
Bálok, esküvők, színházak- Mit vegyen fel egy nő? 

Mit lehet felvenni és mit nem, ha illendően akarunk kinézni? Vajon mit jelentenek a színkódok? Bizony a 

báli élet nehéz főleg, aki először jut el egy ilyen fontos eseményre. Sokszor a bálok mérföldkövek az ember 

életében, ezért természetesen mindenki jól akar kinézni, mindezt úgy, hogy nem akarja megszegni az 

illemtani szabályokat. Az első bálozó lány megjelenése igen egyszerű: Az első évben fehér fodros 

tüllszoknyát, vagy muszlim ruhát kell felvenni. Nagyon fontos, hogy egyszerű legyen a ruha, mert ez 

kiemeli a természetes szépséget, amire a férfiak nagyon gyorsan felfigyelnek. Az első év után már fel lehet 

venni színes ruhákat is, de meg vannak szabva, hogy melyik évben melyik színt lehet felvenni. A második 

évadban már választhatnak maguknak rózsaszín, világoskék, halványsárga vagy almazöld báli ruhát is. 

Ezek a halvány színek már jobban kiemelik önöket a tömegből, mégsem annyira kihívó, hogy eltakarja a 

kétségtelen szépségüket. Ha már a többedig éve báloznak, de még nem találtak rá a párjukra, akkor már 

jöhet a sárga, vörös vagy lila ruha, viszont az élénk színekkel nagyon kell ám vigyázni hölgyeim! A 

figyelemfelhívás rosszul is elsülhet. A férfiak azt gondolhatják, hogy ezzel akarja kompenzálni azt, hogy 

már nem olyan fiatal, mint egy elsőbálozó. Ha már sikeresen talált párt magának, akkor már másfajta 

ruhákat is felvehet. A ruhájuk színesebb, dekoltázsuk merészebb, ékszerük feltűnőbb és drágább lehet. 

Letehetik a tüll és muszlin ruhákat, és válogathatnak a drágább selymek és bársonyok közül. A fiatal 

anyáknak viszont már illene egy kicsit visszafogottabb színeket viselni, míg az idős hölgyek tompa színű 

anyagok közül válogathatnak, amelyet csipke- és gyémántdíszítéssel ékesíthetnek. Mint mindnyájan 

tudjuk, nem csak bálokra kell illedelmesen és szépen felöltözni, hanem például esküvőkre, díszebédekre, 

és színházakba. A teátrumokba pedig mindig hosszú ujjú ruhát kell fölvenni, fejfedőt pedig ülőhelytől 

függően kell választani: ha a földszinten kapnak helyet akkor ékszerekkel és a virágokkal díszített haj a 

nyerő, ha viszont netalántán a páholyban szereznek helyet, akkor egy terebélyes kalap a legjobb választás. 

Ha sikeresnek bizonyultak a bálok, és elkelt a lány, akkor jöhet az esküvői ruha kiválasztása. Eme neves 

alkalmon a férfiaknak nincs min törni a fejüket, hiszen csak egy zsakettet vagy egy frakkot kell magukra 

ölteniük. Nőként nehezebb a dolga, hiszen sok minden forog kockán. El kell döntenie egy kismillió dolgot. 

Milyen színű legyen a ruha? Púderrózsaszín elefántcsont, vagy esetleg hófehér? Nos, az elefántcsont vagy 

a fehér mellett tegye le a voksát, mert ezek a legszebbek. Olyan ruhát válasszon, ami gyönyörűszép 

uszállyal, és hosszú, fodros fátyollal érkezik. Ha az esküvő után egyből nászútra indulnak, akkor 

megengedett egy sötét színű selyemruha vagy kosztüm.  

Ezek után fölmerülhet önben a jogos kérdés, hogy ha valaki vendégségbe jön hozzám, akkor hogyan kéne 

felöltöznöm?  Nos, a válasz egyszerű: Nem szabad túlöltözni a látogatót. Egy egyszerűbb háziruhát lehet 



csinálni például egy többször viselt báli ruhából, természetesen a díszítéseket leszedve. A fűző ehhez a 

ruhához is kötelező.  

Ha már kibeszéltük az ünnepi alkalmakat, itt az ideje, hogy beszéljünk a hétköznapibb ruhákról, hisz 

nyaralni és korzózni nem a legszebb báli ruhánkba megyünk. A nyaralóruha és a sétaruha legyen könnyed, 

hiszen ön nem akar hőgutát kapni a tűző nyári napon. Egy vászon vagy batiszt ruhanemű egy szolidabb 

világos színnel és hosszú ujjal egy tökéletes választás. Nagyon fontos, hogy se a kalapot, se a kesztyűt ne 

felejtse otthon, hiszen ezek a kiegészítők esszenciális tartozékai ezeknek a viseleteknek.  

Ha már szóba jöttek, belemennék a ruha alapjainak számító darabokba és a kiegészítőkbe. Mindennek az 

alapja egy lenvászon vagy pamut ing, ami azért kell, hogy megvédje a bőrét a fűző dörzsölésétől. Az ing 

fölé jött a fűző. A fűző a legkényelmetlenebb ruhadarab, bár mint mindnyájan tudjuk, a szépségért bizony 

meg kell szenvedni. Egy nap körülbelül tíz darab fűzőt érdemes fölvenni. Egy könnyedebb fűző reggelre, 

három szükséges a nap folyamán, és estére is kell több fűző a ruha színéhez és fazonához alakítva. 

Figyelem hölgyeim, a fűzőhasználatot nagyon át kell gondolni! Sose legyen kisebb a fűző mérete, mint az 

ön mérete, hisz komoly egészségügyi problémákhoz vezethet a helytelen fűzőhasználat! Példának okáért 

egy darázsderekú párizsi hölgy meghalt egy bál közben, és a boncolás után kiderült, hogy a szoros fűző 

eltörte három bordáját, majd azok belefúródtak a májába, ez okozva ezt a tragikus haláleseményt. Szóval 

kedves hölgyeim, csak ésszel viselni azt a fűzőt! A sportoló nőknek fontos, hogy legyen otthon 

halcsontoktól mentes, esetleg szarvasbőrből készült fűző is. Alsónemű gyanánt vegyenek föl térdnadrágot, 

amit a ruha színéhez illő harisnya egészítsen ki. Ezután jöhet az alsószoknya. Mostanában egyre 

gyakrabban megfigyelhető az abroncsos szoknya, másnéven a krinolin. Ezt a ruhadarabot a fűző fölé kell 

erősíteni, majd erre is jöhet egy alsószoknya, majd, ha ezt a szoknya tartása igényli, egy fodros alsószoknya 

a jobb tartás végett. Különféle szabású ruhákat lehet fölvenni a nap különböző szakaszaira. Délelőttre 

inkább az egyszerűbb szabású ruhákat, míg délutánra az élénkebb színű, nagyobb mintás öltözeteket 

ajánlom. Ezt a váltást az évszakokra is rá lehet vetíteni, hiszen hűvösebb időben zárt fazonú, hosszú ujjú 

ruhákat, nyáron nagyobb dekoltázsú, rövid ujjú felsőket érdemesebb fölvenni. A ruhákat lehet díszíteni 

fodrokkal, rojtokkal, masnikkal, csipkével.  

És végül pedig jöjjenek a kiegészítők: Egy nő ruhatára csak a temérdek kalappal és kiegészítő 

ruhadarabbal teljes. A ruha kiegészítői nemcsak a gyöngy és nemesfém ékszerek, legyezők, hanem az 

utcai viselethez hozzátartozó a napernyő, kesztyű, a kalap, vagy főkötő is. Hűvösebb időben érdemes 

meleg vállkendőt, pelerint, bolerót, köpenyt, vagy a krinolin méretéhez szabályozható úgynevezett 

zuávkát felvenni.  
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