
Utazóbőröndben a női divat szépségeiről 

A női divat változékonysága székesfővárosunk utczáin kocsikázva is nyomon követhető. Egy 

könnyed séta a Kossuth Lajos utcán, egy délutáni vizit Duna-korzón vagy egy elegáns 

cukrászdában elegendő alkalmatosságot biztosít a pesti hölgyeknek arra, hogy a legújabb 

párizsi divat szerint való bársonyból vagy posztóból készült nappali öltözékeket 

megcsodálhassák. Az empire stílus kérem már a múlté. A divatot figyelmesen követő fővárosi 

kisasszonyok párizsi mintára öltözködnek. A pesti utcákat eddig komoran uraló egyszínű 

öltözékek mellett a délelőtti sétákon üde színfoltként megjelentek a csíkos, kockás és 

virágmintás sétálóruhák, melyekhez egyszínű sálat terítenek szépasszonyaink a vállukra. A 

nőiességet kiemelő, csalafinta, a toalett háti részén állítható, fűzős szerkezeteké lett a 

főszerep, melyek segítségével hölgyeink a legkarcsúbb derék birtokosának címére 

pályázhatnak. A karcsú deréknak tökéletes kontrasztot ad a megálmodója által bőven szabott, 

a bokát éppen fedő szoknyarész és a formája miatt sokak által csak sonkaujjnak csúfolt váll- és 

ujjmegoldás. Az új arányok, törékenynek, légiesnek láttatják a ruhák viselőit, pedig a társasági 

hölgyek igen csak megszenvednek e ruhaköltemények viselésével. A csodálatosan ringó, 

redőzött szoknyarész alatt szerényen hét- nyolc réteg alsószoknya bújik meg, melyet alulról 

lószőrrel merevített vázrész tart, viselőjét kalodaszerű fogságban tartva. A puffos ruhaujjak 

bőségéről keményített vászon vagy merevítő drótszerkezet gondoskodik, nem kevés 

kellemetlenséget okozva viselőjének, azonban a férfiszívek elrablására vágyakozó hölgyek 

képesek bizony majd önsúlyuk harmadát viselni egész nap az áhított arányok elérése 

érdekében. A ruhák elengedhetetlen kelléke a finom szattyán bőrből készült kesztyű és a ruha 

színével, illetve viselője korával harmonizáló csipkés napernyő, amely a hölgyek finom 

porcelán bőrét védi a nem kívánatos napsugarakkal szemben. 

A modern sziluettekhez a ruhák nemes kelméjével megegyező színében, anyagában passzoló, 

tollakkal, virágcsokrokkal, szalagokkal, gyümölcsökkel megbolondított, széles karimájú 

kalapok dukálnak, melyek csodálatosan keretezik a bájos arcocskákat, itt-ott látni engedve, a 

középen elválasztott simára fésült frizurát, s az oldalt szigorú rendbe bodorított loknikat. A 

bátrabb, elsősorban fiatalabb hölgyek kalapjai nemezből vagy szalmából készülnek némi 

játékosságot csempészve az összhatásba. A belvárosban egymást érik a kalapszalonok s egy-

egy ügyes kezű, jó ízlésű kalaposkisasszony címe nagy kincs az úri társaságban, különösen az 

angol mintára meghonosított pesti lóversenyek óta, ahol felvonul a magyar arisztokrácia 

apraja-nagyja, szemkápráztatóan díszes ruhákban és kalapokban. A lóversenyeken szokásos 

estélyi társasági ruha anyagában, színében és díszítettségében is más, mint szolidabb változata 

a sétálóruha vagy a puritán utazóruha. A sziluett ugyanaz, de a könnyed anyagválasztás, az 

élénkebb színek, a csipkedíszek és drágakővel kirakott, hímzett motívumok és a ruha kivágása 

csak fokozzák viselője szépségét. Ennél pompázatosabb ruhákban a fővárosi hölgyeket már 

csak esti alkalmakkor láthatjuk. A szezonban egymást érik a színházi előadások, bálok, 

estélyek, fogadások. Elég egy színház vagy tiszti kaszinó lépcsőjén álldogálnunk, hogy 

belépéskor a hintójukból kiszálló előkelő hölgyek ruháját megcsodálhassuk. A 

bársonyköpenyek alól elővillanó ruhákról már a dekoltázs alapján tudhatjuk, az illető hölgy hol 

foglal majd helyet a színházban. Praktikussági okokból a földszinten ülő hölgyek nyakban 

magasan záródó, hosszúujjú ruhát választanak, míg a páholyokban ülő hölgytársaik dekoltált 

ruhákban érkeznek. A farsangi, báli szezon idején egy-egy főúri palotánál, grófi táncteremnél 



pompázatos ruhákat láthatunk. A minap utazásomat megszakítva gróf Batthyány bálján 

vendégeskedve volt szerencsém látni az idei báliruha divat legjavát. Az első bálozó 

kisasszonyok mind hófehérben tündököltek, hajukban virágkoszorúval, ruhájuk alján 

szalagdíszítéssel. Az idősebb kisasszonyok közül néhányan hamvas rózsaszín tafota ruhát 

viseltek, míg mások kék atlaszselyem ruhában vagy fehér tarlatan ruhában báloztak, hajukba 

az idei év divatja szerint virágot, rózsaszín rózsát, hószínű őszirózsát, fehér kaméliát fűztek 

vagy szemkápráztató diadémot tettek, hattyúnyakukat gyöngysorral, gyémántnyakékkel 

ékesítették. Az idei párizsi szezon két divatszíne, a sárga és a lazacszín is megjelent a ruhákon, 

bár csak a szépségesen szép hölgyek egyike volt oly bátor és haladó, hogy a merőben 

szokatlannak számító lazacszínt magára öltse és hajába halványsárga rózsákat övezzen, csodás 

keretet adva aranybarna fürtjeinek, hófehér bőrének. Öltözékét halványsárga 

csipkekesztyűvel emelte a tökéletességig, amely sok hölgy és úr tetszését is igen elnyerte. E 

rövid kitérőből is láthatja a kedves olvasó, a magyar hölgyek stílusa méltán vetekszik párizsi 

társnőikkel, akiket a következő lapszámban kiküldött párizsi tudósítónk, báró Ódorfy Nándor 

tollából ismerhet meg a kedves olvasó. 
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