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Hölgydivat egyenesen Párizsból! 

Hölgyeim, tanácstalanok? Közeledik a bálszezon, 

és nem tudják, hogy mit és hogyan viseljenek? 

Szerkesztőségünk a segítségükre siet. Tudósítóink Európa 

legújabb divatját hozzák el Önöknek!  

A kalapok az utóbbi időben előrefelé csúcsosodnak, 

a karimák egyszersmind egybeolvadtak a kalaptetőkkel. 

Figyeljük csak meg - nem az angol kalapoknak van 

divatja, hanem inkább a francia módinak: nem díszítheti 

mindenféle cicoma a hölgyek fejét, helyette a gazdag 

anyagokat részesítik előnyben, legfőképpen a bársonyt, a 

taftot, a damasztot és a cashmirt. Melegebb időkben 

hordhatnak könnyű fátyolszövetből készültet is, de abban 

az esetben a szövetet apró ráncokba kell szedni. S a díszítés?  

Megszólaltatunk egy nevét felfedni nem kívánó hölgyet, aki volt oly szerencsés, és 

megjelenhetett Nemours herceg párizsi bálján:  

„Sem a túldíszítés, sem a díszek elhanyagolása nem tanácsos.”- javasolja – „Fénykorukat 

élik a felemás, kétoldalt eltérő díszítések, a legnagyobb nóvum a toll, melyet szinte bármely 

mennyiségben és színben a ruházatra lehet biggyeszteni. A csipkék, virágok és szalagok most 

is divatosak, de ha koncertre mennek a Redoutba, akkor ezeket inkább mellőzzék, ha nem 

akarják bosszantani az önök mögött ülő közönséget.” 

De ne aggódjanak, hölgyeim, nem kell külföldre utazniuk akkor sem, ha divatos kalapot 

szeretnének: magyar tervezőink és szabóink könnyűszerrel megvarrják számunkra ezeket, 

vagyis semmi szükség külföldi áruk behozatalára. 

Az alsóruházat stílusát jelenleg is az egyszerűség és a praktikusság jellemzi: több rétegből 

áll, alján csipke vagy húzott szegély van. Rétegzésükkel egyszerűen növelhető a ruha volumene 

– természetesen ez nem azt jelenti, hogy a turtűrt nem kell viselni, hiszen az továbbra is 

elengedhetetlen kelléke egy kifinomult hölgy öltözetének. Ha finom anyagot keresünk, a 

foulard de laine és palmyrienne a legjobb választás. 

A vállakat, karokat szabadon hagyó öltözetek bálokra, estekre tökéletesek, természetesen 

csak fényűző, gazdagon díszített kesztyűkkel. Újabban elterjedt a mitaine, mely az ujjbegyeket 
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szabadon hagyja – ezeket a francia hölgyek virágos hímzéssel ékesítik. A színek közt hódít a 

fekete és a smaragdzöld.  

Az aile de mouche bársonyból készült ruha angol hímzéssel vagy pettyekkel díszítve az 

egyik legelőkelőbb viselet lehet egy estélyre, a tarlatan pedig a fiatal lányok kedvence a táncos 

mulatságokra. Más anyagú ruhák közül a virággal díszített aljúak a legmutatósabbak. A 

felruhák hossza újabban egyre növekszik, különlegességük a hármas fodrozás, oldalt bársony- 

vagy tüllvirágokkal feltűzve. Egyéb ruhaujj-hosszok is divatosak lettek, hiszen ez az a része az 

öltözködésnek, amivel kapcsolatban soha nem lehet dűlőre jutni. Mindkét nemnél előtérbe 

kerülnek a magyar motívumok, mint például a zsinórozás, vagy a hímzések esetében a kalocsai 

csipke. Az év egyik legdivatosabb színkombinációja a piros-fehér-zöld, ami megjelenhet szinte 

bármilyen formában, felruhán, kiegészítőkön vagy paletot-okon. Az aprólékos sorminták akár 

a felruha egész felületén jelen lehetnek, de fontos, hogy nem kombinálhatóak szőrmével vagy 

másik mintával.  

A báli öltözetekhez bármilyen ékszer megengedett, de ha valaki igazán csinos szeretne 

lenni, akkor javasoljuk a kereszt alakú, zafírral és brilliantokkal kirakott medálokat – szigorúan 

aranyláncra fűzve! A vastag láncok divatja leáldozott, helyettük kecsesebb, finoman 

megmunkált, vékony láncok viselése illő. A ruhákra tűzhető, hosszúkás, ékkövekkel kirakott 

broche-ok igen kelendők, ujjunkon a szimmetrikus, középen marquise-csiszolású gyémánttal 

ékesített gyűrűk mutatnak legjobban. 

A francia hölgyek, például Madame Juliette Récamier, a burkonyt paletotra cserélték, 

ami nem meglepő, hiszen ez utóbbi sokféleképpen variálható anyag, színhasználat, szabás 

terén, és ez igen megkönnyíti a dolgukat. A legkelendőbb színek manapság a smaragd- és 

zafírzöldek, a violaszínek és a fekete, a díszítések közül a prémek – fehérróka, menyét és nyuszt 

prémje – hódítanak. Ezekkel lehet a paletotot szegélyezni, vagy gallérként díszíteni. A 

bonyolultabb szőrmedíszítések is feltűntek a francia hölgyek kabátkáin, de helyettük a magyar 

kisasszonyoknak inkább a zsinórozott mintákat ajánljuk. A felköntösökön gallérokat látunk - 

díszítésük terén egy kis szőrme vagy csipke megengedett.  

Az utóbbi időszakok legnagyobb divatbéli változása a cipők terén történt, hiszen az eddigi 

enyhén magasított sarkú topánkák helyett a leginkább lovaglásra használt, boka fölé érő, fűzött 

csizmácskákat húznak lábukra, melyek kitűnőek utcai vagy mindennapi használatra. A bálokra 

a lapos talpú- és sarkú, elöl kivágottabb, szalaggal megkötött darabokat javasoljuk, melyekben 

könnyebb a tánc is, hiszen a szalagok a bokához rögzítik a cipellőt. Színük legyen minél 
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világosabb: halványkék, rózsaszín vagy törtfehér. Értesüléseink szerint Viktória királynő is 

ilyet használ, kedvence pedig egy ibolyaszín selyemből készült darab.  A csizmák ellenben 

készüljenek természetes anyagokból, főként bőrből, és színük is a föld színéhez legyen 

hasonlatos!  

A frizurákról se feledkezzünk meg: a urak nagy örömére a hosszabb hajak maradtak 

divatban: kis loknikba, kontyokba rendezve kiemelik viselőjük szépségét. Az utóbbi évek 

ízléstelen hóbortjának, a Titus-frizurának végleg leáldozott, helyette újra hódítanak a fejékekkel 

vagy hajtűkkel feltűzött fazonok – legszebb változataikban néhány leengedett tincs is helyet 

kap - ezek szépen keretezik az arcot, és a kalapok alól is elővillannak. A szimmetriára nagyon 

figyelni kell, hiszen újabban szinte csak középen elválasztott, kétoldalt teljesen egyforma 

hajakkal lehet találkozni London utcáin. 

Kedves Hölgyeim, remélem most már tudják, hogy mit érdemes viselni az 

elkövetkezendő estélyekre, vagy akár a híres-neves Anna-bálra. Szerkesztőségünk külföldi 

tudósítóink segítségével igyekszik mindig a legfrissebb divatot elhozni Önöknek egyenesen 

Párizsból, Milánóból és Londonból. Ha szeretnének értesülni ezekről, akkor tartsanak velünk a 

továbbiakban is! 
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