük között nincs összhang, esetleg 

nyilvánosságra kerül egy magánjellegű probléma, az – különösen kampányidőszakban- úgy is 

értelmezhető, miszerint ha a magánéletüket nem tudják rendezni, akkor a jelölttől hogyan 

várható el az ország problémáinak a megoldása. 

 

2. A háziasszony szerepkör6 

Hagyományos értelemben ők a nemzet és az elnöki adminisztráció háziasszonyai , akik a 

Fehér Házba látogató vendégeket szívélyesen üdvözlik; diplomáciai képességükre 

támaszkodva fogadják és látják vendégül a külföldi államfőket, diplomatákat, valamint a 

Kongresszus és a Kabinet tagjait.  

Ily módon lehetőségük nyílik arra, hogy elősegítsék az ország nemzetközi kapcsolatait, 

támogassák az elnök programját. A Fehér Házban a politikai – diplomáciai események 

mellett a first lady-k kevésbé formális társadalmi eseményeket szerveznek szövetségkötés 

céljából; az esetleges vélemény- vagy nézetkülönbségeket kötetlenebb körülmények között 

könnyebben lehet rendezni. 

Martha Washington például minden héten vacsorapartit rendezett férjével és péntek esténként 

fogadást adott, ahol az elnök vendégként volt jelen; Mary Lincoln pedig elegáns vacsorák és 

fogadások alkalmait arra használta, hogy növelje az elnökség befolyását és autoritását. 

 

3. A politikai szószóló 

A first lady-k mondhatni az elnöki rendszer könnyebben elérhető és érzékenyíthetőbb oldala, 

tehát míg az elnök a hard policy, addig a feleség a soft policy eszközeivel operál.  

Amennyiben egy first lady egy konkrét projektet kíván támogatni, felhasználhatja 

pozíciójával járó előnyöket és az ügyet az elnök elé terjesztheti, a sikeres politikai kampány 

eredménye pedig, amennyiben meggyőzi a politikumot, manifesztálódhat egy elnöki program 

keretében vagy egy elfogadott törvényjavaslatban.  

                                                           
5
 2004 USA Today-MacNeil/Lehrer Productions-Gallup 

6
 http://americanhistory.si.edu/first-ladies/hostess  

http://americanhistory.si.edu/first-ladies/hostess
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Hillary Clinton kiváló példa, hisz szorosan együttműködött az elnök stábjával és belpolitikai 

ügyekkel foglalkozott a Fehér Ház nyugati szárnyában. 

 

4. A társadalom arca7 

A mindenkori társadalmi elvárásoknak megfelelően a first ladyk által felkarolt ügyeknek 

nemes célt kell szolgálniuk; e tevékenységet végezhetik a színfalak mögött, de a modern kori 

first lady-k jól látható, aktív szerepet vállalnak a közvélemény formálásában. 

Ebben a szerepkörben a first lady alapítványt alapíthat, védnökként támogathat jótékonysági 

eseményt vagy maga is szervezhet karitatív rendezvényt, gyűjthet támogatást vagy – 

amennyiben megteheti – maga is adományozhat pénzt a nemes cék érdekében. Mivel kevéssé 

szorítja őket egy hivatalos pozíció korlátai, a nyilvánosság előtt szabadabban nyilváníthatnak 

véleményt akár ellentmondásos témákban is. 

 

A beiktatási napon viselt öltözet 
A modern amerikai történelem során a beiktatási ceremónia nyújt prominens alkalmat arra, 

hogy egy first lady hivatalosan is bemutatkozzék a világ előtt és megmutassa stílusát, 

értékrendjét. Ennek megfelelően az alkalomra választott ruha igencsak sokatmondó lehet. 

Michelle Obama, az első afro-amerikai first lady nem véletlenül választott egy, fiatal, Taiwan-i 

születésű, kevéssé ismert és másságát nyíltan felvállaló tervező, Jason Wu ruháját, ezzel is 

hangsúlyozva a társadalmi befogadás, az integráció fontosságát. 

Ennek köszönhetően a beiktatási napon és az estélyen viselt ruha érzékeny pontja a 
ceremóniának, azért is, mert ezek a ruhák a Smithsonian Institute8-ba kerülnek, ahol a 

korábbi first lady-k által viselt eredeti ruhák és kiegészítők kiállítása látható. Minden first 

ladytől rendelkeznek ruhadarabbal, és az elnök újraválasztása esetén a first lady-nek az első 

beiktatáson viselt ruhája ide, a második öltözete az elnöki könyvtárba kerül. 

A kiállítás legrégebbi darabja Martha Washington-é, a legelső beiktatási ruha pedig Emily 

Donelson, Andrew Jackson unokahúgáé volt, amelyet 1829-ben viselt. 

A kiállítás kollekciójának9 darabjait a first lady-k adományozzák a Smithsonian 

felkérésére, olyan darabot választva, amely leginkább őreá juk jellemző. Ez a felajánlás 

hagyománnyá vált és 1909-től kezdve a beiktatási ceremónia alatt viselt ruhadarabok10 

kerültek be a kiállításra, sőt, maga az átadás is ceremóniává avanzsált, amelyet élénk 

médiaérdeklődés övez. 

                                                           
7
 http://americanhistory.si.edu/first-ladies/public-face  

8
 http://americanhistory.si.edu/first-ladies/tradition-of-the-gowns  

9
 http://americanhistory.si.edu/first-ladies/tradition-of-the-gowns-page-3  

10
 A beiktatási ruhadarab választásának hagyománya Helen Taft nevéhez fűződik, ő 1909-ben adományozta a 

cermónián viselt öltözékét és ezzel precedenst teremtett. 

http://americanhistory.si.edu/first-ladies/public-face
http://americanhistory.si.edu/first-ladies/tradition-of-the-gowns
http://americanhistory.si.edu/first-ladies/tradition-of-the-gowns-page-3
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Jacqueline Kennedy: amikor – divatos szóval élve – a glamour belépett a Fehér 
Házba 

A 31 éves Jacqueline Kennedy élénken érdeklődött a művészetek iránt, ő hozta el a 

tengerentúlra a francia divatot az Haute Couture-t. 

Hivatalos tervezője Oleg Cassini volt, a beiktatás napján viselt ruhája kapcsán a Washington 

Post úgy fogalmazott, hogy Jackie Kennedy karrierje, mint meghatározó divatirányzat 

meggyőzően kezdődött. 

11 

 

Lady Bird Johnson: az első first lady, aki az eskütétel alatt a Bibliát tartotta.12 

Lady Bird Johnson a politikai érzékkel megáldott first lady sokat dolgozott és utazott azért, 

hogy a kormány programját népszerűsítse. Ő volt az első, aki az eskütétel során a Bibliát 

tartotta – ezzel is kifejezve az elnök és a first lady közötti politikai partnerséget. 

Ruhadarabjai kevéssé formális stílust tükröztek.  

13 

                                                           
11

 http://amhistory.si.edu/img/firstladies/MG12-800.jpg  
12

 http://americanhistory.si.edu/first-ladies/lady-bird-johnson  

http://amhistory.si.edu/img/firstladies/MG12-800.jpg
http://americanhistory.si.edu/first-ladies/lady-bird-johnson
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Rosalynn Carter – az első politikai partner 

Jimmie Carter fogalmazott úgy, hogy felesége a „legjobb barátja és legfőbb tanácsadója”. A 

Mary Matise for Jimmae által tervezett ruhát 1971-ben, férje kormányzóvá választásakor is 
viselte, majd James Carter 1977. évi elnöki beiktatási ceremóniáján. 14 

15 

Nancy Reagan: Stílusváltás mind divatban, mind összhatásban 

A New York Times szerint a first ladynek olyan stílusa van, amely semmilyen korábbi first 

lady-hez nem hasonlítható. A beiktatásra fényűző white-tie (frakk) ceremóniát szerveztek, 

hollywoodi stílusban.16 

 
Nancy Reagan által viselt fehér ruhát James Galanos tervezte, akinek az volt a célja, hogy a 
first lady-t még fényűzőbb ruhával öltözteti fel, amely: „elegáns, mégis illeszkedik az új 
formalitáshoz” 

                                                                                                                                                                                     
13

 http://amhistory.si.edu/img/firstladies/MG13-800.jpg  
14

 http://americanhistory.si.edu/first-ladies/rosalynn-carter  
15

 http://amhistory.si.edu/img/firstladies/MG24-800.jpg  
16

 http://americanhistory.si.edu/first-ladies/nancy-reagan  

http://amhistory.si.edu/img/firstladies/MG13-800.jpg
http://americanhistory.si.edu/first-ladies/rosalynn-carter
http://amhistory.si.edu/img/firstladies/MG24-800.jpg
http://americanhistory.si.edu/first-ladies/nancy-reagan
http://amhistory.si.edu/img/firstladies/MG28-800.jpg
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Barbara Bush: a nagymamakorú first lady 

Ha Jackie Kennedy védjegye a kalap és kiegészítők (bogárszemüveg, kistáska), akkor Barbara 

Bush ruhatárának elmaradhatatlan kiegészítője a gyöngysor és az egyszerűbb, nem 

divattervezők által megálmodott darabok. 

17 

Arnold Scaasi a ruha tervezője úgy fogalmazott: Barbara az „Egyesült Államok legragyogóbb 

nagymamája”  

 

Hillary Clinton: first lady új szerepben 

Már hetekkel a beiktatás előtt folytak a találgatások, vajon mit fog viselni Hillary Clinton, 

milyen szerepet fog vállalni férje oldalán. 

 
 

Hillary Clinton 1993-ban Sarah Phillips által tervezett ruhát viselte, amelyet a Barbara Matera 

Ltd., egy New York-i színházi jelmeztervező cég készített. 

                                                           
17

 http://amhistory.si.edu/img/firstladies/MG33-800.jpg  

http://amhistory.si.edu/img/firstladies/MG33-800.jpg
http://amhistory.si.edu/img/firstladies/MG37-800.jpg
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Laura Bush: nem Barbara Bush 

Amikor a sajtó képviselői feltették a kérdést, hogy vajon melyik elődje, Barbara Bush vagy 

Hillary Clinton nyomdokaiba kíván lépni, ő úgy felelt, „azt hiszem, inkább olyan leszek , mint 

Laura Bush.”18 

 

Laura Bush ezt a rubint színű ruhát viselte 2001-ben, amelyet a szintén texasi Michael 
Faircloth tervezett.  A ruha leírását és annak skiccelt rajzát két héttel a beiktatás előtt a sajtó 
számára nyilvánossá tették.  

 

Michelle Obama: a nagy elvárások first lady-je19 

Michelle Obama stílusérzéke egyértelműen gyakori témája volt a tabloidoknak. 200920-ben az 

alábbi Jason Wu ruhát viselte; a ruhát illetően pedig hetekig találgatta a média, vajon mit fog 

viselni a beiktatás estélyén, de maga Jason Wu sem tudta, hogy az ő ruhája került 

kiválasztásra. 

Michelle mindig az alkalomhoz illő, általában térdig, vagy az alá érő ruhákat visel, mára az 

ikonikus Jackie Kennedy-hez hasonlítják. 

A különböző rendezvényekre tudatosan válogatja meg ruhatárát, fontos szempont számára 

az új tehetségek támogatása, így gyakran viseli fiatal designerek/márkák kreációit. Láthattuk 

már többek között Thakoon, Prabal Gurung és Zero + Maria Cornejo ruhákban is.  

                                                           
18

 http://americanhistory.si.edu/first-ladies/laura-bush  
19

 http://americanhistory.si.edu/first-ladies/michelle-obama  
20

 http://americanhistory.si.edu/first-ladies/michelle-obama  

http://americanhistory.si.edu/first-ladies/laura-bush
http://americanhistory.si.edu/first-ladies/michelle-obama
http://americanhistory.si.edu/first-ladies/michelle-obama
http://amhistory.si.edu/img/firstladies/MG42-800.jpg
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Mivel férjével együtt hatszámjegyű jövedelemmel21 rendelkeznek, nem engedheti meg a 

sokszor ötszámjegyű tervezői, egyedi ruhadarabokat. 

Természetesen előfordul, hogy a first lady – így Michelle Obama is – ajándékba kapja a 

divatházaktól a ruhákat. Az erre vonatkozó információk nem kerülnek nyilvánosságra, de 
minden divattervező ázsiója ugrásszerűen megnő, amint kiderül, ők öltöztetik a first lady-t. 

Mivel Michelle leginkább saját maga vásárolja meg ruháit, így gyakran feltűnik elérhetőbb árú 
ruhadarabokban, míg a diplomáciai eseményekre ismert tervezők által megálmodott kreációt 
választja. 

Az első beiktatási ceremónián az alábbi fehér – esküvői ruhára hasonlító darabot viselte, 
ezzel is kifejezve a pár és a család egységét, a szeretetet és harmóniát.  

 

 

2017 – Meliania Trump: aki egyenesen a divat világából érkezett 

Jackie Kennedy 1961-es ruhájára nagyon hasonlító (3/4-es ujj, térdnél végződő ruhahossz, 
kesztyű, táska, letisztult elegáns vonalvezetés), égkék, duplahatású kasmír ruhát viselt, 
amelyet az amerikai Ralph Lauren divatház tervezett. 

Korábban sok bírálatot kapott, amiért európai divatházaktól vásárol, férje poltitikai nézetei 
miatt több neves tervező elfordult tőle és nyilvánosan kijelentette, hogy nem öltözteti 
Melania-t. 

Ha védjegyek alapján nézzük a first lady-ket, akkor Jackie a kalapos, Hillary a nadrágos 
(szereti a kényelmes öltözeteket, különösen a fehér nadrágkosztümöt, amely elnökjelöltsége 
során a demokratát szimbólumává is vált) és Melania lehet a tűsarkú cípős first lady. 

A 46 éves ex-modell a divat világából érkezett, így nem meglepő, ha az estélyi ruháját a 
korábban Carolia Herrera (aki öltöztette többek között Hillary Clinton-t, Laura Bush-t és 
                                                           
21

 $481,000. https://obamawhitehouse.archives.gov/blog/2014/04/11/president-obama-and-vice-president-

biden-s-2013-tax-returns  

https://obamawhitehouse.archives.gov/blog/2014/04/11/president-obama-and-vice-president-biden-s-2013-tax-returns
https://obamawhitehouse.archives.gov/blog/2014/04/11/president-obama-and-vice-president-biden-s-2013-tax-returns
http://amhistory.si.edu/img/firstladies/MG46-800.jpg


 

10 

 

Michelle Obama-t is)22 divatháznál dolgozó Hervé Pierre-re közösen tervezték: 
elefántcsontszínű váll nélküli, sliccelt ruha, chiffon díszítéssel és bíborvörös selyem övvel, 
minimális ékszerrel kiegészítve, míg az első lány (véletlen lenne?) Ivanka Trump Herrera 

ruhát viselt. 

Michellel Obama-val ellentétben Melania ruhaválasztásainak a pénz valószínűleg nem szab 

határokat, a nemzetközi divathetek során a kifutó első sorainak gyakori vendége. 

  

 
 

A first lady-k általános megjelenésére, öltözetére a legmagasabb szintű protokoll vonatkozik. 

Ez alapján elsődleges szempont, hogy minél kevesebb testfelületet szabad láttatni; elegáns, 

sikkes, az alakot követő, de azt nem hangsúlyozó, visszafogott megjelenés ildomos: lehetőség 

szerint térdig érő ruha- szoknyahossz, nem mélyen kivágott dekoltázs, zárt cipő, harisnya. 

Kiegészítők terén „a kevesebb több” elvét célszerű szem előtt tartani.  

Egy first lady megjelenésében legyen szofisztikált: „a nőiség helyett a nőiesség” látszódjék. 

 

 

Budapest, 2017. január 24. 

Sztanyekné Hossó Nikoletta 
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