
Minden, ami nő - tárcza honleányaink és úrhölgyeink értéséhez 

Ezen a terjedelmesebb iromány arra hívatott, hogy feltárja a 19. századi női lét rejtelmeit 

és mindennapjaik ritmizáló ritmusát. A különféle szövevényes lélektani folyományokon túl 

kitérünk a nőiességet meghatározó illatszerekre, királyvizekre, ruhadarabokra, szépészeti 

szokásokra és módszerekre egyaránt.  

Az sem elhanyagolandó, hogy hölgyeink egyre inkább igyekszenek hangot adni 

gondolataiknak, elképzeléseiknek, már nem elégíti ki őket a pusztán erényes matróna szerepe.  

Az angyalarcú nőideál életét nagyban befolyásolja napjaink erkölcse, a tradíciók, ami szerint 

jelenünkben pontosan kijelölik a hölgyek helyét és feladatát a társadalmunkban. Honleányaik 

elsődleges kötelessége férjhez menni, gyereket szülni, nevelni őket, illetve gondoskodni a 

háztartásról, biztosítani a 

családi békét és nyugalmat a 

megfáradt hitves számára.   

A korunk tanácsadó irodalmai, 

a különféle irodalmi 

értekezések, táczák egyaránt 

az hangoztatják, hogy férjhez 

menni muszáj, hiszen ez a 

nőnek a teremtőtől elrendelt 

feladata. A pártában maradó 

honleányok élete igencsak, ha nem talál magának férjet, hiszen számunkra leginkább a 

szánalom és gúny jut. Nem csoda hát, ha minden szülő igyekszik eladó sorba jutott 

leánygyermekét eljegyeztetni, akár az ördöggel is, így találva mielőbb férjet szülöttének. Ha 

számba vesszük, a mostanság így megkötött házasságok nagy többsége nem szerelmi, hanem 

szülők által elrendezett házasság, annak minden bonyodalmával.  

A házasságban a férj és feleség között alárendeltségi viszony uralkodik, hiszen a férjek 

a családfői szerephez jutnak, az asszonyok családfő, a feleség engedelmességgel tartoznak neki. 

Ugyanakkor, ha a férj együttélésre képtelennek vagy agresszívnek mutatkozik, a törvényi 

kiskapuk adnak arra lehetőséget, hogy csendben és a legnagyobb diszkrécióval az ilyen férjtől 

meglehessen szabadulni. Bár legtöbb lányba azt nevelik, hogy vesse alá magát a férje 

akaratának, így aztán ebben nem is láttak semmi kivetnivalót. A férjhez menés után az asszony 

legfőbb kötelessége a gyermekáldás biztosítása, a szülés. Így ne csoda, hogy asszonyaink szinte 

állandóan várandósak vagy szoptatós anyaként élik napjaikat – néhány módosabb családban ez 



ugyan felfogadnak erre a feladatra egy 

gyermekkel rendelkező szoptatós dajkát. 

Ennek ellenére, hogy állandó a 

gyermekvárás, a magas gyerekhalandóság 

miatt a kisgyerekek jó része nem éri meg a 

felnőtt kort, így nem ritka, hogy 10-12 szülés 

után az anyának csak 2-3 felnőtt gyereke 

marad csak. A módosabb nemesi és polgári 

családokban a kicsik házi nevelése anyai 

kötelesség a mai napig. Ez azt jelenti, hogy 

az anya kiválasztja a gyereke dajkáját, 

később pedig a megfelelő nevelőnőt. Több 

emlékirat tanúsága szerint az anyát jobban 

lefoglalja a házi gazdálkodás és a férj 

kényelmének biztosítása, mint a gyermeknevelés. A lányok nevelését az anya egészen a férjhez 

menésig irányítja valamilyen módon. A kisfiúkról azonban csak 8-10 éves korukig 

gondoskodik az anyjuk, utáni ők iskolába járnak, majd kollégiumokba küldik, ahol már férfiak 

tanítják őket. 

A nacionalizmus ideája hölgyeinket is jelentősen megérinti, hiszen a nők között is egyre 

nagyobb teret kap a honleányi szerepkör. feljegyzések tanúsítják, hogy az 1843-44-es 

országgyűlésen már felmerült a képviselők egy részében a nők szavazati jogának kérdése is. 

Bár ez még nem törvény, de a hölgyek egyre gyakrabban vesznek részt különféle társulatok, 

bizottságok ülésein, és elvállalnak különféle feladatokat is. 

Az sem ritka, hogy nők egyre többször nyilvánítanak véleményt a sajtóban is, mint 

legutóbb, amikor a lányok taníttatásának szükségességéről elmélkedtek és vitáztak. Ezek azok 

a sorsdöntő momentumok, hogy férjeink, apáink egyre gyakrabban gondolkodnak el, hogy 

lányaikat, nejeiket tanítassák, mert úgy vélik, hogy a művelt anyák műveltebb gyerekeket 

nevelnek majd. A nők egészen más okokból érvelnek a lányok taníttatása mellett: ők a 

tanulástól, művelődéstől várják az önbecsülésük, önértékelésük növekedését, hiszen egy részük 

nehezen viselte el az otthoni férji önkényt.  

A tapasztalás az, hogy a kevésbé módos lányok oktatása többnyire befejeződik a 

koedukált elemivel, ahol optimális esetben legalább írni-olvasni és számolni talán megtanultak. 

A gazdagabb családok lányai azonban otthon, később pedig nőnevelő intézetekben válnak 

kifinomult hölgyekké. Hosszú ideig a legnépszerűbb ilyen jellegű leánynöveldéket az 



angolkisasszonyok biztosították, az ő intézményeik örvendtek a legjobb hírnévnek. A 

legtehetősebbek családok leányainak számára külföldi nevelőnőket fogadnak fel, vagy külhoni 

növeldébe küldik a hajadonokat. Ezekben az intézetekben azonban az ifjú hölgyek nem tudnak 

magyar nyelvet, irodalmat és történelmet tanulni, nem biztosítanak rá figyelmet. Ezért 

egyedülálló a Miskolcz városában az 1846-ban nyíló református lánynevelő intézet, amely ezt 

a nehéz és érzékeny feladatot is felvállalja fel. Itt a magyar nyelv és a megválogatott elméleti 

ismeretek mellett a háziasszonyi és anyai szerepre is felkészítik a lányokat. Abban az esetben, 

ha egy nő további műveltségre vágyik, akkor az az egyetlen lehetősége, hogy önképződik: 

olvas, ír, színházba, operába jár, zenélni, táncolni, festeni tanul.  

Éppen ezért manapság gyakorta jelennek meg olyan tárczák is a férfiak tollából, hogy 

„ha egy lány tanul, az agymunka miatt a vér az agyába áramlik, minek következtében a 

medencéje meggyengül, és ez káros hatással lesz a termékenységére…” nem kell 

kommentálnunk az ilyen fajta írásokat… 

A korunk hölgyeinek mindennapos 

tevékenységéhez tartozik, hogy divatlapokat 

nézegethetnek. Az első hazai (német nyelvű) 

divatlap 1827-óta boldogítja olvasóit.   

E lap teljes alakos képeken mutatja be a 

legújabb nyugatias divatot, toiletteket, ami mérvadó 

ahhoz, hogy hölgyeink a párizsi és a bécsi divatot 

kövessék, és csak a nagyon idősek vagy a teljes 

visszavonultságban élők engedik meg maguknak, 

hogy saját ízlésük szerint öltözzenek. A divat hazai 

vonulata, hogy honleányaink büszkén viselik a 

magyaros ruhát is.   

Amikor épp nem honleányi viseletet vesznek 

magukra a hölgyek, akkor viszont követik a kor 

divatját: a könnyű, lebegő anyagokból készült bő 

szoknyáik bokáig érnek, és látni engedték a puha 

bőrből vagy textilből készült, keresztszalagokkal 

rögzített fekete vagy fehér lapos sarkú cipellőket. A szoknyák alá drótvázat húztak, amire 

időnként apró párnákat varrnak. Nagy újítás, hogy végre megjelent a kettévágott, az az a 

kétrészes ruha, és a blúz. Az öltözék fel és levétele sokkal könnyedebbé válik így.  



Alsóruhaként kötelező viselet fűző, minimum öt-hat alsószoknya. Az erkölcsös hölgyek 

kizárólag fehér alsószoknyát viselnek, amelynek tisztasága a jól ápoltság fokmérője.  A 

kizárólag fekete vagy fehér harisnyáik selyemszálból vagy pamutból készülnek, és térd alatt 

vagy felett megkötve. Ezeket immár itt, Pesten már kereskedésekben készen is lehet kapni, a 

legkapósabbak a csipke és selyemharisnyák, amelyeket csak a nagyon jómódúak tudnak 

kifizetni maguknak. A viselet része combközépig vagy 

a térd alá érő bugyogó is, finom vászonból varrva, és 

csipkeszegéllyel, elöl - hátul hasítékkal, amelyek 

rendkívül praktikussá teszik ezzel a használatát. 

A női szépségünk legfőbb jegye a makulátlanul 

tiszta fehér bőr, amelyre erkölcsös nő csak igen 

diszkréten alkalmaz festéket. A kiegészítők közül 

elmaradhatatlan kellék a csipkés napernyő és legyező.  

Mivel tisztálkodás lehetősége a legtöbb családnál is 

legfeljebb hetente-kéthetente divatos, így kölnivel 

szokásos öntözködni, amiből 

gyakran a ruhára, 

zsebkendőre jut.  

Az igazi honleányok 

körében nagyon népszerű a 

Nemzeti illat nevű parfüm, 

amit vaníliából, 

szegfűszegből, jázmin-, 

rózsa-, cédrus-, és 

narancsolajból, valamint 

mósusz- és ámbrakivonatból 

komponálnak meg. Az illatos 

vizeket gyakran keverik a vízhez is mosáskor, fürdéshez, sőt az illatszerek egy részének 

idegnyugtató hatást is gondolnak többen is, és gyakran használják ezeket fejfájásnál, ájulásnál.  

A küllem csábításához hozzátett a hölgyek illata is. Ezeket a pipereszereket a 

gyógyszertárakban illetve kereskedőknél lehetett megvásárolni. 1846-ban Obolyai János a 

Pipereasztal című munkájában pontos leírás ad a hölgyek tisztálkodási és parfümhasználati 

szokásaihoz.  



Hosszú hajukat gyakorta fésültetik az éppen divatos hajkoronává, de hódítanak a vállig 

érő, dugóhúzóra hasonlító fürtök is, amiket éjszakára papírcsavarókra tekernek fel, de sokan 

hordják fürtjeiket úgy, hogy a hajat középen elválasztják, és kontyba feltekerik.  

E kissé hosszadalmas tárcza, kis útmutatóul szolgál a női lét megértésére.  
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