
Kisasszony Kísérő 

Engedjék meg, hogy bemutassunk Kegyedéknek három elbűvölő kisasszonyt, kiknek bájáról a 

fenti képről maguk is megbizonyosodhatnak (balról: Bornemissza Hanna, Bornemissza Anna, 

Bornemissza Dorottya). A három kisasszony ugyanazon nemesi családban nevelkedett, apjuk az 

igen nagyra becsült méltóságos báró Bornemissza Albert, anyjuk az egykori nagybecsű báró 

hallerkeői Haller Alfréd egyetlen leánya hallerkeői Haller Gabriella. Eme családi háttérrel volt 

lehetőségük elsajátítani jól bevált praktikákat felnőtté cseperedésük során. Ezeknek köszönhető, 

hogy számos udvarló keresi fel a Kászoni kastélyt. Sosem maradnak táncpartner nélkül a bálokon 

és az emberek többsége csodálattal van feléjök. Minden eseményre az elsők között 

kapnak meghívót és a társasági élet tiszteletre méltó tagjaivá váltak. Praktikáik szájról-szájra 

terjednek a finom illatú kávéházakban és fényes szalonokban, de egynéhány falusi fonóba is eljut 

belőlük egy-egy néhanapján. Az alábbi felsorolásban felfedjük ezen titkokat, amelyek a szépnem 

bármely tagjának segítségére válhatnak. 

 Egy hölgy megjelenésének piedesztálja a megfelelő és igényes öltözet. Megjelenése mindig 

legyen comme il faut, sose pongyola, de vigyázzon, nehogy túlzásba essék és viselete túlontúl czifra 

legyen. Semmiképpen sem illő fedetlen keblekkel, karokkal kaczérkodni úri társaságban. Megfelelő 

összeállítás lehet az amazon öltözék, fehér vagy fekete tüllfátyollal díszített cilinderrel vagy ellenzős 

fejfedőcskével, ami garantált sikert hoz majd a mindennapokban! Így egy átlagos séta alkalmával is 

magára vonja majd mások figyelmét és végre igazán tündökölhet.  

Bizonyára minden kisasszonnyal megesett már, hogy a reggeli toilettjük nem sikerült 

tökéletesen mert egy-egy ügyetlen kezű komorna nem kellő figyelmességgel bodorította a tincseket 

és ennek következésében egész nap érezték magukon hölgytársaik ítélkező pillantásait. Erre kitűnő 

megoldást nyújthat a fedeles kalap, amely eltakarja az ügyetlen kezek eme hibáit, azontúl előnyös 

keretbe foglalja az orczát. 

Az orczára kenhető bárminemű festékkel nagyon finoman kell bánjanak! A férfiak az 

ajkpirosítótól való tartózkodást a női erény szemmel látható jelének tartják és sokkal 

szemrevalóbbnak találják az olyan hölgyeket, akik az arcpirosítóval is csak csínján bánnak. 

Ha nem szeretnének közönségessé válni noble körökben, méltóztassák szem előtt tartani, hogy 

kívánatos mindig viselni kis napernyőjüket karjukra fűzve, amikor az utcára lépnek, hogy teljes 

napsütésben elfedhessék fehér bőrüket az erős fénytől. Így megőrizhetik orczájuk hófehérségét és 

kívánatosak maradhatnak, a kérők számára.  A nap okozta bőrpír nem úri kisasszonyhoz méltó!  



Továbbá törekedjenek arra is, hogy karcsúságukat megtartsák. Ez a szépnem egyik fő erénye. 

Ebben segítségükre válhat a fűző rendszeres viselése, ami a férfiak kedvére való alakot és keskeny 

csípőt kölcsönöz. Emellett ügyeljenek arra, hogy kezeik és lábaik ápoltsága kifogástalan legyen és 

kellemes látványt nyújtsanak. Ezt, többek között, mindennapos mosakodással érhetik el. Utczára 

lépéskor ajánlatos a kesztyű viselése, védelmet nyújtván a napfény ellen, és elkerülvén a kezek 

bekoszolódását is.  

Gondolt-e már arra, hogy micsoda megkönnyebbülést jelentene, ha a forró nyári napokon is 

megőrizhetné bőre friss illatát? Ebben segíthet a gyakori tisztálkodás, de ez nem jelent garantált 

védelmet. Sokkal nagyobb biztonságot ad, ha a levendulaillatú Hoffman-féle életbalzsammal 

bedörzsöli a kényes területeket.  Szintazon húron pendül az illatosított szappanok használata, mit 

ajánlatos kipróbálnia. Ezekből a leghatékonyabbakat Debrecenben és Velencében lehet beszerezni. 

Ha emellett még kellemesebb illatot is kíván, akkor permetezze ruháira és zsebkendőire a több 

összetevőből álló fennséges Nemzeti illatot. Amennyiben Kegyed a lágyabb illatok kedvelője, 

ajánljuk figyelmébe a Bornemissza nővérek rózsavizét.  Illatjánál több előnyös hatása is ismert a 

rózsavíznek: hajra kenve segíti a haj növekedését; orczára kenve segít megtartani fiatalságát, ha 

pedig hidegen tartják, majd pakolásként a duzzadt szemre kenik újból kisimul az. Így sosem válhat 

feleslegessé egy üveg rózsavíz a pipereasztalon. 

Nincs is becsesebb dolog a szép, fehér fogaknál, melyek szebben fénylenek, mint az igazgyöngy. 

Ha ezt az eredményt kívánják elérni akkor ne feledkezzenek meg a fogak gyakori súrolásáról és 

különféle fogporok és fogpaszták használatáról. Ha ezekre nincsen Kegyednek lehetősége akkor 

olcsó választás a száraz kenyérdarabok rágcsálása étkezések után, amely megtisztítja fogait az 

ételmaradékoktól. Ezzel megakadályozhatja fogai idő előtti károsodását és elvesztését. Abban az 

esetben, ha ez mégis bekövetkezne, nincs ok aggodalomra, erre is van pár hasznos javaslatunk. 

Amennyiben Kegyed a módosabbak közé tartozik, és nem sajnálja vagyonát erre költeni, ne 

tétlenkedjék! Ne habozzék elefántcsontból, rozmáragyarból, vagy szaruból műfogakat készíttetni 

magának.  Méltányosabb árú megoldás lehet, ha egy gyertyadarabból formálnak maguknak 

műfogat, de óvva intjük a kisasszonyokat, mert ez - étel-ital fogyasztása esetén - könnyen sérülhet 

vagy kieshet a helyéről, s ha ez bekövetkezik, sokat ronthat megítélésükön noble körökben.  

 Reméljük, hogy egynéhány praktika hasznosnak bizonyul és a mindennapjaik részévé válik, 

megkönnyíti életüket. Ne röstelkedjenek eme tanácsokat összejövetelek alkalmával és társalgások 

közepette továbbadni, hogy ebből hölgytársaik is okulhassanak, ezáltal elnyerhetik bizalmukat is és 

jó szívvel gondolnak majd Kegyedékre. Ha meleg fogadtatásban részesül ezen czikkünk akkor a 

Bornemissza kisasszonyok, ígéretükhöz híven egy későbbi példányban ezekhez hasonlatos ügyes-



bajos dolgokról osztják majd meg tapasztalataikat. Kérdéseiket ezen témával kapcsolatban nyílt 

kebellel várjuk az alább megadott postacímen: 

Budapest, Palota út 14. 
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