
A legújabb divatőrület a fűző 
 

  
Az eddig is nagy szeretettel viselt fűzők most még nagyobb kedveltségnek 

örvendenek. A női és férfi divat is felveszi a fűzőviselés szokását. Mindkét nem fűzőt 

ölt, mára már mindennapi öltözékként hordják az emberek. Bár ennek felvétele több 

időt vesz igénybe, de a hatása kárpótolja a viselőjét. A férfiak a karcsúbb derékra és a 

megnyújtott felsőtestre törekednek. Testalkatuk kihangsúlyozása a cél. Ellenben a 

tökéletes női alak és a legszebb domborulatok eléréséhez egy új fűzőfajta is piacra 

került az utóbbi esztendőben. A hölgyek kecseségének érzékeltetésére újabb eszközt 

találtak. Az eddig használt tornűr ideje már leáldozott, a minél karcsúbb derékért 

versengenek már az előkelő nők. A fűzőket a lehető legszorosabbra húzzák a magyar 

hölgyek is. A csípőtől lefelé bővülő szoknyák és az uszály ideje lejárt, a szecesszió 

divatja a harang alakú szoknya még légiesebbé és finomabbá teszi a megjelenést. A 

hőn áhított mindösszesen 18 hüvelyk nagyságú derék a szenvedések legfőbb oka. A 

bálnacsontból készült merevítők a változó elvárások miatt, már nem felelnek meg, így 

egy erősebb acélmerevítős fűző használata terjedt el immár 1 éve. Ez az újított eszköz 

előhozza az S alakot, és a női domborulatokat a lehető legelőnyösebben emeli ki. Az 

S alak már nem csak a női derékra, keblekre vonzza a tekintet, hanem a kidomborodó 

tomporra is.  Már 3-4 éves korban elkezdenek merevítőket használni a lány 

gyermekek, majd ez egész életüket végigkíséri. Minden alkalomra más és más fajtájú, 

formájú fűzőket alkalmaznak. Van alváshoz, bálra, akár terhességhez vagy utcai 

viselethez is. A szorítókat még fürdőzésnél, úszásnál is magukon hordják. Ezek 

hosszukban, szélességükben, illetve hátul lévő csatjukban különböznek, de 

természetesen mintájukban és színükben is. Megjelenik az acélmerevítővel együtt a 

fémcsat is, ami lényegesen megkönnyíti a felvételét és annak idejét is. Egyre több 

helyről hallani viszont, hogy káros a szoros fűző hordása. A kemény merevítős 

ruhadarab feltöri a hölgyek finom bőrét és amaz kisebesedik. Megpróbálják orvosolni, 

de sok esetben később a nők sebei elfertőződnek, amik végzetesek is lehetnek. Sok 

bajt okoz a szorítás mértékéből fakadó tüdőbevérzés is, amely komoly veszélyt 

jelent, akár halállal is járhat. A nők még sokszor terhesség alatt sem veszik le a 

fűzőiket, bár legjobb orvosok is bizonyították ennek káros hatását. Az alak megőrzése 

miatt veszélyeztetik gyermekük életet. Arról nem is beszélve, hogy a nő saját tüdejét 

is teljesen elszorítja, a belső szerveiket összenyomorgatja. Nem csoda, hogy olyan 

gyakran ájulnak el a hölgyek, a nehéz lélegzés hamar oxigénhiányt okoz. A nők izmai 



is teljesen elsorvadnak a merevítő alatt, önállóan alig tudják tartani a felsőtestet. Az, 

hogy megéri-e a nők egészségét a tökéletes külső oltárán feláldozni, az mindenkinek 

legyen a saját véleménye. 
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