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Nem em ber az, ki, hogyha bírja nyelvét, 
Nem tudja megnyerni egy no szerelmét.

(Shakespeare.)

Hogyan viselkedjünk a társaséletben, 
hogy sikereket érjünk el

Lord Chesterfield mondja: „Aki a nők körüli sze- 
Hencséjéről beszél, sőt csak séjtetni is engedi azt, az 
ritkán talál hitelre, ha mégis hisznek neki, akkor el
ítélik. Aki azonban gondosan hallgat, arról azt hiszik, 
hogy Don Juan és ez a körülmény könnyen segítheti őt 
diadalokra, mivel diszkrét embernek tartják és a nők a 
diszkréciót nagyon sokra becsülik!66

Ismeretségszerzésre az élétben ezernyi alkalom kí
nálkozik, amelyet azonban megfelelő lélék jelenléttel 
azonnal fel kell ismerni, mert amilyen gyorsan kínál
koznak, éppoly gyorsan tűnnek is el; tehát nem szabad 
sokat gondolkozni rajta, mert lekésünk.

Ha egy hölgy egy telt villamosra száll, akkor 
kelj fel s könnyed fej hajtással engedd át helyed. Egy 
sokatmondó pillantás, egy kellemes mosoly, mely be
szédre jogosít, sok viszonynak volt már kezdete. Esőben 
ajánld fel esernyődet, tolongásban karodat; légy segítő
társ a kocsiba való felszállásnál, nyisd ki a kupé ajtaját, 
segítsd ott a csomagokat elhelyezni, a pénztárnál en
gedj előzékenyen utat; egyszóval ajánld fel szolgálatai
dat mindenütt, ahol alkalom kínálkozik reá. E  mellett 
kezdj beszélgetést, de udvarias légy ám s inkább tar
tózkodó, mint túlbizalmaskodó. Ha elváltok, akkor be 
is mutatkozhatsz és kérheted a gyorsan kötött ismeret
ség folytatását. A hálás hőig ritkán fogja közeledésedet 
visszautasítani s örülni fog a viszontlátásnak.

A vasúton egyedül utazó hölgyhöz légy előzékeny
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és udvarias, ajánld fel magadat útiki ser őnek, gondos
kodj csomagjáról, a jegyről és kocsiról. Útközben fi
gyelmeztesd az út szépségeire és beszélj sokat a tájról, 
a közbeneso városok nevezetességeiről1 és látványosságai
ról; de mindenekelőtt igyekezz oly helyekről beszélni, 
melyek a hölgy előtt is ismerősek. Beszédközben rátér
hetsz magadra is, állásodról és vágyaidról fokozatosan 
nyíltabban beszélhetsz. Állomásokon gondoskodj frissi- 
tőkről; röviden: mindig a hölgy titkolt óhaja lebegjen 
előtted, Kényszerítsd magadra még hosszú és megeről
tető utazásnál is a barátságos hangulatot s a humort 
se vesd meg, mert senki sem szereti a morózus, szeszé
lyes vagy hallgatag utitársat. Ha igy viselkedsz, akkor 
széped hálás lesz irántad s alkalmat nyújt előnyösebb 
közeledésre is.

Az utazásnál mindenki közlékenyebb, könnyebben 
ismerkedik s igy itt nyílik kedvező alkalom az ismer
kedésre.

Vendéglábert-vagy zenés kávéházban igyekezz ar
ról a speciális magyar rossz tulajdonságról leszokni, 
hogy egyedül akarsz ülni az asztalnál. Éppoly mérték
ben, amint néked szükséged van a szórakozásra, épp 
úgy más is jó néven veszi, ha udvarias köszönés kapcsán 
asztalához ülsz, $ kellémes társalgásoddal szórakozta
tod őt.

A jürdőhelyek^jiyaraióhelyek Ámor igazi csatate
rei. Itt minden formaság nélkül lehet közeledni, mivel 
a vízben mindenki egyenljo és a társadalmi kényszer
szabályokat a kabinban hagyják. Ne riasszon el az asz- 
szonyok látszólagos hidegsége s tartózkodó modora, —  
nagyon Ínyükre van a férfi hódolása! Hízelgéssel messze 
mehetsz náluk, még akkor is, ha bókjaid nem nagyon 
ötletesek. Ha kis kezecskéjét; vagy formás lábát dicsé
red, vagy egyéb szépségét, mindig szívesen hallgató fü
lekre találsz, különösen akkor, ha idegen nőket kevésbé 
szépnek mondasz.
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„Általában64 —  mondja a nagy nőbarát, Lord 
Fashion, —  „sohasem mondhatsz olyan bókot a nőnek, 
arait szívesen meg ne hallgatna! Különben is minden 
nő, hacsak nem förtelmesen rut, szépnek tartja magát.
S mennél kevésbé szokta meg bájai dicséretét, annál 
jobban esik az neki. Azonban azt jól jegyezd meg: a nő 
tapasztaltságára sohse hivatkozz, mivel a tapasztaltság 
idősebb kort tételez fel, s a nők nem nagyon szeretik, 
ha korukat emlegetik.66

Főképp ne légy nagyon érzékeny, s ne végy min
dent nagyon a szivedre. Ne riadj vissza az első siker
telenségektől, a győzelem pálmáját ki kell érdemelni. 
Társasjátékoknál, sétáknál, csónakázásnál, vagy egyéb 
sportoknál légy férfias és vidám és sikereid nemcsak vá
lasztottadnál, hanem a szülők és a hozzátartozók előtt 
is jelentősek lesznek.

Azt minden hódításravágyó férfi jegyezze meg, 
hogy mindig a férfié a fellépés szerepe: a kezdés joga s 
kötelessége is; sohase szabad várni addig, mig a nő 
érezteti vonzódását, mert az csak ritkán fordul elő. A 
nők sokszor majd elepednek a vágytól, de velük szüle
tett szeméremérzetük s a társadalmi szabályok nem en
gedik, hogy közeledjenek; ezt remélve várják, s ennek 
az óhajnak elegét is kell tenned!

Az éttermekben  sokszor megfordulnak magányos, 
valamely állásban lévő hölgyek. Ha ilyen nőnek az 
asztalához telepszel le, akkor kétszeresen kell vigyáz
nod minden szavadra, mert a kenyérkereső nőnek csak 
egy kincse van: a becsülete s arra féltékenyen vigyáz, 
úgyszintén a hírnevére is, melyet esetleg tapintatlan 
viselkedéssel nem szabad megrontani. Szép csendesen 
érdeklődj életkörülményei iránt. Állása mineműségét 
fürkészd ki s különösen a foglalkozása körébe vágó ügyek 
fogják őt érdekelni, tehát csevegésed e körül forogjon?/

A te kötelességeddé válik az ilyen egyedülálló höl
gyet minden molesztálástól, esetleg más férfiak szemte
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len bizalmaskodásától megóvni, amiáltal bőségesen 
nyílik alkalom szeretetreméltó közeledésre.

Abban biztos lehetsz szíves olvasó, hogy ha az ed
dig elmondottak tanulságait hasznosan értékesíted,, úgy 
mindenütt kedves fogadtatásra találsz, s szerelmi életed
ben eredményeket érsz el.

Az ismerkedés folytatása a családi körben nyer 
tápot, amelyre a meghívás nyújt neked alkalmat és 
módot. Ha meghívást kaptál, ne mulaszd el az azonnali 
választ, akár elmégy, akár akadályozva vagy a megje
lenésben. A legalkalmasabb erre a célra a névjegy, 
melyre aszerint, hogy lemondasz, avagy elmégy, a kö
vetkezőket írod:

„Pereces Jenő hálásan köszöni a szíves meghívást 
és örömmel fog annak eleget tenni.66

Vagy:
Nagyon köszönöm a kitüntető figyelmet, élénken 

sa jnálom azonban, hogy sürgős és halaszthatatlan üzleti 
elfoglaltságaim nem engedik meg9 hogy annak eleget 
tehessek. Szives elnézését kérve, maradok

mély tisztelettel Nagy G éza66
Levélpapirosodat jól válaszd meg, mindig gondod 

legyen rá, hogy az elegáns és finom legyen, de amellett 
mutatós is. A színt a divat szerint változtathatod, de a 
szolid, egyszerű színhatásokra törekedj, annál is inkább, 
mivel a rikitó színek ízléstelenek. Férfi ne írjon kék 
é& vörös papíron. A legalkalmasabb e célra fehér ivoir- 
vagy csont-levélpapír.

Ha a meghívón a ruházat ellőíratott, akkor ehhez 
természetesen szigorúan ragaszkodni kell. Különben 
pedig családi körben vacsorához fekete zakóban és 
csíkos nadrágban vagy szmokingban jelenünk meg 
Csak ünnepélyes alkalmakkor, így jubileumkor, lako
dalomnál és keresztelőknél kötelező a frakk, esetleg 
szmoking.

6



A TÁRSALGÁS ÉS UDVARLÁS KÖNYVE

A fekete zakóhoz színes önkötő nyakkendőt ve
gyünk fel és sohase feketét vagy egész fehéret.

Ha már elfogadod a meghívást, akkor légy pontos, 
nehogy a többi vendégnek terád kelljen várni és az amúgy - 
is izgatott háziasszony a háztartás gondjai mellett még a 
te késésed miatt is bosszankodjék. Elsőnek nem kell 
lenned, azt hagyd a kávénénikéknek. Pontosság azért 
ajánlatos, s ha 9 órára vagy hiva, akkor valószínű, hogy 
fél tíz előtt nem várnak; tehát ráérsz akkor megjelenni.

„Az embert az étkezési módjáról ismerik meg.66 Ez 
nagyföntosságú kijelentés, de mély jelentősége is van. 
Legkönnyebben megismerhető egy férfi illemtudása a 
vendégasztalnál. A civilizálatlan, intelligencia nélküli 
ember kezében nem áll jól a kés és villa. Nagyfokú ne
veletlenség pl. ha valaki a kést a szájához veszi, vagy 
pedig a villával piszkálja a fogát.

Nem illik sokat enni, jóllakni otthon is lehet, 
azonkívül a hangos beszéd és nevetés sérti az ebéd vagy 
vacsora ünnepélyességét. A szomszédokkal egész bátran, 
sőt kötelességszerűen társaloghatsz, de a messzeülőkhöz 
ne kiabálj át, s ne nyújts kezet az asztalon keresz
tül, mert eltekintve attól, hogy felboríthatsz egy telt 
poharat, másokat zavarsz veié.

A főbb illemszabályok a következők:
1. Leülésnél könnyedén hajtsd meg magad jobb és 

bal szomszédod felé fordulva, ebéd után pedig kívánd 
„kedves egészségükre66.

2. A szalvétát terítsd ki térdeidre, nyakbatenni már 
rég nem szokásos.

3. A levest lassan kanalazd és ne szűrésűid, a ke
nyeret vagy zsemlyét pedig a világért se aprítsd belé.

4. A kínálásnál ne rakd tele a tányérodat, s ne vá
logasd ki a legjobb falatokat.

5. Ha valamit már vettél, akkor meg kell azt még 
akkor is enned, ha nem is izlik. Tehát, ha ismeretlen 
ételek kerülnek eléd, légy óvatos!
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6. Dicsérd a háziasszony konyhaművészetét. Ha 
mégegyszer szeretnél valamely fogásból, akkor mondd 
a következőket:

—  Engedje meg nagyságos asszonyom, hogy ebből 
a felséges pecsenyéből még egyszer kérjek. Nem emlék
ezem, hogy valaha jobbat ettem volna.

Ilyen bókot minden háziasszony szívesen hallgat 
meg. Amellett azonban figyelemmel kell arra lenned, 
nehogy második vételed által a házigazda, vagy vala
melyik vendég megrövidüljön.

7. A kés csak vágásra szolgál, tehát azt mindig a 
jobbkezedben tartsd, s ne vedd a szádba*

8. A kenyeret ne vágd késsel, hanem törd kézzel.
9. A villa arra való, hogy vele vedd a falatokat a 

szádba.
10. A burgonyát nem szabad késsel vágni, hanem 

a villával kell azt szétnyomni.
11. Ha hal kerül terítékre, azonnal tedd le a kést, 

vedd jobbkezedbe a villát, a balkezedbe egy darab ke
nyeret s úgy egyél.

12. Ne egyél gyorsan, s vigyázz, nehogy pecsétet 
ejts az asztalterítőn.
13. A borospoharat mindig a talpánál kell megfogni, 
a kocintásnál vagy egészen, vagy csak félig 
kelj fel; hivatalos toastnál illik a bort egészen kiinni. 
Ilyenkor mindig jobbkezedbe fogd a poharat.

14. Épp úgy gondoskodj asztali szomszédnődről, 
mint önmagadról. Mielőtt magadnak töltesz, tölts szom
szédnődnek is, vagy legalább is kínáld meg őt.

15. Ne igyál gyorsan és sokat. Tudnod kell, hogy 
mennyit győzöl.

16. Ne dicsérd az italokat és ételeket közönséges 
tónusban, hanem igyekezz választékos kifejezésekkel 
élni.

Ha egy vendéget az a baleset ér, hogy a poharat 
felborítja s a bor kifolyik, vagy a mártás kidől, vagy
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egy folt esik az asztalterítőn, afelett nem kell kétségbe 
esni, az emberi dolog s már sok mindenkivel megesett, 
ilyenkor nagyon helyénvaló az általános megdöbbenést 
egy tréfával vagy elmés mondással elütni. Egy helyén 
alkalmazott bókért minden hölgy megbocsátja a ruhá
ján ejtett foltot. Mondhatod:

—  Bocsásson meg nagysád ügyetlenségemért, de 
hát nem csoda: hogyan is vigyázhatnék én a mártásra, 
amikor nagysád ül mellettem?

Vagy:
—  A bor azért ömlött ki, mivel reszketett a kezem, 

áthatva azon boldogságtól, melyet az ön szomszédsága 
okoz; tehát nem is én vagyok a hibás.

Ha a szerencse kedvezése folytán imádottad kerül 
melléd, akkor beszélgess vele nyugodt, higgadt hangon, 
mutasd, hogy minden szava boldoggá tesz és légy figyel
mes is hozzá. Ha kiderül, hogy a vacsorát ő készítette, 
akkor dicsérd annak rendkívül Ízletes voltát.

Az asztalnál addig, mig hölgyek vannak jelen, ki
zárólag olyan dolgokról beszélj, amelyek hölgyeket is 
érdekelnek. A politikát teljesen hagyd ki a játékból, 
mert erre az urak okvetlen vitatkozni kezdenek, ami a 
hölgyeket viszont untatná. A beszéd tárgya ne kizárólag 
ruha, divat legyen, hanem zene, szinház, mozi, köny
vek, stb.

Sohase helyezd a saját személyedet előtérbe; ha 
azonban a körülményeid felől érdeklődnek, akkor be
szélj nyíltan, ne nagyzolj és ne tüntesd fel helyzetedet 
hamis világításba. Fontos és reádnézve döntő jelentő
ségű lehet, ha tehetséged és egyéb előnyeid maguktól 
derülnek ki s nem a te előadásodból.

Jó  társaságban mindenki annyit ér és annyinak lát
szik, mint amennyit szavai és megjelenése igazolnak.

Óvakodni kell minden vitatkozástól, mert a tár
saság hangulatát állandóan kedélyessé kell tenni. Ha 
veled tréfálnak, értsd meg a tréfát és inkább tekintsd
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humoros, mint komoly oldaláról. Ha még a te rová
sodra is szól a vicc, nevess rajta, ahelyett, hogy meg
sértődj.

Imádottad szülei iránt a lehető legudvariasabb 
légy. Ha az apa hivataláról vagy úti- és vadászkalandjai
ról beszél, figyelmesen hallgasd meg őt, ha alkalom 
nyílik reá, csodálkozásod fejezd ki. Jól meghallgatni 
valakit, az valóságos művészet és megbecsülhetetlen 
előny.

Ha az imádott nő rosszkedvű, vagy ideges, akkor 
szeszélyeit türelemmel kell elviselni és elnézni egyet- 
mást. A nőknek nem imponál, ha a férfi nyafka, érzé
keny. Legyen mindig bátor, határozott és kitartó. Szí
vesen ismeri el a férfi felsőségét a nő, akit erélyesnek 
és férfiasnak ismer meg. Az még nem férfiatlanság, ha 
a nőnek engedünk, az lehet udvariasság és előzékeny
ség isi, mert ha azt hajtogatjuk egy kérésre, hogy „pa
rancsoljon44, ez nem jelenti azt, hogy megalázkodunk, 
hanem hogy előzékenyek vagyunk.

Ha akaratlanul i& vitába elegyedsz, akkor elveidet 
megfelelő formában védelmezd, sőt védelmezheted 
anélkül, hogy az imádott nő érzékenységét sértenéd.

Asztalbontás után könnyen nyilik alkalom az 
egyedüllétre, különösen, ha a szülők egy kissé vissza
vonulnak szundikálni. Ezt az alkalmat fel kell hasz
nálni, hogy intim, bizalmas közléseidet imádottaddal 
kicseréJhesd.

Egy gyengéd, ábrándos, érzékeny leánnyal termé
szetesen egészen másképp kell bánni, mint egy érzéki, 
vidám hölggyel. Beszélj vele kedvenc költőjéről és író
járól; bizalommal közöld vele kisded gondjaidat és 
kérd ki tanácsát, ami jó benyomást fog kelteni. Azon
ban óvakodj a szentiment álizmustól és puhaságtól, 
mert ezek nem tetszetős dolgok. Egyébként ezekről a 
dolgokról még majd bővebben is lesz szó.
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Mivel nyerhetjük meg valakinek 
a szimpátiáját?

Az ékszerekkel s hasonló értéktárgyakkal könnyen 
meg lehet nyerni egy fiatal leány hajlamait s ha anyagi 
erőd megengedi, úgy ezt a módot válaszd, mint a 
hódítás mellékeszközét. Azonban arra feltétlen ügyelj? 
hogy vagyoni helyzetedhez mérten költekezz, mert 
máskülönben könnyelmű ember látszatát kelted, ami 
isimét a te rovásodra megy. A legszebb és legbiztosabb 
ajándék a virág. Azért sohse mulaszd el imádottadnak 
ilyennel kedveskedni, ami mellett a virág megválasz
tása bizonyos jelentőséggel bir. A rózsa p l  a szerelem, 
az ibolya az odaadás, a szegfű az égő vágy, a liliom a 
hófehér ártatlanság jelképe. Ezt a virágnyelvet kitű
nően lehet alkalmazni érzelmeink kifejezése gyanánt; 
és; biztosak lehetünk benne, hogy meg is értik azt. A 
hölgyeknek azonfelül mindig van egy kedvenc viráguk 
8 ha ezt küldöd neki, feltétlenül nagyobb örömet oko
zol, mintha a kiválasztást vagy a véletlenre, vagy pedig 
a kertészre bizod.

Születés-, névnap vagy más ünnepélyes alkalom
kor sohse mulaszd el felkeresni a családot, de ha ez 
nem állna módodban, akkor legalább is pár sorban 
fejezd ki szerencse kivánataidat. Ha egy családtag beteg, 
okvetlen érdeklődj egészségi állapota felől, szóban 
vagy Írásban, s ha az illető állapota javulásnak indul, 
néhány szál virággal lepd meg.
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Ha vielliebchent (kettős mandulát) ettél egy 
hőlgygyel az asztalnál, mindig arra törekedj, hogy o 
nyerjen. Az ajándékot, illetve a nyereménytárgyat 
jól válaszd meg. Ha a hölgy szereti a zenét, akkor 
kottát, ha olvasni szeret, egy jó könyvet küldj, de 
alkalmas a virág, a cukor és legyező is.

Ha költői tehetség van benned, akkor néhány 
sor költeménnyel üdvözöld, ez kitűnő hatást fog 
eredményezni.

Ha a személyes érintkezés utján már megnyer
ted a barátságát, akkor felkérheted levelezésre. Írj 
sokszor, de röviden s igyekezz, hogy a levélhordó 
minden nap hozzon tőled Írást. Ha az imádott hölgy 
sűrűn keres fel soraival, akkor biztosan számíthatsz 
az ő rokonszenvére és később barátságára is,

Vannak jelek, amelyek elárulják, hogy vájjon 
szívesen látnak-e bennünket, vagy sem ?

Ahol szívesen fogadnak, ott látogatásunk alkal
mával szemrehányást tesznek a ritka látogatásért 
vagy annak elmulasztásáért. Ha ezt nem említik, úgy 
annak a jele, hogy nem nagyon törődnek velünk.

Ha szívesen látnak bennünket, barátsággal fo
gadtatunk s még a szolgaszemélyzet is vidáman jön 
elébünk, mert hisz a cselédek előtt nyíltan szoktak 
véleményt mondani. C

t Ha látogatásunkat kedvesen veszik, akkor ezen 
időt nekünk szentelik, ellenkezőleg, ha azon ment
séget hozzák fel, hogy el vannak foglalva, vagy pl. 
elmenéshez készülnek, jele, hogy társaságunk nem 
igen kedves és kívánatos.
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Hogy viselkedjünk a nagy társaságban?

Ha már imádottaddal közelebbi ismeretségbe 
jutottál s alkalmad nyílik a családdal más társaságo
kat is felkeresni, akkor azon igyekezz, hogy azt a jó 
véleményt amit elnyerni sikerült, más társaságban 
is fentarisci. Minden nőben van egy bizonyos fokú 
hiúság, melynek legyezgetése nagyon jól esik. Az uj 
társaságban a férfinak úgy kell viselkedni, hogy a 
hölgy büszke lehesen reá. Vagyis szellemesnek, jól 
neveltnek, s különösen szive választottja iránt rend
kívül udvariasnak és előzékenynek kell mutatkozni, 
mivel minden nő az ő férfiát szereti a legelsőnek# 
legkiválóbbnak tudni.

Nagyon kellemessé teszi magát az a társaság
ban, aki érti a mulattatást, mert a legnagyobb baj 
az, ha a társaságon elül az unalom. A legtöbb em
ber sokkal kényelmesebb, minthogy másokat szóra'* 
koztasson. Azért jó, ha valaki jó előre készül s sza
valatokat, énekeket, kézi ügyességet, zenét vagy tár
sasjátékot ismer, amit proponálhat is. Ha van némi 
tehetséged a zenéhezT akkor okvetlenül müveid ki 
magad benne; ha szépen szavalsz, nem kell azért 
Demosthenesnek lenned, egész bátran kiállhatsz a 
porondra. Lám, Demosthenesnek beszédhibája volt 
s mégis ernyedetlen szorgalommal sikerült magát az 
ókor első szónokává kiképeznie.

' A jó svádáju ember mindig kedvelt tagja a társa
ságnak. Arra természetesen el kell készülve lenned,
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hogy irigyekre találsz, de azokat nyájas modoroddal 
s szellemi fölényeddel könnyen lefegyverezheted. 
Azt kerülnöd kell, hogy tréfáiddal valakit nevetség 
tárgyává tégy, mert sok ember van, aki nem érti a 
tréfát s boszut liheg egy ártatlan szójátékért.

Ha valamit előadsz, akkor ne csinálj nagy elő
készületeket, valamint ne küzdj a lámpalázzal. Vagy 
tudsz valamit, vagy nem. Ha tudsz, "bátran állhatsz 
elő, sikert fogsz aratni, hiszen a műkedvelő hallgatók 
oly jószivüek a tapssal. Ha ismétlést vagy folytatást 
kívánnak, mindig legyen nálad néhány uj trükk ké
szenlétben, de azért hosszadalmas ne légy.

Társasjátékoknál adj zálogot s ne fájjon neked a 
kiváltás nehézsége. Mint biró pedig ötletes és válto
zatos légy. Feladott talányaid vagy megfejtéseid a jó 
Ízlést sohse sértsék s amellett mulatságosak legyenek.

Qáiban igazán ki vagy téve minden oldalról a 
tüzpróbának, mivel itt úgy a körben ülő mamák, 
mint egyéb gardedámok, sőt a kisasszonykák figyel
mének is állandó gyupontja vagy.
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Bálban^ tánczvígalmakon,

Nem teljesen indokolatlanul mondják, hogy a 
báli csevegések nagyobbára szellemtelenek. Igye
kezni kell tehát, hogy ezen véleményt megdöntsük 
és a társalgást kellemessé és vonzóvá tegyük. Külö
nösen arra kell ügyelni, hogy minden tánczosnőt ne 
ugyanazzal a témával szórakoztassunk. Ha a hölgy 
meg nem előz, akár az időjárásról, melegről vagy 
másról is beszélhetsz inkább. Az egyhangú, szótalan 
hölgyet nem lehet komoly témákkal megszólaltatni; 
beszéded tréfás, ötletes legyen. Igyekezz kiismerni 
őt s megtudni, hogy mik a kedvencz gondolatai, 
akkor azután ezen lovagolhatsz.

Ha az ideáloddal tánczolsz, akkor a szived be
szélhet helyetted. Séta közben néhány gyöngéd szó, 
táncz közben kellő időben elhangzott sóhaj könnyen 
czélhoz vezet. Légy szerelmi nyilatkozataidban lehe
tőleg rövid, de annál szenvedélyesebb, mert ez job
ban hat a nőre. Ne tánezolj sokszor az imádott 
nővel. Polka, boszton, a második négyes és két 
csárdás teljesen elegendő.

Hölgyed jelenlétében nem szabad csak kizárólag 
vele foglalkozni, hanem másoknak is kell a szépet 
tenni, nehogy azt gondolja, hogy pipogya legény 
vagy. Arra azonban tekintettel kell lenned, hogy e 
közben szerelmedet ne kompromittáld. Szünet köz
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ben foglalkozz tánczosnőddel, lesd el kivánságait s a 
mamájához is legyen egyikét jó szavad. Kezet csó
kolj okvetlenül s ne csak mondd, hogy „kezét csó- 
kolom“, mert a szó elhangzik, de az udvarias tett 
megmarad. Hálunk Magyarországon különben is divat 
a kézcsók s ezt úgy idősebb, mint fiatalabb hölgyek 
rendkívül jó néven veszik.

A táncztempó legyen lassú, elegáns, de a tesb- 
tartás mellette erős, férfias és ne feszes, mintha 
deszka volna a zsebedben. Nem árt ezen tulajdon
ságok elsajátítása czéljából egy-két tánczfolyamon 
résztvenni, mivel tudvalevőleg gyakorlat teszi a 
mestert.

Bal magyarázatra okot szolgáltató mozdulatokat 
nem szabad tenni. Minden kétértelmű tekintet illet
lenség a tánczosnő s a társaság irányában, s meg
rovandó tisztelethiányt árul eb A tánczos teste sohase 
legyen nagyon közel a tánczosnő testéhez; az át
karolásnál óvatosnak kell lenni, a tánczosnő kezét 
gyengéden kell megfogni s az arczvonásból kel
lem, vidámság és tisztelet sugározzák ki.

Az ugráló tánczoknál az illő mértéket nem kell 
átlépni s nem kell a tánczot egész a kimerülésig 
folytatni. Neveletlenség a tánczot addig folytatni, 
mig mind a kettő elfárad és kiizzad.

A négyes tánczoknál a tánczosnő irányában 
mindig a kellő tisztelettel viseltessünk, nehogy őt 
magát, vagy másokkal zavarba hozzuk; a taktusra 
ügyelni kell és egy figurát sem szabad elhibázni.

A tánczosnőt lehetőleg kisérjük haza. A bálutáni 
hangulat, különösen hajnalban, nagyon alkalmas a
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szerelem felkeltésére. Az embernek tele van a szive 
és a lányok szive ilyenkor nagyon fogékony.

A hazakisérés megengedését a következőkép 
kérhetjük:

— Boldognak érezném magam, ha azon szeren
csében részesít, hogy nagysádat hazakisérhessem.

Vagy: A mai mulatság élvezete csak ugy lesz 
teljes, ha nem utasítja vissza kérésemet, mely abból 
áll, hogy nagysádat hazakisérnem szabad legyen.

V agy : Nagysád sokkal kegyesebb, hogysem ké
relmem eredménytelen maradna aziránt, hogy része
sítene azon reám nézve valódi nagy szerencsében, 
hogy nagysádat hazakisérhessem.

V agy: Meg fog bocsátani nagysád, ha kiséretem 
felajánlani bátorkodom.

V agy : Ha nagysádnak nincs ellenére, legboldo- 
gabbnak érezném magamat, ha nagysádat hazakh- 
sémi szerencsés lehetek.

Elváláskor meleg, hosszas kézszoritás nagyon 
eredményes. S ha ilyenkor kérünk engedelmet egy 
vizitre, nem igen fogják megtagadni. Főleg ha vá
lasztottunkkal sokat tánczoltunk.
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Miként viselkedjünk étkezés alkalmával.

Ha ebédhez hivatunk meg, pontosan a kitűzött 
időben jelenjünk meg, de se korán se későn, mert 
életmódunk rendellenességét árulná el. Nem illik ki
fogást tennünk a részünkre kijelölt hely ellen, ne 
üljünk le előbb, mig előkelőbb, vagy nő szomszé
dunk le nem ült. Ne vonakodjunk, vagy késleked
jünk a nekünk nyújtott ételt elfogadni. Nagy illet" 
lenség volna, ha a fiatalabb, vagy a kisebb rangú 
kezdené meg először az evést, várnunk kell, mig az 
asztalnál a feljebb ülők megkezdették.

Ha a feladott ételekkel kínálnak, vigyázva s ügye
sen szedjünk tányérunkra, ne szedjünk ki nagy ada
gokat s úgy vegyünk, hogy abból mindenkinek jus
son. — A mellettünk ülővel társalognunk kell; nincs 
kiállhatatlanabb, mint a néma szomszéd, s az illem 
azt hozza magával, hogy a férfi kezdje meg a be
szédet

A körülhordozott étellel mindenek előtt a 
szomszéd nőt kináljuk meg, s arra ügyeljünk — ha 
t. i. az ételeket nem a cseléd hordja fel — hogy 
az a legjobbat és legszebbet kapja. Illetlen magunk
nak a legjobb és legszebb darabot a tálba keres
gélni és kivenni.

Óvakodjunk a használt kanalat, kést, villát, asz
talkendővel tisztára törülni. A kanalat hagyjuk a tá
nyéron, nem illik előbb a kanalat lenyalogatni, a
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kést viüát tőrüljük le kenyérrel, melyet azután a tá
nyérra teszünk.

Csontokat, szilva, cseresznye, meggy magokat 
sohasem szabad az asztalterítőre kitenni, azokat a 
tányér szélére helyezzük.

Ha ételekkel telt edények körül adogattatnak, 
s ha abból vettünk már, az edény fülét, vagy az ab~ 
bán levő kanalat fordítsuk szomszédunk keze felé, 
hogy abból könnyen szedhessen; ha a tálat az asz
talra tesszük, úgy helyezzük azt el, hogy az minden
kinek kéznél legyen.

Nem kell minden feltálalt ételből vennünk, mert 
ezáltal csak telhetetlenségünket áruljuk el. — Mér
tékletesen együnk és igyunk. Á kivett husadagokat 
ne vágjuk nagy darabokra szét, és ne kapdossuk azt 
be, mintha régén nem ettünk volna. — Ha húst vá
gunk tányérunkon, a kést ne nyomjuk meg nagyon, 
mert az kellemetlen csikorgást idéz elő, de a tányér 
is romlik azáltal. A húst finoman vágjuk szét s csen
desen tegyük a szánkba.

Ha a pecsenye mellé salátát, vagy befőttet ad
nak, úgy vagy a salátából, vagy a befőttből vegyünk, 
de e kettőt, t. i. édeset a savanyúval össze ne ke
verjük. Egy ételnél sem mutassunk nagy étvágyat.

Ha valami különös étel kerül az asztalra, amely- 
lyel a tál nincs egészen teli, vagy valami ritkaság van 
benne, mindenekelőtt az előkelőbbet és a nőket kí
náljuk meg azzal, de még az alacsonyabb ranguak 
iránt is mutassunk ily udvariasságot. j

Ha olyan étel jön az asztalra, amelyet még soha 
sem ettünk, ne áruljuk ezt el, hanem úgy mutassuk,
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mintha mar mi ilyen ételeket gyakran ettünk volna; 
•figyeljük azonban, hogy az ily ételeket mikép eszik 
meg ismerőseink.

Ha bizalmasabb körben vagyunk, természetes, 
hogy abból eszünk, a mit szeretünk vagy a mi jó
ízűen esik, minden feszültség nélkül, azonban itt is 
szem előtt tartjuk az Hiedelmet. Oly társasagokban, 
amelyekben feszesebben kell magunkat tartani, nem 
jllik egy ételből, ha még úgy szeretnénk is, kétszer 
venni, nagyobb s fesztelenebb társaságokban már 
többször is vehetünk magunknak.

Ha az asztalnál kenyérre, borra, sóra, ecetre 
késre stb. volna szükségünk, azt halkan, vagy pedig 
intés által a szolgáló cselédtől kérjük. Nem kell az 
ételekből vennünk, mig az öregebbek, vagy nagyobb 
ranguak nem vettek. Másoktól ne vegyük el a ka
nalat, kést vagy villát, hanem azt, ha hiányzik, a szoh- 
gálától kérjük.

Ha tiszta tányérral kínálnak, udvariasságból, azért 
mert amiről ettünk tisztának latszik, vissza ne utasítsuk.

Nagyobb ranguakkal ne koccintsunk poharat, 
mert ez a tiszteletlenség egyik jele, kivévén, ha 
azok szólítanak fel reá. Az ily pohár összekoccintá- 
soknak csak bizalmas körökben, vagy különös alkal
makkor van helye. Vigyázzunk, hogy a pohár össze- 
ütésnél az ital ki ne öntődjék. Óvakodjunk, ha csak 
a társaságban szokássá nem válik, nagyobb rangua- 
kat felköszönteni.

C Az asztalnál is legyünk előzékenyek s ne legyünk 
szórakozottak, p. o. ha a mellettünk ülő nőnek va
lamije péld. kenyere, zsemléje hiányzik, azzal szol
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gáljunk, vagy ontsunk poharába vizet vagy ha meg
engedi, bort, vagy étellel, amelyet észreveszünk, hogy 
szeret, szolgáljunk.

A müveit ember csak annyira nyitja ki száját, 
amennyire az szükséges, nem illik tehát azt kitátani, 
vagy a levest csámcsogva enni, — nem illik telt 
szájjal beszélni, vagy a fogakat késsel vagy villával 
piszkálni.

Sohasem mondjunk Ítéletet az étel minősége 
felett, kivévén, ha a házi gazda szereti a dicséretei 
hallani.

Vidám barátságos arccal üljünk az asztalhoz, vi
dámak legyünk az egész ebéd alatt, de ne legyünk 
unalmasak ; iparkodjunk, hogy beszédünk általános 
érdeket keltsen
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A társalgás művészete.

Régi igazság az, hogy ügyes társalgók ügyes 
udvarlók is. Aki egy egész társaságot tud szórakoz
tatni és ötletesen mulattatni, az egy valakit szintén 
képes lesz társalgásával lebilincselni. S az ügyes 
társalgás egyik titka a sikeres széptevésnek. Hiszen 
a nők nem nagyon kutatják a belső tartalmat, 
rendszerint felületesek, impresszionisták.

„Az asszonyok (igy szól lord Chesterfield fiához 
intézett leveleiben) inkább a hir, mint a valóság után 
mennek és inkább adnak a külső szépségre, mint a 
lelki tartalomra. Roppant szeretik a hízelgést s enyelgő 
szavakkal a legtöbbre mégy náluk. A nők főtulaj
donsága a hiúság, s ha valaki ezt a tulajdonságukat 
jól felismerve, legyezgeti azt, akkor sokkal könnyeb
ben czélhoz ér.*'

Szép hang is igen fontos az udvarlásnál. A tenor 
hang fülbemászó, de nem kevésbé kellemes az ér- 
czes banton is. Ezért nagyon ajánlatos, hogy a fiatal 
emberek beiratkozzanak dalárdába, vagy pedig han
gosan olvassanak és tanuljanak, hogy 0  ̂ torok orgá
numa megerősödjék.

A rendes társalgásnak olyan hangon kell folynia, 
hogy a többiek is hallhassák, sőt résztvehessenek 
benne. Halk hang félénkséget s bátortalanságot árul el, 
ami egy cseppet sem lévén férfias tulajdonság, sokszor
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azt a hitet kelti, többnyire alaptalanul, hogy valami 
súlyom titkot beszélünk meg.

A beszédnek mentnek kell lenni minden közön
ségestől s tájszólásoktól, legyen egyszerű s minden 
frázistól s fellengőségtől mentes.

Azonban, ha valakinek jól áll a népies accen- 
tus, akkor bátran használhatja. Ilyen esetben a táj
szólás fűszerezi a beszédet.

A hangsúlynak mindig arra a mondatra, vagy 
szóra kell esnie, amelyet különösen ki akarunk emelni. 
Az erős, férfias beszéd mindenesetre nagyobb hatást 
fog elérni, mint a gyenge, suttogó hang.

Elénk határvonalat kell vonni a társalgás módja 
alkalmával, aszerint, amint az ember a kollégájával, 
az asztaltársával, barátjával, vagy szive hölgyével be
szél, mert ennek a formájából könnyen lehet követ
keztetni az illető jellemére és műveltségi fokára.

Ha valakit nem értettél meg, ne kérdezd azzal, 
hogy mi ?, ki ?, hanem «nem értem jól», vagy «mit 
is mondott nagysád ? vagy X ur ?» A legtermésze
tesebb és leghelyesebb kétségkívül, pontosan figyelni 
a beszélgetőre.

A nevetésről is van néhány szavam. Nem hiába 
mondja a közmondás: «Nevetéséről ismerjük meg a 
bolondot*A szívből jövő rövid kacaj bájos és kellemes, 
ami derültté teszi a hangulatot is. Az ilyen kacajnak 
bűvös ereje van s gyakran az egész társaságot ma
gával ragadja. A friss nevetés fiatalít, üdit, s jele a 
lelkiösszhangnak s kedélytisztaságnak. A mosolynak 
azonban mindig helyénvalónak kell lennie, nehogy 
gúny, vagy irigység látsszék ki lólábként alóla.
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Maga a nevetés is karakterisztikus. A nyilt, őszinte 
ember kedélyesen, hosszan kacag, egész belevörö- 
södik, sokszor a könnyei is potyognak. A gúnyos, 
epés ember csak éppen szája szögletét húzza félre, 
mig a nem vaíami szellemes ember röhög.

Akinek csúnya fogai vannak, az nyitott szájjal 
ne nevessen, hanem csak mosolyogjon, akinek azon- 
bán szép fogsora van, az bátran nevethet akár tiszta 
szívből is.

Ha egy már derült hangulatban levő társaságba 
kerülsz, légy bár te alapjában rosszkedvű, a magad 
hangulatát ne kényszeritsd másra, hanem igyekezz 
hozzásimulni az ő kedélyükhöz. Ha azonban annyira 
bánt valami, hogy erre nem érzed képesnek maga
dat, úgy inkább keress valami ürügyet s minél előbb 
távozz a neked úgy sem való társaságból.

Ha valaki ügyetlenséget követ el, vagy valami 
önhibáján kívüli baleset éri, akkor nem illik nevetni, 
bármiképp is bántson a nevetés ingere.

Különös gondot igényel a beszélgetés tárgyainak 
megválasztása. Annak olyannak kell lenni, hogy minden 
egyest érdekeljen, és hogy azt mindenki megérthesse. 
Ha a társaság minden tagja valamely szakismeretet 
igénylő tárgyról nem bir kellő ismeretekkel, óvakod
junk ily dolgokat felhozni és azokról beszélni. Ha a 
társaság különböző ranguakból áll, oly dolgokat hoz
zunk fel beszélgetésünk tárgyául, amihez mindegyik 
hozzászólhat. Közönséges, mindennapi tényeket és 
eseményeket,felületes nézeteket, megjegyzéseket,üres 
híreket egy müveit ember sem fog felhozni. Előbb be
széljünk olyan dolgokról, amelyek az öregebbeket és
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nagyobb rangunkat érdeklik, mint azon tárgyakról, 
amelyek csak a fiatalabbakat és alsóbb ranguakat 
illetik. Nincs azonban nagyobb műveletlenség, mint a 
társaságban saját személyes viszonyainkról beszélni.

Olyan dolgok, amelyek érzelmeinket, figyelmün
ket felvillanyozzák, u. m. veszéllyel teljes kalandok 
csodás események, beszélgetés tárgyául jól választ
hatók. Arra kell azonban figyelnünk, vájjon ily dolgok 
előadása nincs-e valakire túlságos nagy hatással. Ne 
beszéljünk olyan dolgokról, amelyek esetleg fájdal
masan hatnak, vagy kínos, visszás érzéseket kelthetnek. 
Például súlyos betegségek leírása, kinos halálozások, 
vagy bűntények, borzalmas események vitatását 
vagy tárgyalását mindenkor mellőzzük.

A müveit társaságban nem illik a nagyobb ran- 
guaknak és gazdagabbaknak a szegényebbekkel való 
beszélgetés alkalmával rangunkról s gazdagságunkról 
beszélgetni — kivevén — ha pártfogásukat ajánlanák 
fel* Az egészséges nem fog a betegeskedőnek az ő 
jó egészségéről csevegni, kivéve, ha azt a gyógyulás re
ményével biztatná. A tudományos egyénnek nem il
lik képességéről és szakismereteiről a kevésbbéképes 
előtt szónokolni, kivevén, ha neki közben felvilágo
sítással vagy valami oktatással szolgálhat.

A beszéd alatt â  nagyobb ranguakat mindig ci- 
mükön szólítjuk meg. Óvakodjunk valakit beszédjében 
megszakítani, különösen az alsóbbrangu a nagyobb- 
rangu, fiatalabb az öregebbnek, férfi a nőnek be
szédjébe ne vágjon. Ne legyünk figyelmetlenek, ha
nem figyeljünk a beszélőre, nehogy visszás feleletet 
adjunk és azáltal a beszéd fonalát megszakítsuk.

25



A TÁRSALGÁS ÉS UDVARLÁS KÖNYVE

Muveletlenségre mutat, ha egyszerre többen beszél
nek, úgy hogy egyik a másikat alig hallja; ez a tár
salgást megzavarja, s a figyelmet lehetetlenné teszi.

A nevetés a legjobb orvosság és ezen elvnél 
fogva mindenki igyekezzék a hangulatot oda terelni, 
hogy a társaság jellege az általános derű legyen. Az 
ilyen hangulatot legkönnyebben el lehet érni jó 
csattanóju apróságok elbeszélésével, élcekkel, de 
mindig oly formában előadva, hogy a beszélő ne 
akadjon meg, mert ez nagy hátrányára van.

Igen alkalmasak a társaság élénkebbé tételére 
az anekdoták, melyeket mindenki előre betanulhat, 
s ha kissé ügyes, akkor ügyesen előadja. Azt élesen 
el kell különíteni egymástól, hogy milyen tárgyú vicz-% 
czet mondjunk; ha hölgyek vannak jelen természete
sen a borsosabbakat nem szabad előadni, mig férfi
társaságban ezek hatnak a legjobban. Ámbár négy- 
szemközött a nők is szívesen nevetnek egy-egy szel
lemesebb, paprikásabb anekdotán

Gondosan kerüljük az olyan témákat, amelyek 
valakit kellemetlenül érinthetnek, valakit sérthetnek, 
vagy valakinek fájdalmat vagy szomorúságot okoz
hatnak. Nagyon csúnya dolog társaságokban vallási 
dolgokról, szokásokról beszélgetni, mert ez sokszor 
egyenetlenségre, sőt ellenségeskedésre is vezethet 
ami a társaság jó hangulatát teljesen elronthatja. • 

Ha oly szerencsétlenül járnánk, hogy valakit be~ 
szédünkkel akaratlanul megsértettünk, iparkodjunk a 
társalgás folyamán gyengéd figyelemmel hibánkat 
helyrehozni, sőt a sértettet meggyőzni, hogy nem akar
tuk őt megsérteni, vagy ha a dolog komolyabb, úgy
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négyszemközt magyarázzuk ki a dolgot, esetleg kér
jünk bocsánatot.

Az asszonyokat nagyságosasszonyomnak, asszo
nyomnak (a francia Madame mintájára), a leányokat 
kegyednek szólítsuk. Általánosan használatos a nagy- 
sád szó, melyet asszonnyal, leárnyal szemben egy
aránt használhatunk.

Bemutatáskor nevünket hallhatóan, értelmesen 
mondjuk meg, s jegyezzük meg, hogy mindig az idő
sebb nyújtja először a kezét, melyet ne csak érintsünk, 
hanem férfiasán rázzunk meg. Ha hölgyeknek mutat
nak be, hajtsuk meg magunkat s ha a hölgy kezet 
nyújt, csak azután nyújtsuk ki mi is a kezűnket hogy 
az övét gyöngéden megfogjuk Bemutatás, vagy bemu
tatkozás alkalmával „van szerencsém" vagy „örülök a 
szerencsének"— a szokásos üdvözlések. Ha mi muta
tunk be valakit, akkor mindig a fiatalabb nevét mond
juk meg először, minthogy őt mutatjuk be tulajdon
képpen az idősebbnek. Ha hölgynek mutatunk be 
valakit, épp úgy a férfi nevét mondjuk először.

Az udvariasság azon figyelemből áll, a mellyel 
az emberek irányában viseltetnünk kell. Mindenki 
iránt legyünk igazságosak, viseletűnkkel bizonyítsuk 
be, hogy előnyeit s érdemeit tudjuk méltányolni, s 
ennek folytán mindenkinek a kellő tiszteletet adjuk 
meg. Az udvariasság ezen figyelemnek és tiszteletnek 
fokozása. Másokkal együttlétünk alatt kerüljünk min
dent, ami őt sértené vagy reá kellemetlenül hatna, 
kívánságaiban előzzük meg, s azt előbb teljesítsük, 
mintsem kimondaná. Azonban a kellő határt itt sem 
kell túllépnünk, előzékenységünk sohase váljék szol-
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gaisággá. Legyünk szolgálatkészek, de ne mások szol
gái, méltányoljuk mások érdemeit, de sohasem feled
kezzünk meg személyes méltóságunkról sem. Az ud
variasságot mindenkor úgy keli gyakorolni, mintha 
az a kötelességünk lenne, amelyért még köszönet sem 
jár ki

Hajtsuk meg magunkat, de ne térdeljünk; legyünk 
udvariasak, de ne legyünk csuszák-mászók. Ne tola
kodjunk előre, s ne teljesítsünk szolgai dolgokat.

71 ruházatról. A testet semmi sem disziti fel any- 
nyira, mint a csinos és Ízléses ruházkodás. A ruházat
ból némileg következtethetünk az ember belsejére, 
gyakran az ember gondolkodásmódját, sőt erkölcseit 
is sejthetjük belőle.

Az öltözetnek lényeges tulajdonságai a tisztaság, 
rend és Ízlés. Már az egészségűnkre való gondolkodás 
kötelességünkké teszi, hogy ruházatunkban a tiszta
ságra és kényelemre tekintettel legyünk, s felebaráti 
kötelesség mindent kerülni, a mi másnak visszatet
szést okozna. A tiszta emberre minden szem szívesen 
tekint. Különösen fordítsunk gondot a tiszta fehér- 
neműre; a legfényesebb, a legtisztább öltözet is elho
mályosul a piszkos fehérnemű mellett.

Ruházatunkban bizonyos rendet tartsunk. Nem 
szabad öltönyünkről egy gombnak sem hibázni, ne 
legyen az felfestve? vagy elszakadva. Az öltöny tes
tünkhöz álljon, ne legyen se igen bő, sem szűk, hosszú 
vagy kurta. Öltözködjünk mindig a legutolsó öwat sze
rint, de ne legyünk divatmajom. A ruházkodásban leg
inkább azokat kövessük, akiknek Ízlésük s jó öltöz
ködésük el van ismerve. Kerüljünk ruházatunkban
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minden feltűnést és fényűzést. Kerüljük az igen tarka 
ruházatot. Legyen ruházatunk egyszerű, s jobb kel
méből. Akitol telik, inkább ruházkodjék jobban, s 
szebben, inkább gazdagabban, mint szegényebben, 
mert a világ csak a külső szerint itél s aszerint vi
selik magukat az ember irányában Óvakodjék az em
ber magát elárulni, hogy a ruházatára büszke, mert 
ez a hiú esztelenségnek ismertető jele.

71 kifejezés, öang, efőabás. Az embernek külsejé
nél, ruházatánál, sokkal többet lehet beszédjéből, 
Qangjáöól, szokott kifejezéseiből, beszédmódjából — 
belsejére következtetni. Mennyire csalódunk, midőn 
egy szép nőt vagy művelt férfit, akit oly örömest 
szemléltünk, beszélni hallunk s szép, csengő hang és 
szellemi kifejezés helyett nyers hangot, üres, vagy 
érzéket sértő szavakat hallunk.

Nehogy visszataszítók legyünk, iparkodjunk a 
művelt nyelvet is sajátunkká tenni. Cnélkül, külsőnk 
bármily szép legyen is, előttünk a műveltebb társa
sági körök el lesznek zárva.

Ha bár a beszédben a főlényeget a gondolatok 
képezik, a beszédmód is fontos. Igen, hangunk csen
gése sokszor nagyobb fontosságú, mint a szavak, me
lyeket kiejtünk. Rossz kedélyhangulat, ingerültség, 
gyűlölet, harag stb. nagyobb kifejezést találnak a 
hangban, mint magukban a kiejtett szavakban. Arra 
keli tehát törekednünk, hogy a hanglejtés ne legyen 
visszataszító, vagy kellemetlen, és hogy ne beszéljünk 
lassan, érthetetlenül, vagy susogva. Ne hűzzuk a sza
vakat, hanem egyszerre mondjuk ki, ne beszéljünk az 
orrunkon keresztül, vagy fogaink között, ne harapjuk
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el a szót, s ne beszéljünk énekelve, hangosan, lár- 
mázva, hanem tisztán ejtsük ki a szavakat. Óvakod
junk csekélyebb jelentőségű szavaknak különös nagy 
fontosságot tulajdonítani, azokat nagy hangnyomaték- 
kal kiejteni. Kerüljük az egyhangúságot, iparkodjunk 
hangunkat változtatni, annak némi nyomatékot adni. 
Bizonytalan, hebegő hang visszatetszést szül minde
nütt. Iparkodjunk hangunknak a szükszéges lejtést 
(modulátió), megszerezni; s hangunkat a kimondandó 
szavakhoz alkalmazzuk; itt ismét a szónoklás nevet
séges hibájába ne essünk.

Nindenekelőtt iparkodjunk a nyelvtan szabályai 
szerint beszélni. Hiúságból sokan a franczia, angol s 
német nyelv ismeretével kérkednek, s a magyar 
nyelvet elhanyagolják. Művelt magyar embernek nagy 
szégyenére válik, ha anyanyelvén rosszul s hibásan 
beszél. A magyar nyelvet a magyar remekírók mű- 
veinek olvasása által tökéletesebben tanulhatjuk meg, 
egyszersmind ezzel az eszünket és szivünket is kimű
veljük s ízlésűnket nemesitjük.

Idegen szavadat ritkán használjunk. A mi nyelvünk 
oly gazdag, hogy az idegen szavak használatát mel
lőzhetjük. Előfordul azonban, hogy némely szavat ma
gyar nyelven kifejezni nem lehet, ilyenkor kénytele
nek vagyunk idegen szavakat használni. Másrészről 
azonban hiúságnak tűnik fel idegen szavak alkalma
zása ott, hol a magyar nyelv is tökéletesen elegendő. 
Nincs nevetségesebb,mint midőn valaki az idegen sza
vakat nem értve, azt használja s hibásan mondja ki.

Még nagyobb fontosságú a tárgy-nak rendes elő
adása. A jó előadásnak lényeges feltélele a rövidség
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és folytonosság, ezáltal a beszéd nyomatékossá és 
határozottá válik. A hosszadalmas előadás mindig unal
mas, A tárgyhoz illő, s jellemző kifejezést használ
junk. A történeteket egyszerű szavakkal s természe
tes fordulatokkal törekedjünk vázolni, ugy,€ hogy 
figyelmünk a főtárgyra legyen irányozva ; mellék
dolgokat lehet felhozni, de ezeket nem kell fontos
sággal kifejezni, nehogy a hallgatónak sokat kelljen 
gondolkozni. Ne éljünk fellengző s kétértelmű kife
jezésekkel, kerüljük az ism étléseket, valamint a né
pies kifejezéseket, milyenek az : izé, azt mondta, szépen 
síelek, s a divatos budapesti totoajnyeloet. Különösen 
iparkodjunk, hogy gondolatainkat egymásután (folya
matosan) adjuk elő; hogy előadásunk összefüggő le
gyen, s előadásunk fonalát el ne veszítsük, vagy az 
érthetetlen ne legyen A beszéd folyamában mind- 
nkább a végső csattanóhoz közelítsünk, amelynek 
előadása által a hallgatót ki kell elégitenünk. Nincs 
kellemetlenebb a hosszú előadásnál, amely ellapo
sodik és érdektelenül végződik.

Szorgalmas megfontolás, arról gondolkodás, amit 
előadni akarunk, az eszes előadásokra való figyelem, 
művelt egyének körében való gyakori megjelenés,válo
gatott könyvek olvasása által sajátíthatjuk el azonmeg- 
becsülhetetlens ajánlatos tulajdont, hogy valamit jól 
előadhassunk' Előre való végiggondolása annak, amit 
elő akarunk adni,szellemes társalgók előadásainak meg" 
figyelése, művelt társaságokban való tartózkodás, válo
gatott jó könyvek olvasása által sajátíthatjuk el a ké
pességet, mely mtndenkire nézve nagy előnyt jelent- 
kellemes előadóvá, közkedvelt társalgóvá lenni.
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Színházban, moziban stb. szem előtt 
tartandó szabályok*

Igyekezzünk mindenkor az előadás kezdetén je~ 
len lenni s ha az előadás már folyik, úgy foglaljuk 
el helyünket, hogy eközben élvezetében senkit ne 
zavarjunk.

Ha hölgyet vezetünk színházba, vagy a moziba, 
a lehető legjobb helyet vegyük, melyet anyagi viszo
nyaink megengednek. A két hely közül a jobbat a 
hölgynek engedjük át. Vegyünk mindig szinlapot, 
melyet aztán a hölgy elé teszünk, de vigyünk ma
gunkkal cukorkákat is, amelyből sűrűn kínáljuk a 
hölgyet.

Ha a nők kalapban, kendővel köpennyel jön
nek, azokat a színházba vegyük tőlük át, s alkalmas 
helyre tegyük.

Ne üljünk, vagy álljunk úgy, hogy a hátunk mö
gött lévők miattunk mit sem láthassanak; szabad a 
nőket is egészen tisztelettél megkérni, hogy a kala
pot tegyék le.

Ha a nők, akiket a színházba vezetünk, még nemi 
smerik a darabot, óvakodjunk velők a darab tar

talmát közölni, ne mondjuk meg előre »most mi 
jön«, főleg a történet kimenetelét, mert ezáltal az 
előadást érdeknélkülivé tesszük.

A darab előadása alatt ne beszélgessünk, ne 
sugdossunk s ne zavarjuk meg a rendet.
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Meggondolatlanul ne ítéljünk valamely darab, 
vagy a szereplők játéka és éneke felett. Itt könnyen 
zavarba jöhetünk, mert lehetnek az említettnek, — 
aki felett ítéletet mondottunk — a teremben bará
tai, akik azt rossz néven veszik és igy ellenségünkké 
válnak. Másrészről Ítéletünkben könnyen hibázhatunk 
s igy szakismeretünk hiányát áruljuk el. Ne legyünk 
mi az elsők, akik tetszésünket nyilvánítják, mert igy 
könnyen azt hiszik, miképp ingyen jegyet kaptunk, 
hogy tapsoljunk s hogy azután a közönség is ben
nünket utánozzon.
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TÁRSALGÁSOK

1. Első látogatás.

A házigazda. Nagyon őrülök, hogy körünkben üd
vözölhetjük, tessék helyet foglalni.

A vendég. Bocsásson meg, ha minden előzetes beve
zetés nélkül házába tolakodtam. Ön valószínűleg tudja, 
hogy egy olyan fiatal ember, mint én, évekig egyedül 
lévén, elfáradt a szórakozásokban, melyekben bőven 
volt része. Ezért is, no meg más, sokkal komolyabb ok
nál fogva már régi óhajom b. családja körébe jutni, 
hogy ott abban a kellemes és kedves szórakozásban 
legyen részem, melyet egy ilyen házi kör nyújt.

A házigazda. Óh, ön igen kedves.
A vendég: Az ön háza, uram, ismert arról, hogy 

ott mindent a becsületes családi élet és ezzel járó kedé
lyes, vidám és fenkölt szellem leng át; s házánál a ma
gyaros vendégszeretet az uralkodó. Ezt már ezerszer és 
ezer oldalról hallottam, s természetes, hogy nap-nap 
után erősebb lett bennem a vágy, hogy én is azok közé 
a szerencsések közé tartozzam, akiknek az ön háza a 
legtisztább megnyugvást és szellemi épülést nyújtja. 
Ma végre az a szerencse ért, hogy ezen vágyam valóvá 
lett.

A házigazda. Ön megszégyenít, de egyben meghat 
szívélyes szavaival. Ön szívesen látott vendégünk, s ha
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jól érzi magát nálunk, legyen minél többször szeren
csénk.

A vendég. Nagyon köszönöm a szives vendéglátást, 
s legyen meggyőződve, hogy bizalmával nem érdemte
lent tisztelt meg.

A házigazda. Legyen tehát minél előbb újra szeren
csénk.

A vendég. Köszönöm. Minél előbb igyekezni fogok 
élni b. meghívásával.

2. Utczán.

A férfi. Megengedi nagysád, ha felajánlom segít
ségemet. Nehéz lesz ebben a tolongásban az utczán ke
resztülmenni.

fA nő. Köszönöm uram, azt hiszem, nem érhet baj.
A férfi. Szabad kérdenem, hova méltózlatik?
A nő. A keleti pályaudvarra.
A férfi. Akkor tessék vigyázni, az utczán ezernyi 

nép áll, várják a királyt, aki Gödöllőről jön. Nem 
akarná ön is látni?

A nő. Sajnálom, de nekem negyedóra múlva már 
a pályaudvaron kell lennem.

A férfi. Akkor legjobb lesz, ha átvágunk a Beze- 
rédy-utczán. Karolj belém s én a balkarommal utat 
nyitok. Látja, nagyszerűen megy —  no mür itt is va
gyunk. Elutazik?

A nő. Nem, várok valakit.
A férfi. Nagyszerű, az pompás, hogy ön itt marad. 

Nagyon sajnáltam volna, ha a mi kedves megismerke
désünk ily hamar véget ért volna.

ÍA nő. Sainálná? Miért?
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rA férfi. Mert szerencsés véletlennek tartom, hogy 
ezen kis udvariassági tény által az ön közelébe ju
tottam, s nem utoljára látom. Engedje meg, hogy be
mutassam magam. Nevem Aczél Antal műszerész a te
lefonközpontban.

A nő. Nagyon örülök, hogy tudom, miszerint ki 
volt oly előzékeny hozzám. Mindenesetre köszönöm szí
vességét.

A férfi. Semmi köszönet nagysád! Csak egy kegyet 
kérek érte. Mikor láthatom viszont?

A nő. Nem tudom . . . azaz . . .
A férfi. Legyen hozzám bizalommal és engedje 

meg* hogy máskor is láthassam, hogy miért, azt nem 
fejthetem ki addig, mig a vonat beérkezik, de valószí
nűleg sejteni fogja, hogy mit akarok mondani és erre 
való tekintettel adja meg az engedélyt, hogy kedves 
szüleit is megismerhessem. Ön hallgat? Ezt beleegye
zésnek veszem s a jövő kedden ugyancsak a keleti pá
lyaudvar II. osztályú váróterme előtt d. u. 4 órakor 
várom.

A nő. No nem bánom. *
A férfi. Szívből köszönöm.
A nő. A vonat beérkezett.
A férfi. Azonnal megyek. —  A keblére kitűzőit 

rózsa, nagyon kedves emlék lenne részemre. Adja ne
kem! (A hölgy odaadja neki, mire a férfi ajkaihoz 
emeli.)

A férfi. Elmegyek, —  de nem messze, oda ahhoz 
az oszlophoz, hogy terhére ne legyek, de mégis láthas
sam s csodáljam. A viszontlátásra. (Visszalép, miközben 
a rózsát gyengéden megcsókolja.)
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3. A vonaton.

'A férfi. (Zsúfolt szakaszban ül, az egyik állomáson 
fiatal hölgy száll fel.) Szabad a csomagját kérnem? (A 
kuffert és kalapskatulyát elhelyezi a hálóban és segít 
a felszállásnál.)

A nő. Köszönöm szépen.
A férfi. Ó kérem, ez kötelességem volt, nagysád. 

Engedje meg, hogy felajánljam helyemet.
A nő. Óh, nem akarom a világért sem zavarni.
A férfi. Dehogy; a világért sem zavar! Sőt. Csak 

bátran üljön le, legalább az ablakból kitünően láthatja 
a vidéket. Tessék, tessék!

A no. Nagyon köszönöm előzékenységét.
'A férfi. Utazott-e már sokat, nagysád?
A nő. Ó nem, mi nők nagyon nehezen utazhatunk. 

Pedig a leghőbb vágyam lenne, egy világköruti utat 
tenni. ‘

A férfi. Ha az ember szórakozásból utazik, akkor 
az passzió, hanem ha üzletileg az év felét a vonaton 
kell tölteni, akkor nem tréfa a dolog.

A nő. Ezt el se tudnám képzelni.
A férfi. Azt hiszem; mégis csak úgy van.
A nő. Én pedig mindig sajnálom, hogy az utazás

nak oly gyors vége van.
A férfi. A mai sokáig fog tartani —  ha szabad kér

denem?
A nő. Sajnos nem, Szilas-Balháson kiszállok.
A férfi. Ez nagyszerű, én is odáig utazom. Ott lak

nak a kedves hozzátartozói talán?
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A nő. Igen, egy nagynénémhez megyek.
A férfi. Sokáig marad ott?
A nő. Körülbelül nyolcz napig.
A férfi. Bizonyosan jól fog mulatni.
A nő. Nem hiszem, itt nem igen nyílik alkalom 

a szórakozásra. Egyebet nem lehet tenni, minthogy ki
megyek az erdőbe sétálni.

A férfi. Megengedi kisasszony, hogy napi elfoglalt
ságom után önre gondolhassak?

A nő. Ha tetszik, miért nem.
A férfi. Én ismerem a nénje házát, ugy-e az a kis 

emeletes villa —  előtte a két fenyővel? Mit szólna 
hozzá, ha egyszer meglátogatnám?

A nő. Ó —  az nagyon kedves volna öntől.
A férfi. És a nénje mit szólna hozzá?
A nő. Semmit.
A férfi. No akkor megpróbálom. Lám már meg is 

érkeztünk. —  Tessék a csomagja.
A nő. Nini a néném cselédje. —  Köszönöm, ne fá

radjon.
A férfi. Nincs miért. —  Isten önnel a —  közeli 

viszontlátásra!

4. Fürdőhelyen.
•

A férfi. Szabad a pádon helyet foglalnom?
A nő. (Igent bólint.)
A férfi. Miért oly hallgatag Nagysád? Talán zava

rom ábrándozásaiban?
A nő. Igen.
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A férfi. Ez ugyan nem a legbarátságosabb jel a ré
szemre, de mindannak daczára engedje meg, hogy itt 
maradjak.

A nő (hallgat),
’A férfi.. Őszintén megvallva, nem szeretem, ha 

ilyen fürdőhelyen a hölgyek szomorkodók s ábrán- 
dozók.

A nő. (Gúnyosan.) ön  nagyon Ízléses.
A férfi. Sajnos, nekem az a szerencsétlenségem, 

hogy nagyon jó Ízlésem van.
A nő. Látom.
A férfi. Örvendek, hogy ön  is észrevette! így tehát 

nem veheti rossz néven, sőt természetesnek tarthatja, 
hogy már rég csodálom s keresem az alkalmat, hogy 
közelébe jöjjek. Ez a körülmény a legvilágosabb tanú
sága annak, hogy jó ízlésem van.

A nő. Maga kiállhatatlan.
A férfi. Ez igaz, de azt nem lehet tagadni, hogy 

erről a tulajdonságomról le akarok szokni, s hogy le 
is szokjam, erre csak egy nő segítsége szükséges. Le
gyen tehát mesterem ebben és javítson meg.

A nő. Nincs semmi kedvem hozzá.
A férfi. Végtelenül sajnálom. Remélem, ön  naponta 

lát engem, mióta itt van, s ezentúl is fog látni, akár 
akar, akár nem. Igyekezni fogok közönyét megtörni.

A nő. Majd meglátjuk.
A férfi. Én kitartó vagyok.
A nő. Téved. Ez már nem kitartás.
A férfi. Értem, ön  tolakodásnak minősiti. De mit 

tegyek, olyan vagyok, mint az öleb, mely inkább tűri 
úrnője haragját, csakhogy hozzásimulhasson.
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rA nő. Nagyszerű. Az ön hasonlata nagy önisme
retre vall.

A férfi. Igaza van. Ismerem magam, tudom, hogy 
nem vagyok valami szeretetreméltó ember, de azért 
az én tiszta szándékaim mellett mégsem érdemelnék 
ilyen rideg visszautasítást.

A nő. De elégikus hangú lett!
A férfi. Lóin de moi la pensée. (Távol tőlem a gon

dolat.) Csak szeretném, ha helyesen Ítélne meg engem, 
mert félek, hogy kiállhatatlannak tart.

A nő. Talán.
A férfi. Hát tanítson meg, hogy miként lennék 

Önre nézve a legkellemesebb, mert én mindent el fogok 
követni, hogy ezen czélomat elérhessem.

A nő. Kétlem, hogy ezt eléri.
A férfi. Mégis van egy halvány reményem. Próbál

jon tanítani, meglátja, hogy jó tanítvány leszek.
A nő. Kicsit öreg, tanulónak.
A férfi. Az nem tesz semmit, sőt ellenkezőleg. Az 

öreg tanítványok azért jobbak, mivel tudatosan tanul
nak s sokkal kitartóbbak.

A nő. És ha nekem nem lenne kedvem a taní
táshoz?

A férfi. Akkor kénytelen leszek mástól megtanulni, 
hogy hogyan tetszhetem Önnek. Ez ugyan megnehezíti 
az ügyet, mert senki sem volna erre úgy képes, mint ha 
az ö n  rózsás ajkai, az ö n  kedves kezének vezetése s 
lábacskájának dobbanása lenne az én,édes útmutatóm.

A nő. Az isten szerelmére, ön  kezd költő lenni.
A férfi. Látja ebből is, hogy mit csinál belőlem. Ha 

ö n  nem engedi meg, hogy hódolatomat lábai elé he^

40



A TÁRSALGÁS ÉS UDVARLÁS KÖNYVE

lyezzem, akkor ezentúl versben fogok önnel beszélni. 
Remélem, e szerencsétlenségtől meg akarja magát 
óvni.

A nő. No, inkább jöjjön s sétáljunk egy kissé!
A férfi. (Udvariasan meghajol és saját vállát vere

geti): Fiú, te büszke lehetsz! Megérdemelsz te ilyen 
áldozatot?

5. A szalonban.

A férfi. Szabad tudnom, hogy érzi magát Nagysád?
A nő. Miért érdekli ez magát?
A férfi. Ha nem érdekelne, akkor nem kérdezném. 

Ellenben gúnyos szavaiból látom, hogy egészen jól van.
A nő. Csak voltam. Egy perez óta azonban meg

változott a helyzetem.
A férfi. Értem —  mióta ö n  mellett ülök. Annál 

inkább is itt maradok, mivel az a körülmény, hogy va
lakit ugrathat, mégis csak kellemes perczeket szerez 
önnek.

A nő. Ebben igaza van.
A férfi. Én meg alkalmat nyújtok erre Önnek, s 

bámulattal vegyes hódolattal hallgatom meg szellemé
nek megnyilatkozásait. Kell ennél még több is?

A nő. Igen —  hogy menjen Isten hírével.
A férfi. Tegye kezét a szivére s mondja, hogy ezt 

őszintén gondolja. Ha én elmennék, talán még sem esne 
olyan jól, mert akkor más valakit kellene fogni balek
ként. Különben is én nagyon jól el tudom viselni tü- 
szurásait.

A nő. Különös kedvtelés.
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A férfi. Nem különösebb, mint az öné, —  tüszurá- 
sokat osztogatni. Nagyszerűen összeillünk.

A nő. Én nem találom.
A férfi. Természetes, ö n  gorombaságokat vág a fe

jemhez és en annál udvariasabb vagyok.
A nő. És ha abbahagynám?
A férfi. Akkor fordítunk egyet a kártyán és akkor 

a türelem sora Önön lesz. Nem is sejti, milyen gonosz 
tudok én lenni.

A nő. Ez uj vonás előttem.
A férfi. Ezt pedig öntől tanultam, nem hiába ki

sérem már rég figyelemmel. Igyekezni fogok, hogy min
den jó tulajdonságát bennem viszontlássa. Le akarom 
másolni magát.

A nő. No erre kiváncsi vagyok.
A férfi. Látja, ez érdekli magát. Hiába, a nőknél a 

kíváncsiságra kell hatni.
A nő. Uram!

A férfi. Kérem, ez csak kis próbája volt az én mali- 
cziózus képességemnek. Gondolja, hogy a teánál egész 
jól mulatnánk együtt?

A nő. Majd meglátjuk.
A férfi. No ez nagyszerű lesz! —- szabad karját 

kérnem.
A nő. (Karját nyújtja).
A férfi. Rendben van, az ellenségeskedések meg

kezdődtek; menjünk a harcztérre. Csak egyet kérek, 
nyilait hagyja itt, mivel ezek a fegyverek a nemzetközi 
szabályba ütközők.

A nő. Hogy érti azt?
A férfi. Már egy nyíl a szivembe repült. Attól félek,
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hogy az ön  orvosi segítségét kell majd igénybe vennem; 
(a fülébe súgva) a nyíl mélyen behatolt és nagyon fáj
dalmas!

A nő. Na menjünk, majd meglátom, mit tehetek.
A férfi. Ez az ígéret bátorságot és erőt ad, mert 

most tudom, hogy egy nagylelkű ellenféllel van dolgom! 
(Az asztalhoz ülnek.)

6. Báli csevegés egy högygyeL
A férfi. Volt oly kegyes ezt a tánczot nekem Ígérni, 

nagysád.
A nő. Kérem.
9A férfi. (Karját nyújtja.) Az előbb láttam önt 

bosztont tánczolni, s mozdulatai oly végtelen bájosak 
voltak, hogy hőn vágytam én is egy túrára. Roppant 
szeretem a bosztont.

A nő. Én is.
A férfi. A többi tánczok talán több változatosságot 

nyújtanak, ellenben báj és kellem csak a bosztonban 
van.

A nő. Igen.
A férfi. Óh mily gyönyörűen szól a zene; ez a Zer- 

kovitz nagy zeneköltő!
A nő. Igen.
A férfi. Szereti a zenét?
A nő. Nem.
A férfi. Pedig a boszton zenéje iránti szeretete en

nek ellenkezőjét mutatja. Látogatja ön a konczerteket?
A nő. Nem.
A férfi. Akkor valószínűleg a színházakat jobban 

szereti. Elvégre is ez Ízlés dolga.
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rA nő. Nekem mindegy.
A férfi. Mivel szokta a szabadidejét tölteni?
A nő. Legszívesebben otthon vagyok.
A férfi. Ezt nem értem. Egy fiatal üde terem lésnek, 

mint Ön, nem kellene mindig otthon ülnie.
A nő. Én igy szeretem.
A férfi. Nagysád, csodálom szerénységét s okossá

gát. Milyen boldog lenne bármelyikünk, ha csak egy 
hétig el tudna lenni szórakozás nélkül. Én négy asztal- 
társaság elnöke vagyok, más 6-nál pedig hátralékban 
vagyok —  a tagdijakkal. Egy nap se jövök haza 12 
előtt. Ennek mentségét csak Petőfi egy költeményé
ben lelhetem. Ismeri ezt a részt belőle?

A nő. Nem, hál’ az Istennek.
A férfi. Teháit ő azt mondja, „A férfinek künn a 

helye.“ Egyebekben roppant meleg van ma.
A nő. Nekem is melegem van.
A férfi. Ilyen hőmérséklet mellett irigylendők a 

hölgyek, könnyű toilettjeikben. Nekünk szegény fér
fiaknak fekete meleg frakkban s keményre vasalt ing
ben kell izzadnunk. Mondja Nagysám, ezek a csipkék 
valódi brüsszeliek?

A nő. Dehogy, én horgoltam.
A férfi. Az lehetetlen, ezt a csodás mintát, ezt az 

ízléses mintát mind az ö n  kis kacsói teremtették?
A nő. Igen.
A férfi. Csodálom ön t nagysád. Tudja-e, hogy én 

imádom a női kézimunkát?
A nő. Tényleg?
A férfi. Sőt nagyon érdekel. Én azt roppant nehéz

nek tartom.
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A nő. Miért? Csak türelem kell hozzá.
A férfi. Türelem? Elhiszem, egy ilyen betéten el 

lehet egy évig is dolgozni.
A nő. Dehogy, ha az ember szorgalmas, legfeljebb 

6 hétig.
A férfi. Nagyszerű, pompás. No de most már van 

hely, szorgalmasnak kell a tónczban is lenni. Istenem, 
mily gyorsan múlik az idő az Ön szellemes társaságá
ban. (Tánczolnak.)

, 4 .
7. Bucsulátogatáskor.

(Vallomás.)

A vendég. Isméiéivé fogadja köszönetemet mind
azért a szívességért, amelyet igénybe vennem annyiszor 
nyílott alkalmam. Csak fájdalommal gondolhatok arra, 
hogy nem lesz módom ebiben a vendégszerető hajlék
ban ezután is megjelennem. Mily szívesen fejeztem 
volna ki mindezt kedves szülei előtt —  kisasszonyom; 
kérem azonban, legyen szives és mondja meg mindezt 
kedves szüleinek nevemben. ■

A házigazda leánya. Szüleim nagyon sajnálni fog
ják az ön  bucsuzósát; de még fokozottabban, hogy nem 
nyílott alkalmuk a személyes elbucsuzásra.

A vendég. Erzsiké kisasszony, holnap ilyenkor már 
messze leszek Önöktől, idegen emberek között és ön  
is Erzsiké kisasszony, mihamar el fog felejteni.

A leány. Óh, nem, Kecskés ur, olyan hamar nem 
felejti az ember jóbarátait!

A vendég. Csakugyan barátjának tartott? Hisz 
mindig az volt a vágyam, hogy barátja lehessek; sőt
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legrejtettebb gondolatomban még közelebb akartam  
jutni önhöz. Óh, Erzsiké kisasszony, önnek tudnia kel
lett, önnek meg kellett éreznie, hogy ö n  volt az a de
lejes erő, mely e helyen tartott s amely azt eredmé
nyezte, hogy szülei verdégszeretetét oly gyakran 
igénybe vettem. Ha tudná Erzsiké kisasszony, mily 
sokszor volt ajkamon a szó, hányszor akart kitörni be
lőlem a vallomás, amit a szemérem visszatartott, de 
amit ma, az utolsó napon ki kell mondanom: szeretem 
m a g á t-------------szeretlek tégedI . • .

8. Megismerkedés a sétatéren.

A férfi. A kisasszony igy egész egyedül sétál ezen 
a szép sétányon? Megengedi, hogy csatlakozzam és kí
séretemet önnek felajánljam?

A nő. Köszönöm; de nem tudom, mi szükségem 
volna rá?

A férfi. Nem olvasta a feliratot a táblán, a bejárat
nál: „Óvakodjunk a zseb tol vajok tói!“ —  Annyi sok 
a rossz ember, akik leleményesek gonoszságukban.

A nő. Nekem nem sokat árthatnának a tolvaj urak; 
semmiféle értéket nem hordok magamnál.

A férfi. Mégis, kisasszony, —  önnek szive is van és 
nagyon nagy a száma azoknak a tolvajoknak, akik 
leányszivekre pályáznak!

A nő. Óh, ezekkel a tolvajokkal szemben könnyen 
tudok védekezni!

A férfi. Távolról sincs szándékomban az ön  bátor
ságában és elővigyázatos voltában kételkedni, de en
gedje meg, hogy tanácsot és védelmet adhassak.
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A nő. Nem tudom, hogy jönne ahhoz Ön?
A férfi. A legtermészetesebb okon: mintha az ön  

kicsiny, meleg szive az enyém lenne és énnekem köte
lességem lenne azt minden veszélytől megóvni.

A nő. Uram, ön illetlen I
A férfi. Ezt a megrovást köszönettel kell fogadnom, 

bármily fájdalmat okozzon is. De inkább akarok illet
len lenni, mint reménytelen.

A nő. Hogy-hogy reménytelen?
A férfi. Kisasszony, már napok óta követem ön t 

nyomon, abban a reményben, hogy majd csak érdeme
sít egy pillantásra, köszönésemet fogadja, szóval, hogy 
észrevesz . . . hiába! Végre legyőztem tartózkodásomat.

A nő. Szent Isten! Ott jön két ismerősöm! Menjen, 
menjen gyorsan I . . .

A férfi. Óh, isten mentsen, hogy Önt kompromit
táljam! Én önnel vagyok s önnek tűrnie kell engem 
maga mellett, mig e két pletykakedvelő elvonul* Ha én 
most hirtelen elillannék, ugyancsak lenne plétykázni 
való!

A nő. Igazán nem szép öntől, kellemetlen helyze
temet igy kihasználni.

A férfi. Szép —  bár nékem igazán csak ön  szép 
—  de hát háborúban az ellenfelek minden véletlen 
nyújtotta előnyt kihasználnak.

A nő. Eszerint mi ellenfelek gyanánt állunk egy
mással szemben?

A férfi. Úgy látszik; mert az Ön megközelíthetet
lensége egy várhoz hasonlít, melyet nekem be kell ven
nem.
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A nő. És maga ehhez az ostromhoz eléggé kimé- 
letlen eszközöket használ.

A férfi. Ez mind az én kényszerhelyzetem követ
kezménye. Ám kész vagyok a békére, ha ö n  megadja 
magát!

A nő. Soha!
A férfi. Kérem, egyébként én már el is foglaltam 

a várat, mert a két hölgy ismerőse, akikkel előbb talál
koztunk, bizonnyal fog gondoskodni róla, hogy együt- j 

tes sétánkról holnap m ár a fél város tudjon.
A nő. Óh Istenem, de rossz is ön !
A férfi. Óh nem, ellenkezőleg; én oly jó vagyok, 

hogy a régi háborús szabályok értelmében a menekülő 
ellenség részére aranyhidat épitek. Engedje meg most, 
hogy elkísérjem és hogy holnap reggel hogyléte irtámt 
érdeklődhessek; —  és a béke megköttetett.

A nő. Nos, a béke kedvéért, —  legyen meg az óhaj
tása.

A férfi. Köszönöm, —  reméljük, hogy —  mint az 
ujságregények mondják: folytatása következik!

■ V

9. Ismerkedés a mozi-előadás után.

A férfi. Bocsássa meg, kisasszony, hogy csatlako
zom; tudom, hogy illetlen, s hogy ö n  haragudni fog, 
de este van m ár s az utunk egyfelé visz, én ugyanis arra 
megyek, amerre ö n : hát legyen elnéző.

A nő. Köszönöm, nem óhajtom a kíséretet.
A férfi. Gondoltam, hogy csak ilyen oka lehet an

nak, hogy ön  ilyen bájos, szép leány létére egyedül
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megy hazafelé —  a moziból, ahonnan mindenki párosá
val lép ki. f

A nő. Kérem, ne alkalmatlankodjon!
A férfi. Úgy látszik, ön  hajthatatlan! Nos jó, nem 

erőszakoskodom, csak azt akarom mondani, hogy ön  
rossz moziszinésznő lenne.

A nő. Hogy tudja?
A férfi. Mert micsoda mozikép lehet abból, ha a nő 

elkergeti a férfit és kérlelhetetlenül visszautasítja? Pe
dig aki moziba jár, annak tanulnia is kell.

A nő. De nem ilyesmit!
A férfi. De bizony ilyesmit! Hát mit gondol, miért 

van a moziban sötét?
A nő. Nevetséges kérdés. Hogy a képeket jobban 

lehessen látni!
A férfi. Tévedés; hogy ne lehesen látni azt, ami a 

hátsó sorokban történik.
A nő. Furcsa! Miért mondja ezeket nekem?
A férfi. Azért, mert amit Ön tesz, nem illik!
A nő. Mi nem illik?
A férfi. Moziba járni és ott nem tanulni!
A nő. Hát mit tanulhatnék ott?
A férfi. Barátságosabban viselkedni. Nézze csak 

meg egyszer, milyen kedvesek a hölgyek ott a vásznon 
és hátul a padokban! Pedig azok távolról sem olyan 
bájosak, mint maga. S ha maga mosolyogna egyszer, 
azok mind megpukkadnának az irigységtől!

A nő. Óh, kérem, csak ne hízelegjen, azt nem sze
retem.

A férfi. Nem hizelgek, de ha nem szereti, az igazat
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se mondom meg. Hanem őszinte akarok lenni és meg
mondom, mi késztetett arra, hogy Önt megszólítsam.

A nő. No, arra kiváncsi vagyok!
A férfi. Megmondom az igazat. Mert látja, mond

hatnám, hogy ö n  oly szép, oly bájos, oly megnyerő, 
hogy még lányt, ki ilyen hatással lett volna rám, nem 
láttam; ez is igaz lenne; de én nem ezt mondom. Teg
nap voltam a Nagy mozgóban és ott láttam egy csodás 
képet, amelynek hősnője hihetetlenül hasonlít önhöz. 
Az a kép nagy hatással volt rám és mikor ma meglát- 
lam Önt, a tegnapi hatás újra erőt vett rajtam. De látta 
ön  ezt a képet? A czime volt a „Boldogtalan szerelem."

A nő. Nem láttam, ide szoktam járni, mert az kö
zelebb van.

A férfi. De holnap ugy-e megnézi? Engedje meg, 
hogy holnap találkozhassam Önnel és egy jegyet fel
ajánlhassak a Nagymozgóba. Ön is látni fogja, hogy 
mennyire hasonlít Önhöz a hősnő.

A nő. De messze van a Nagymozgó a lakásomtól.
A férfi. Nem határoz. A kép oly jó, hogy azt a kis 

utat megérdemli és azután, ha megengedi, úgyis haza- 
kisérem.

A nő. Na jó, nem ibánom, mit nem tesz az ember 
egy szép moziképért.

A férfi. Hát még egy szép lányért!

10. Ismerkedés esőben.

A férfi. Nagysád megengedi, hogy esernyőmet fel
ajánljam?

A nő Jsiet az esőben és egy szót sem szól).
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rA férfi. Inkább megázik? Persze tolakodásnak 
veszi a szivességemet és azt hiszi, hogy udvariasságom 
csak ürügy arra, hogy megszólítsam.

A nő (hallgatva siet).
} A férfi. Hát nézze kérem, ahelyett, hogy egy lépés
sel odébb siet, siessen itt az ernyő alatt. Gondolja, hogy 
ez az eresz, legalább nem ázik meg. Nem kell önnek 
egy szót sem szólnia, sőt én is hallgatni fogok. Tegyünk 
úgy, mintha nem is ismernők egymást; de menjen az 
ernyő alatt, ö n  nem megy alatta? Jó. Hát föléje tar
tom, ezt csak elfogadhatja! . . . (föléje tartja.)

A nő (halkan). Köszönöm.
A férfi. Nincs mit. őszintén megvallva, nem cso

dálom, hogy ö n  tartózkodó az esernyőelfogadással 
szemben, mert annak felajánlása rendszerint nem 
egyéb, mint ismerkedés-kezdés. Nemde, ö n  is igy gon
dolja?

A nő. Igen.
A férfi. Látja, énnekem nem ez a szándékom. Pusz

tán jóindulat. Az eső esik, ön siet, —  ha ráérne, kapu 
alatt várná be, hogy elálljon —  hát gavallér vagyok; 
pláne amikot ilyen szép nőről van szó!

A nő. Látja, ez az! Már visszaél azzal a helyzettel, 
hogy zuhog az eső és én az esenyője alá vagyok kény
szerítve, ha csak nem akarok bőrig ázni!

A férfi. Na jó, hát igaza van. Bár megfogadtam, 
hogy hallgatni fogok, mint a csuka és úgy kísérem az 
ernyő alatt. De nem tehetek róla, s ez az ön hibája, ön 
kisasszony nagyon szép; és én áldom ezt az esőt, mely 
alkalmat adott arra, hogy önnel megismerkedhessem.

A nő. Na, na, csak ne hálálkodjon!
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A férfi. Ilyen szép arcz, arányos termet csak ne
mes lelket rejthet magában, mely nem fogja megen
gedni, hogy én reménytelenül vágyódjam az után, hogy 
újra láthassam. Nézze csak, az eső lassan-lassan eláll 
s a nap ismét ki fog sütni. Engedje meg, hogy az én 
reményemre is a derű sugára ragyogjon. Na nyújtsa a 
kezét, annak jeléül, hogy nem haragszik sem reám, 
sem pedig az esőre —  melynek ezt a gyönyörű ismeret
séget köszönhetem. Ugy-e megengedi, hogy bemutat
kozzam és ugy-e remélhetem a viszontlátást?
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a hódítás művészete

Meghóditni az asszonyszivet!

Van-e izgatóbb tudomány, mint ez; tudomány- 
szomj, mely erősebb lenne, mint az, amelyik ez örökké 
csábos „tantárgy" felé irányítja a férfiak, ifjak, vagy 
öregek érdeklődését? Hány fiatalember álmodozik ar
ról, hogy mi lenne akkor, ha egyszer rá találna a böl
csek kövére, az ezeregyéjszakabeli varázsigére, mely 
miként a „Sezám nyílj meg!" minden asszonyszivet 
megnyitna előtte, s őt megtenné a lányok, asszonyok 
Napóleonjának!

Nehéz tudomány ez és mégis könnyű. Don Jüanok, 
akik minden asszony szivéhez megtalálják a helyes 
kulcsot, nagy számmal élnek közöttünk; fiatalok és öre
gek; szépek, daliásak és csúnyák, igénytelenek; gazda
gok és szegények; szellemesek és üresek; rosszak és 
egyenesek. Mert a donjuanság titka nemcsak a férfi 
egyéniségében rejlik, illetve egy bizonyos, meghatáro
zott egyéniségben. Ami az egyik nő előtt kívánatos és 
csábító, ellenállhatatlan varázserővel bir, a másik előtt 
ez közömbös, vagy éppenséggel ellenszenves.

A hódítás tudománya éppen ez: megtalálni mindig 
a helyes hangot, megérezni a helyes időt, a kedvező pil
lanatot. A férfié a szerelemben a kezdeményező, a tevé
keny szerep. A nő, az mindig védekező, ellentálló fél. 
Azért a nő a gyönge, a férfi az erősebb nem.
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A szerelmi történetek hires és hírhedt lovagjai, a 
Don Jüanok és Cassanovák, Faublas-k és Des Grieux-k 
nem voltak feltétlenül Adonisz szépségű férfiak és hó
dításaik száma mégis mesébe illő, amiből ők maguk 
sem csinálnak titkot. Hisz maga a közmondás is azt 
tartja: csak egy fokkal legyen szebb a férfi az ördög
nél. Sőt vannak sokan, akik azt tartják, hogy éppen 
csak a rut férfiak tetszenek a nőknek. Ami persze me
gint nem igaz. Mert hátránynak semmi körülmények 
közt se nevezhető a szépség. Mindenesetre más egyéni 
tulajdonságokkal hódit egy fiatal és mással egy idősebb 
férfi.

A férfiakat, éveik számát tekintve, három csoportra 
oszthatjuk —  hódítás szempontjából.

Az első csoportba a legfiatalabb férfiakat sorozzuk; 
a 18— 24 esztendőseket. Ezekben sok a hevület, a ra 
jongás, az ideálizmus. Ezeknek főleg a nagyon fiatal 
lányoknál és a Balzac- és „veszedelmes" korban lévő 
30— 40 éves asszonyoknál van legnagyobb szerencsé
jük. A fiatal lányokra ideális felfogásukkal hatnak, mig 
az érettebb asszonyok fiatalságukat, tapasztalatlansá
gukat honorálják; szinte fiatalítják velük magukat.

A második csoportbeli férfiak a 26— 38 évesekből 
kerülnek ki. Ezek az érett férfiak, akik tudatosan sze
retnek, kitartóbbak érzéseikben, melyekben jobban át
érezve tudnak szeretni. Megbízhatóbbak, diszkrétebbek 
és elővigyázatosak. Ezért inkább megbíznak bennük a 
nők és nyugodtabban kötnek velük barátságot. Az e 
korban levő férfiak teljesen tisztában vannak a követ
kezményekkel s bármilyen baj esetén szembe is tudnak 
azzal állani. 20 és 30 év körüli nők velük szemben érez
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nek legtöbb vonzalmat. Ezekre átháríthatják a felelős
séget és a koczkázatot megosztják.

A harmadik csoport a 38 éven felüli férfiakból te
lik; akik bár sokban hátrányban vannak az előbbi két 
csoportbeliekkel szemben, de viszont sok előnyük is van. 
A tapasztalat! Ami valamennyi téren, az épp úgy a sze
relmi téren is nagyon fontos valami. Sok-sok tapaszta
lat kell ahhoz, mig olyan nyugodt, számitó és határo
zott tud lenni a férfi, hogy imponálni tud a nőnek any- 
nyira, hogy az állandóan érzi a férfi fölényét. Amig a 
fiatalemberrel szemben anyáskodó hajlandóságú, az 
idősebb férfi felsőbbségével uralkodik felette és fölé
nyével hódítja meg. Fiatal, csitri leány, —  aki fel a sze
relem tüzétől, vágyódik utána és még se mer: e felett 
legkönnyebben az ilyen meglettebb korú férfiak arat
nak diadalt.

Szász Zoltán, a jeles „nemiélet-filozófus" azt 
mondja, hogy a férfitökéletesség az 50 éves férfiben ala
kul ki. Akkorra gyöngeségeit, hibáit leveti s az marad 
meg benne, öntudatosan, fölényesen, ami a férfit igazi 
férfivá teszi.

Megint általánosságban beszélve, sok igazság van 
abban is, hogy a szőke nőknek feketék, a fehérbőrüek- 
nek a sötétbőrüek tetszenek jobban; ami a különböző 
fajok vonzódásában leli magyarázatát, amivel a termé
szet a különbségeket törekszik kiegyenlíteni. Innen van 
az is, hogy a zsidófaju „race“ férfiak és nők nemi szem
pontból nagyobb hatással tudnak lenni a másfajta
beliekre, mint azokra a saját fajtabelieik.

Természetes, hogy a szerint, hogy a nők milyen 
társadalmi osztályúak, milyen korúak és tempera-
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mentumuak, más és más hat rájuk, —  más és más 
a meghódításuk módja. És ennek megtalálásában, a 
gyöngéjük felhasználásában rejlik a siker, s aki al
kalmazkodni tud hozzájuk, azé a diadal pálmája.

Ha a nők egyéniségét vizsgáljuk, amelynek meg
felelően kell a hódítani akaró férfinak felkészülnie, a 
következő típusokat jelölhetjük meg:

1. A tetszeni vágyó,
A tetszeni vágyó nő, a hiú nő. Ez minden korbeli 

lehet, egész fiatal bakfis, férjes nő és özvegy. Aránylag 
legkönnyebben bevehető a szivük, mert a hódolatot, 
a bókot örömmel fogadják, készpénznek veszik és 
könnyen megjutalmazzák. De ezek nemcsak neked 
akarnak tetszeni, hanem mindenkinek. Ezért ezek szé
pen és elegánsan akarnak öltözködni, szeretik az uj 
ruhát, az ékszert, a nyilvános helyeket, ahol feltűnhet
nek. Am a bókot és a hízelgést is készpénznek veszik, 
igy ezeknek a szivéhez nem szellemességeddel, kiváló 
egyéni tulajdonságoddal és kitartó, hü szerelmeddel 
férkőzhetsz, hanem anyagi áldozatokkal, ajándékokkal 
és sok bókkal. Ebből a nőfajtából nagyon sok van; 
ezek könnyen meghódíthatók, mert hiszen azáltal, 
hogy udvarolsz neki, flirtölsz vele, már annak adod 
jelét, hogy tetszik neked és ő tetszeni akar. Ha sikered 
van, nem soká örülhetsz neki. Másnak is akar tetszeni, 
újabb behódolásra vágyik, s csakhamar bebizonyoso
dik, hogy a könnyű siker nem tartós siker.

2. A szemérmes.
Mind kevesebb és kevesebb lesz ebből a fajtából. 

A szolid és erkölcsös polgári családokból kerül ki, aki
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otthon is nyugodt, békés családi életet látott. Vigyázz, 
hogy egyetlen merész szavaddal, kétértelmű czélzásod- 
dal arczába ne kergesd a vérét, mert vesztett ügyed 
van. Igyekezz hozzáférkőzni, amit csak úgy érsz el, 
ha respektálod szemérmét, osztod felfogását s nem 
igyekszel őt szemérméből „kigyógyitani.“ Békés, szen
timentális férfiakat kedvel és eredményt mégis azok 
érnek el náluk, akik olyanok, vagy —  ami mindegy —  
olyannak látszanak, mint ők óhajtják és egy alkalmas 
perczben, egy pillanatban elszántak és merészek. Egy 
kedvező pillanatban hirtelen és minden bevezetés nél
kül. Egy roham, amelynek sikerülni kell, különben 
minden elveszett. Megismételni többé nem lehet: vagy 
győzelem, vagy szégyenletes vereség! A kellő pillanat 
megérzése, ez itt a fő. S ha e kellő pillanat itt van, élni 
az alkalommal, mert többé talán nem tér vissza. Kisér- 
letezésnek, meggyőzésnek, magyarázgatásoknak a sze
mérmesnél helye nincs, náluk csak huszárbravurral 
lehet győzni, ha az igazi pillanatban történik, vagy 
szégyenkezve visszavonulni végleg, ha nem sikerült!

3. A goromba.

Ezzel meg kell magad kedveltetned. Nehogy azt 
gondold, hogy ha ő goromba, én még gorombább le
szek! Ellenkezőleg! Ha ő goromba, te légy nyájas, 
distingváltan finom és jó modorú. Ha nyersen el is 
utasit, ne mondj le rögtön a siker reményéről. Légy 
kitartó lés törhetetlen. Nyugodt udvariasság, mindig 
kész előzékenység. Ne vedd zokon, amit mond, bár 
éreztetheted vele, hogy megbántott —  érdemtelenül. 
Igyekezz őt megkaczagtatni, jókedvre hangolni. Légy
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vidám és elmés. Látja, hogy kitartasz mellette, hogy el 
nem riasztott, hogy finom, udvarias és distingvált ma
radsz, meg fog változni irányodban, veled szemben 
másminő lesz, mint a többi férfiakkal s ekkor már a 
helyes utón vagy. Az ilyen nőben bizhatsz is, látod, 
hogy nehezen közelithető meg, —  ha meg is köze- 
lithető.

4. A büszke.

A büszke nő a legtöbb férfit elriasztja maga mellől. 
Vágyuknak szárnyát szegi s a próbálkozásra nem igen 
ad kedvet. Pedig a büszkeség a nőnél mit sem jelent. 
A nőnek büszkének is kell lennie. Legyen tisztában a 
maga értékével. Nő: már magában álma, reménye a 
férfinak; s ha bármily kedves, közvetlen és barátkozó, 
egy bizonyos fokú büszkeséget is mindig meg kell 
őriznie. Büszkeségét tehát respektáljuk; fogadjuk kö
szönettel egy kedves szavát, egy jóindulatú mosolyát. 
Igyekezzünk szellemesek, ügyesek lenni, mutassuk, 
hogy érdemesek akarunk lenni elismerésére, hogy na
gyon értékesnek tartjuk kegyét s hogy igenis törek
szünk szimpátiáját elnyerni. De azért ne legyünk meg- 
alázkodók; mi is őrizzünk meg bizonyos büszkeséget 
vele szemben, s néha-néha legyünk kissé tartózkodók. 
S ne feledjük el, hogy a legbüszkébb hölgy is hamar 
feladja a büszkeségét, ha a szivéhez férkőzött egy férfi.

5. Az emanezipált.

Emanczipált hölgyet meghódítani nehéz feladat, 
de szintén nem lehetetlen. Mert ha még oly emanczi
pált is, ha még úgy lenézi is a férfiakat, csak nő és a
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természet törvényei ellen ő sem tehet semmit. S ha a 
szivéhez vezető utat meglelted s azt hevesebb dobo
gásra bírtad^ épp olyan odaadó, szerelmes nő lesz be
lőle, mint a legnaivabb, ábrándos bakfisból. És hogy 
miként hódithatod meg az emanczipált nőt, aki nem 
egyszer gymnáziumot végzett, egyetemet járt és ere
detiben olvassa a klasszikusokat és főleg a szoczioló- 
gusokat? Mindenekelőtt a legbiztosabban fölényes tu
dásoddal és önálló egyéniségeddel és gondolkozásod
dal. Mert, hisz a legkiválóbb női tudás és elme is na
gyon ritkán produkált önállót, csak éppen felfogja és 
vallja azt, amit a nagy elmék produkáltak. Ha látja 
rajtad, hogy fölényesen nézel keresztül a tudásán, 
elveit elfogadod, vagy czáfolod, de mindenkor hatá
rozott, ellentmondást nem tűrő módon, férfiasán és ön
tudatosan: lassan-lassan elveszti a szilárd talajt veled 
szemben és épp olyan határozattan, következetlen lesz, 
mint a többi átlag nők. Meg azután a legemanczipál- 
tabb nő is még mindig nő annyira, hogy hiúsága tel
jességében megmaradjon, szereti a bókot és a hehódo- 
lást, —  akárhogyan titkolja is. Mert ha tényleg nem 
tud örülni egy pár szál szép, friss virágnak és egy jókor 
és szellemesen alkalmazott bóknak: akkor hagyd őt 
gyorsan el, nem azért, mert bevehetetlen, hanem azért, 
mert nem érdemes arra, hogy hódolattal foglalkozz 
vele, mert a nőt kiölték belőle a szürke teóriák és ha a 
ruházata s a teste női is, a lelke üres a vonzó és kívá
natos női tulajdonságoktól. Virág, de csak csinált vi
rág, az igazi, természetalkotta virág illata és iidesége 
nélkül.
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6. A pajkos.

Ki nem kedveli a pajkos, mindig jókedvű, minden 
hunczutságra kész hölgyeket; amilyenek az egész fiatal 
lányok és az érettebb szépek körében egyaránt feltá- 
lálhatók?

Mindig nevetés a szájszögletben, pajkos villanása 
a szemnek, mindenkor készek a kaczagásra! Okkal, 
vagy ok nélkül, mindig, mindig jókedvüek. Nagyon 
pórul járna az a férfi, aki komoly, kenetteljes módon 
akarna neki szerelmet vallani, vagy szavaival rá hatni. 
Talán végighallgatja, talán nem és mindjárt, az első 
mondatoknál, vagy talán csak a beszéd végén kaczag 
a szemébe. Nem, az ilyen pajzán temperamentumu 
hölgyekkel vidáman, pajkossággal kell foglalkozni. 
Azoké a diadal felettük, akik épp olyan vidámak, tré
fára készek, mint ők, akik nem komolykodnak, nem 
sóhajtozgatnák, hanem épp úgy kaczag^ak, mint ők, 
akik ötletesek, tréfásak és akik segitnek nekik mások 
hibáit kigunyolni; akik igazi jó pajtásukká tudnak 
lenni. Mert később azért az ilyen kis pajkosak is meg- 
komolyithatók; a jókedvű pajtás, lassan-lassan, lépés- 
ről-lépésre mérsékelheti a nőcske temperamentumát 
és rávezetheti árra, hogy kissé komolyan is szabad az 
életet felfogni. Ez nem fog megártani az ügynek, sőt 
csak jobban előre viszi azt.

7. A magábazárkózott.

Ellentéte a pajkosnak. Nehezen barátkozik s ha 
sikerült is ismeretséget kötnöd vele, végtelenül tartóz
kodó, zárkózott. Ha vidám, jókedvű természetű vagy, 
nem érsz el nála sikereket. Olyannak kell lenned, mint
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ő, vagy helyesebben: olyannak látszani. Szentimentá
lisnak, aki megérted az ő lelkiéletét s helyesled, kuta
tod annak okát, mert a magábazárkózás mindig vala
mely csapás, csalódásnak a következménye. Ha sikerül 
bizalmát annyira elnyerned, hogy megvallja előtted 
magábazárkózottságának okát: akkor már könnyebb 
a dolgod. Osztozol bánatában, megtalálod a szavakat 
vigasztalására és igyekszel árról meggyőzni, hogy min
den embernek meg van a joga a boldogsághoz s hogy 
az mindenkinek kijár; csak nem szabad idő előtt el
csüggedni; remélni kell mindig, —  különösen pedig 
ha az ember fiatal még, mint ő, és jólelkü, mint ő. 
Értesd meg vele, hogy te vagy az, akit a sors eléje kül
dött, s hogy az a vágyad, hogy őt kárpótolhasd a csa
lódásért, a szenvedésért, amiben eddig része volt. Ossza 
meg veled a bánatát és te meg fogod osztani vele a 
boldogságot, amire több joga van neki, mint bárkinek, 
mert érző szive van, amit megviselt a csalódás és a fáj
dalom, s igy megérdemli az ezutáni boldogságot.
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Hogyan hell szerelmeslevelet Írni
Szeretsz valakit. Tiszta szívből, őszintén vágyódsz 

szerelm ed után, mint a virág a friss harmat után és 
epedsz utána, mint a szomjuhozó vándor a kristály patak 
csergő vize után. Ébrenlétben, álmaidban egyre csak 
Vele vagy. Előtted lebeg bájos képe, füledbe cseng édes 
hangja s a szívedet megcsiklandozza ezüsthangu kaca
gása. Ha az utcán mégy dolgaid után, csak Őt keresed. 
Ha hozzá hasonló tekintetet pillantasz m eg, szived h ete
sebben dobog: ez Ő! H irtelen m egfordulsz egy ismerős 
hangra: az Ő hangjai M indig Őt, m indenütt csak 
Őt véled látni, hallani. Álmaidban m eg jelen, képzele
tedben veled van. M ert érzelm ed igaz forrásból fakad, 
őszinte és m eleg. De, óh, mit érnek a legmagasztosabb 
érzések, mit a legőszintébb és legm elegebb érzelm ek is, 
ha nem  tudjuk azokat m egfelelő formában és szavakkal 
tolmácsolni? !

A dadogó, szavak után kapkodó em ber m indig hát
rányban van a hatásosan, folyékonyan beszélővel 
szem ben, s aki nem . tud ja magát az Írásban, leveleiben  
hatásosan, választékosán kifejezni, az csak dadogó em 
ber. Egy jól m egírt szerelm es levél megkönnyíti a cél 
elérését, viszont egy prim itíven fogalmazott, kezdetlege
sen m egírt levél kiábrándítóan hat és nem  egyszer ne
vetségessé teszi az íróját.

Szerelm eslevél írásánál következőket tartsuk sze
m ünk előtt: szerelm es jellegű írást, vallomást, közeledést, 
találkakérést vagy találkaadást, sohase bízzunk nyílt le
velezőlapra, képeskártyára. Képeskártyára egy rövid üd
vözletét írhatunk, pársoros kis versikét, m egem lékezést. 
Egyébként zárt levelet küldjünk mindig és ha különösen 
súlyt helyezünk arra, hogy avatatlan szem m eg ne tudja
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tartalmát, akkor le is pecsételhetjük. De csak egy pe
csétet alkalmazzunk a levél hátán, a középen. Különös 
figyelem m el legyünk arra m indig, hogy levelünk m eg
felelő bélyeggel legyen ellátva. Ajánlva akkor küldjük 
a levelet9 ha az különösen fontos közléseket vagy vala
mely értéket is tartalmaz, m ert akkor számíthatunk rá  
hogy csakugyan az illető címzett kezébe kerül. Az ilyen
féle m egjegyzésnek a borítékon, hogy „saját kezébe“ 
nincs sok súlya, m ert a postai kézbesítésnél azt nem  na
gyon respektálják. Minthogy a bélyeg felragasztásának 
a levelezésben külön jelentősége van, azzal m ég mámtt 
bőven foglalkozunk.

A levelet m indig tintával Írjuk, m ert a ceruzával 
való írás tiszteletlenséget és hebehurgyaságot jelent, 
ami szerelm i levelezésnél nagyon rossz hatást kelt. 
É ppen igy írógépen sem szabad szerelm eslevelet írni9 
m ert ez is tiszteletlenséget jelent. Ez éppen olyan, 
mintha valaki mást bízna meg azzal, hogy helyette sze
relm et valljon.

A levél form ája ne legyen se túlnagy, se nagyon ki
csi. Nagyalakú papírra csak hivatalos vagy üzleti levele
ket írhatunk, viszont a nagyon kisalaku papír tisztelet
lenséget és komolytalanságot jelent.

Ne használjunk az íráshoz színes, piros levélpapírt 
vagy tintát. Ibolyaszinü tintát lehet használni, de leg
komolyabb és legm egfelelőbb a fekete.

A levélpapír legszebb ha feh ér, bár halvány szín
árnyalattal is bírhat. A népies Ízlés szereti a cifra, ara
nyos szegélyű papirt, amelyet esetleg csókolózó galamb- 
pár, nefelejtskoszoru, virágcsokor, négylevelü lóhere 
képe is ékesít. Ma már kevésbé divatosak az ilyenfajta 
levélpapírok. A levélpapírt ne vonalozzuk meg, m ert az 
ü gye fogy ottságot jelent. De azért vonatozott papirt se 
használjunk> hanem sima, vagy kissé recézett, m erített 
vagy vászonszerü levélpapírt. Ha nem tudunk egyenes 
sorokat írni, akkor használjunk sorvezetőt. Ne Írjunk
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nagyon szűk sorokat, de ne írjunk túlságosan ritka so
rokkal se. Tartózkodjunk attól is, hogy keresztbe Írjunk 
sorokat, ha a levél végére értünk; inkább pótoljuk a le
velet ki egy új levélpapírral, ha egy papíron nem fér 
el a mondanivalónk.

Ha leánynak szól a levél, így cím ezzük:
Tekintetes

Varga Mária úrleánynak
Ma már a kisasszony címzés nem szokásos, az „úr

leány“ használatosabb. P e írhatunk úrhölgyet is. Ha 
asszonynak szól az írás, akkor a cím zés:

Nagyságos
özv. Tóth Imréné úrasszonynak 

De írhatunk úrnőt is.
B ent a levélben a megszólítás a barátság, a viszony 

m értékétől függ. A fokozat körülbelül ez:
Mélyen tisztelt kisasszony!
Igen tisztelt Ilonka kisasszony!
Kedves Ilonka kisasszony!
Kedves Ilonka
Édes Ilonkámé
Egyetlenem!
Viszont, ha férfinek  szól az írás, úgy a megszólítás 

fokozatai ezek:
Igen tisztelt Kovács úr!
Kedves Kovács űr!
Kedves Kovács!
Kedves Pista!
Kedves Pistám!
A levél befejező mondatát szintén az a közelség ha

tározza m eg, m elyben a levelezők egymáshoz állanak. 
A befejezés lehet: 
maradok kézcsókkal igaz tisztelője

Kovács István.
szeretettel ölel és csókol

Pistád.
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Ha nő írja :
vagyok tisztelettel igaz barátnője

Ilus.
maradok hűséges szeretettel a te igaz

llusod*

BÉLYEG N YELV

Aszerint, hogy a bélyeget a levélboritékon vagy ké
peskártyán hová és hogyan ragasztják feli, a szerelmesek 
üzenetet válthatnak, mellyel sok mindent kifejezhetnek.

És pedig ha a bélyeget a levél vagy levelezőlap felső 
jobb sarkában rendesen ragasztjuk fel, azt jeleníti: kö
zömbös vagy nékem . Ha hátul középen rendesen: írj 
azonnal. Ha hal felsősarokban rendesen: írhatok nyíltan? 
Ha ott fordítva: csak titokban írj. Ha jobb sarokban fent 
fordítva: féltékeny vagyok. Ha középen fent ragasztjuk: 
mikor találkozunk? Ha ugyanott fordítva a bélyeget: 
m ikor csókolhatlak m eg? Ha lent a jobb sarokban: ma 
felkereslek. Ha ugyanott fordítva: ma keress fel. Hátul 
középen fordítva: vigyázz! lesnek ránk. Ha fent közé
pen rendesen: szeretlek. Ha fordítva: szeretsz? Ha lent 
középen rendesen: haragszol? Ha fordítva: gyűlölsz?
Ha hátul lent rendesen: adj találkát! Ha fordítva: nem  
óhajtalak látni! Ha hátul az alsó balsarokban: igen. 
Az alsó jobb sarokban: nem . Hátul a felső jobb sarok
ban: beszélj! A hátsó felső balsarokban: nem  leszünk 
egymásé soha.
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Végszó

Kedves olvasS, neked nemcsak szSszerint kell 
venned ezen könyv hasznos oktatásait, hanem tudnod 
kell a sorok között is olvasni, úgy, hogy a saját termé
szetedet s a társaság minemüségét összeegyeztesd a ta
nultakkal s akkor jól fogod alkalmazni azokat.

Könnyű szerrel fogsz azután hóditani s a társa
ságban helyet szerezni. Azonban ne bizakodj túlságo
san el, mert az elbizakodottság gyakran meggondolat
lanná tesz, s a már egyszer meghóditott talaj könnyen 
kisiklik lábaid alól.

A siker elérésének ideje problematikus, miért is 
nem szabad türelmetlennek lenned, ha annak meg
szerzése talán kissé hosszadalmasnak tűnne fel. Nagy 
önfegyelmezettség és tiszta áttekintés hamar világossá 
teszi előtted a helyzetet, melynek megteremtésében 
kell, hogy neked is részed legyen.

Az önbizalom és kitartás legyenek tehát utadon 
vez< freid, s légyen bár az ut szived hölgyéhez göröngyös 
és meredek* idővel mégis csak czélhoz érsz.
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Megszólítási formák.

— Megengedi nagysád, hogy hazakisérjem?

— Rossz néven venné nagysád, ha megszólítanám?

— Bocsánatodé azt hiszem, ismerjük egymást! 
(„Nem, uram, én nem ismerem önt*'.) — Hát akkor 
bemutatkozom: X. Y- vagyok. Minthogy már most 
ismer, remélem megengedi, hogy elkísérjem.

— Pardon! Ha nem csalódom, nagysád nógrád- 
megyei? („ön téved, uram, nem vagyok nógrádme- 
gyei!“)  — Ú gy? Hisz akkor földiek vagyunk; t. i. 
én sem vagyok nógrádmegyei.

— Megengedi nagysád, hogy az esernyőmet fel
ajánljam ? (,,Köszönöm, de hisz nem is esik!“) —Óh 
az nem határoz; hisz úgy sincs esernyőm!

— jó  napot, Pócsai kisasszony; de mennyire 
megváltozott kegyed és még hozzá előnyére! Alig 
ismertem rá ! („On téved, uram, az én nevem nem is 
Pócsai")- — Micsoda? még a neve is megváltozott?

—  Nem ismer engem, nagysád? („Nem'*) — 
Na akkor igazán végső ideje, hogy bemutatkozzam!
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— Bocsásson meg, kisasszony, ha megszólítom, 
de oly ismeretlen nékem!

— Nagyon hideg van ma, nagysád, megengedi, 
hogy felajánljam meleg szivemet?

— Nagysád bizonnyal vár valakit! f.,lgen“) — 
Kérem, én valaki vagyok.

— Tudom, hogy illetlenséget követek el azzal, 
hogy nagysádat megszólítom, de hogy egy szép hölgy- 
gyei megismerkedhessem, szívesen vagyok illetlen is.

— Ne haragudjon nagysád, hogy megszólítom, 
de oly régen vágyom az után, hogy önt megismer
hessem.

— Hisz most látott először í <
— Nem tagadom. De ez elég volt arra, hogy 

vágyakozzam.

— Azt hiszem, nagysád, idegen; megengedi, 
hogy szolgálataimat felajánljam?

— Téved, uram, én nem vagyok idegen.
— Nem tesz; akkor is felajánlom szolgálataimat.

— De uram! Én tisztességes nő vagyok!
—Nem tesz semmit; én is tisztességes fiú vagyok*

— Máté evangélista is azt mondta, nem jó az em
bernek egyedül lenni, engedje meg tehát nagysád 
hogy önt elkísérjem.
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— Mindig elitéltem azokat a férfiakat, akik egy 
hölgyet megszólítanak az utczán, de mióta önt lá t' 
tam, meg tudom őket érteni.

— Engedje meg, nagysád, hogy egy védtelen 
férfi az őn kíséretéért esedezzen 1

— Engedje meg nagysád, hogy felajánljam kí
séretemet és védelmemet az aszfaltbetyárok tola
kodása ellen.

— Ne tartson tolakodónak, nagysád, ha isme
retlen létemre meg is szólítom, — de mióta önt 
megláttam, nem tudok parancsolni magamnak.

— Engedje meg, nagysád, hogy megszólítsam 
önt; mielőtt másvalaki megszólítja.
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Tréfás mondások a táncz közben.

G gy hölgyhöz, aki ü l :
— Nagysád szeret táncolni ?
— Oh igen. 1 v-
— Hát akkor mért nem tánczol?

Egy hölgyhöz (tánczközben), aki rosszul tánczol
— Nagysád szeret táncolni ?
— Nagyon.
— Ej, hát akkor mért nem tanul meg ?

— Nagysád úgy tánczol, mint egy beolajozott 
angyal.

Ha tánczközben a nő lábára lépünk:
— Ezer bocsánat, nagysád, de nem tehetek 

ró la! Nagysádnak olyan parányi lábai vannak, hogy 
nem csoda.

Ha a hölgy kérdi:
— Ismeri azt a szőke molett hölgyet?
— Oh igen; már többpör volt a karjaimban.
— De uram!
— Kérem, kérem ! Úgy értem, hogy többszőr 

tánczoltam vele !
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— Ah, ha tegnap ilyenkor alkalmam lett volna 
a kisasszonnyal igy tánczolni!

— Miért, hol volt tegnap ilyenkor?
— Otthon, aludtam.

Rezgős csárdásnál:
— Ah, nagysád úgy rezeg ennél a csárdásnál, 

mint a nyárfalevél.

— Mit csinálna, nagysád, ha én most megcsó
kolnám ?

— Pofonütném 1
— Ej, milyen kegyetlen! Próbálja meg maga 

én nem bántom.

— Ah, nagysád úgy tánczol, mintha ebből élne!

— Megengedi, nagysád, hogy egy pohár frissí
tőt hozzak — magamnak?

— Nagysád úgy tánczol, hogy önhöz képest 
egy gazella: viziló

Ha a hölgy tánezosa lábára lép:
— Pardon, uram, hogy a lábára léptem.
— A lábamra lépett? Azt hittem, hogy meg

simogatta a lábam.

— Ah, nagysád, mily élvezet lehet az ön tyúk
szemeit letiporni í
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— Megenged’, kisasszony, hogy álmomban is 
tánczoljak önnel ?

— Merre ül a kedves mamája?
— Ott balra.
— Ú gy? Akkor tánczoljunk jobbra.

— Tudja, nagysád, hogy a középkorban a pa
pok megtiltották a tánczot? Azt mondották, hogy 
aki tánczolni akar, annak a talpát az ördög vakarja.

— Ah, nagysád kérem, most legyen szives a 
másik lábamra tánczolni, ez már egészen elzsibbadt.

— Nézze csak azt a kövér dámát! Az biztosan 
fogyókúrát vesz itt.

Ha a férfi megcsúszik:
— Látja, alig tudom magam visszatartani, hogy 

a lábaihoz ne boruljak!

— Ah, nagysád, mit szól ehhez a Lehár-kerin- 
gőhöz? Úgy érzem magam, mintha hájjal keneget- 
nének? Kegyed nem úgy érzi?

Ha valakit felkérünk és kosarat adí
— Ah, köszönöm, nagysád, ezt a szerencsét 

nem is reméltem.
Vagy:
— Ah. köszönöm! Ha ezt tudtam volna, már 

előbb is felkértem volna.
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Ha tánczközben egy mái tánczospárral karam
bolozunk :

kJgy látszik, ez az ur szenvedélyes karam-
boloző*

• •. egy barátom; úgy tánczolt szegény,
mint egy bohém Isten.

-  Na és mi van vele?
— Megnősült és most már csak úgy tánczol, 

ahogy a felesége fütyöl.
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Virágnyelv.

Akáczlevél: Barátságodra vágyom.
Akáczvirág: Várlak!
Álmavirág: Csendes boldogságra vágyom. 
Árvalányhaj: Miért hagytál e l?  Miért lettél 

hűtelen ?
Baraczkvirág: A barátságot keveslem. Szerel

met akarok.
Bodzavirág: Beszélhetek veled?
Borostyán: Higyj, remélj, szeress!
Buzakalász: Éltető napom vagy!
Cserág: Miért vagy oly szomorú? 
Csipkebokor: Találkát kérek.
Diófalevél: Boldogits!
Eperfalevél: Add vissza nyugalmamat!
Ezerjófű: Sebemet csak te gyógyíthatod meg. 
Fenyő: Szilárdan, rendíthetetlenül cselekedjéli 

Semmitől se félj, ne ijedj meg.
Fügefalevél: He titkolózzál! Ne légy titoktartó! 
Fűszál: Untatsz!
Fűzfa: Érzem, hogy elvesztettelek.
Georgina: Büszke vagyok szerelmedre! 
Gesztenyevirág: Türelem.
Gránátvirág: Mikor látlak újra?
Gyöngyvirág: Szeretlek, de szerelmemet tit

kolni kell.
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Hársfavirág : Lesnek bennünket, vigyázz 
Havasi gyopár: Ne légy büszke!
Havasi rózsa: Gyengédséged megható.
Ibolya: Titkoljuk szerelmünket! 
jáczint (kék): Látni akarlak!
Jáczint (fehér): Beszélni akarok veled!
Jáczint (rózsaszínű): Csókodat akarom! 
jáczint (vörös) : Légy bátor:
Jegenyefa: Félreértesz.
Kakükfü • Nem bízom benned!
Kaktusz : Légy boldog mással!
Kamélia : Hűtlenséged nem marad büntetlenül. 
Komlóvirág: Óvakodjál a tolakodóktól, kik kö

zénk akarnak férkőzni!
Konkoly: Vigyáz, minden szavunkat, mozdula

tunkat lesik!
Kökényvirág : Siess ! Várlak !
Kökörcsin • Sohasem hagylak e l !
Körisfalevél: Terhemre vagy.
Körtefalevél: Hízelgő vagy !
Kukoriczavirág : Hihetek szavaidnak ? 
Labodavirág : Beszéded kellemes.
Leander: Csodállak.
Levendula: Bánatomat csak te enyhítheted. 
Liliom: Légy mindig oly tiszta, oly igaz oly 

ártatlan, mint most.
Lóhere: Szerencse kisérjen minden utadon. 
Majoránna: Fogadd hódolatomat!
Mákvirág: Szeress, mert én nagyon szeretlek! 
Mandulavirág: Ne sértegess mások előtt. 
Mécsvilág : Elégedj meg a barátságommal.
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Meggyfalevél: Használjuk fel az id6t! 
Meggyfavirág: Félek, hogy titkunkat felfedezik. 
Méhfű: Nem tetszel nekem.
Mogyoróvirág: Kedves vagy!
Mirtuslomb : Enyém vagy !
Mirtusvirág : Boldog vagyok, feleségem leszel 
Narancsvirág: Mért vagy mogorva ?
Nárcisz : Félek, hogy megcsalsz*
Nebántsvirág: Kérlek, kiméli; ne gyötörj! 
N efelejts: El fogunk válni. Ne felejts e l ! 
Nőszirom : Semmivel sem vádolhatsz! 
Nyárfalevél; Bocsáss meg.
Nyirfalevél: Megbocsátok.
Olajág: Békét, csendet, nyugtot óhajtok. Ne 

gyötörj! Ne kínozz! Hiszen szeretlek!
O rgonafa: Csendes boldogságra vágyom. 
Orgonavirág : Szived jó.
Örökzöld: Szeretlek! Szerelmem örök! 
Összibarackvirág: Enyémnek mondhatlak ? 
Paszulyvirág : Bánkódom.
Pézsmarózsa: Egyszerűséged megható.
Pipacs: Nagyon nyíltan cselekszel, mindenki 

észreveszi szándékodat.
Pünkösdi rózsa : Félek, hogy szerelmed csak 

szalmaláng.
Rezeda: Lelked nemes, tisztelve szeretlek. 
Ribiszkevirág : Tekintsd magad megcsókoltnak. 
Rozmarin: Te enyém leszel, én a tiéd! Ásó-  

kapa választhat el majd csak bennünket.
Rózsabimbó: Mindjobban szeretlek. Szerelmem 

nagyságát már el sem mondhatom, le nem Írhatom#
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Rózsa (fehér): Viszontszeretlek.
Rózsa (piros): Szenvedélyesen, forrón szeret

lek. Örökké tied szivem-lelkem.
Rózsa (sárga): Féltékeny vagyok.
Rőzsacsokor : Minden gondolatomat, minden 

pillanatomat, minden érzésemet csak neked szente
lem. Higyj nekem és szeress viszont.

Szarkaláb: Közeledhetsz!
Százlevelü rózsa: Légy találékony! Törd feje

det, hogy és hol találkoznatnánk.
Szegfű (fehér): Vágyódom utánad.
Szegfű (piros): Elepedek érted.
Szegfű (sárga): Még legelrejtettebb vágyaidat 

is ellesem, hogy boldoggá tehessetek.
Szegfűbimbó : Választ kérek !
Szegfűszár: Igen, 2  szegfüszár.* Nem.
Szomorufűzlevél: Bánatomra nincs semmiféle 

gyógyító ir. Csak a halál válthat meg szenvedé" 
seimtől.

Szilvalevél: Keress fe l!
Téli zöld: Csak te maradj mellettem, csak te 

légy enyém — mással nem törődöm.
Tubarózsa: Mit jelentsen viselkedésed?
Tulipán.* Meg nem hóditasz! Üres a lelked, 

érzelmeid változók, ingatag vagy.
Vadalmavirág: Titkold szerelmünket!
Vadrózsa : Becsüld meg őszinteségemet!
Zabkalász: Csak barátkozom veled, de szivem 

másé.
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Nyakkendő nyelv.

Teher nyakkendő tű nélkül: Hódolok neked*
Fehér nyakkendő tűvel: Szeretlek!
Fehér nyakkendő kék sávval: Eljöhetek ?
Fehér nyakkendő kék pettyekkel: Négyszem

közt szeretnék veled beszélni.
SötétáéH nyakkendő tű nélkül: Hallgass m eg!
Sötétkék nyakkendő tűvel: Nyilatkozni szeret

nék. Adj alkalmat!
Sötétkék nyakkendő vörös pettyekkel: Ne légy 

oly haragos!
Vörös nyakkendő tű nélkül: Lángolok!
Vörös nyakkendő tűvel: Szeretsz?
Vörös nyakkendő virágos dísszel: Ne ejts

kétségbe!
Vörös nyakkendő fehér sávval : Igen!
Vörös nyakkendő fehér pettyekkel: Nem.
Vörös nyakkendő sárga sávval: Terved nem jó.
Sárga nyakkendő tű nélkül: Nagyon is kegyet" 

len vagy.
Sárga nyakkendő tűvel: Jól tudom, hogy csak 

áltatsz!
Sárga nyakkendő virágos dísszel: Nem mon

dasz igazat.
Sárga nyakkendő fehér sávval: Várj meg a  

szokott találkozási időben.
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Sárga nyakkendő égszínkék pettyekkel: Kár 
éretted!

Sárga nyakkendő sötétkék sávval: Barátságo
dat kérem.

Cila nyakkendőtűnélkül: Légy védőm. Oltalmadra 
szükségem van.

Lila nyakkendő tűvel.* Higyjek tekintetednek?
Lila nyakkendő fehér pettyekkel: Kívánságod 

túlzott.
Lila nyakkendő sárga sávval: Sok irigyünk van.
Lila nyakkendő sötétkék sávval: Szived rideg, 

semmi se hat meg.
Lila nyakkendő sötétkék pettyekkel: Mért vagy 

oly büszke és megközelíthetetlen ?
fek ete  nyakkendő tővel: Közömbös vagyok 

minden iránt.
Fekete nyakkendő fehér sávval: Meg akarlak

törni.
Fekete nyakkendő fehér pettyekkel: Büszkesé

ged bánt.
Fekete nyakkendő sárga sávval: Vigyázz az 

irigyekre!
Télrecsuszott feQér nyakkendőt A kétségbeesés 

egészen megtört, nem tudom, hogy mitévő legyek. 
Értesíts 1

Télrecsuszott fekete nyakkendő: Nem felejtelek. 
Ha mégegyszer látni akarsz, szívesen megjelenek, 
hogy búcsúzzunk.
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NŐI NEVET REJTŐ VERSEK

ZSUZSA

Zakatolva rohan az élet szekere,
Sajgó szívvel vágtatunk mi is vele, 
Utunk virágos mezők mellett visz el, 
Zengő pataknál, —  oh de menni kell! 
Sóhajtunk s megyünk egyre csak tovább, 
A rut holnap így követi a mát.

ET EL

Elmerengve múlt időkön 
Tekints néha e sorokra,
Emlékezzél —  rám gondolva —
Letűnt régi szép napokra.

MARI

Mosolygó arcát bánat ne redőzze,
Ajka sirásra soha se görbüljön, 
Reménye váljon mindenkor valóra,
Imája és álma mindig teljesüljön.

BORCSA

Bízva bízzál végzetedbe 
Olykor bárha bánat ér.
Reménységgel, türelemmel 
Csalódás is véget ér: —
A boldogság utolér.
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FANNI

Fenn az égen milliónyi csillagok,
Azt hiszem, hogy a szemedben valamennyi ott

[ragyog.
Nézem néha a csillagos szép eget.
Nem mondom el, csak a holdnak:
Igaz szívvel, hogy szeretlek tégedet.

MARCSA

Mosolygó ég alatt, hol utad csak vezet,
A szerencse s boldogság kisérje léptedet,
Rózsák fakadjanak a lábaid nyomán,
Csalódás ne érjen, bú, baj elkerüljön,
Az élet alkonyán.

RÓZSA

Reményeinket zord valóság 
óh, oty gyakorta tépi szét,
Zsarnok kezével irányítva 
Az embereknek életét.

TERÉZ

Titkon sóvárgok álmaimban,
Epedve súgva egy nevet,
Reád gondolok ébren, alva,
És százszor elmondom magamba 
Zsolozsmaként a nevedet.
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Gondolatok, szellemes és tréfás ötletek a 
szerelemről, az asssonyokról és a házas- 

ságról.

Ki szerelmében csak eszét követi, ki, mielőtt 
kedvesét megöleli, még számolhata, múltat s jövőt 
el nem felejte főilázadt érzeményei közt: az nem 
szeretett soha

B. Eötvös József.

A szerelem mindent pótol, s a szerelmet 
Nem pótolja semmi.

Petőfi.

Oh, szerelem, forró szerelem,
Forróbb, mint a dél nyárkőzepen;
Ha a nap oly tűzzel sütne ránk,
Rég elégett volna a világ.

Petőfi.

Oh égető kin,
Oh gyötrelem,
Viszonláng nélkül 
A szerelem.

Bajza.

Oh mig a szerelmet nem ismered, mig szived 
egy képpel csordultig el nem telt úgy, hogy benne
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más már helyett nem talál, mig egy arcz a világot 
nem feljteti el veled, egy mosolygás keservidet, egy 
köny azt, hogy más boldogságot találhatnál: addig 
ne átkozd emberi létedet, mert nem tudod, mennyi 
boldogságot találhatsz benne.

B. Eötvös Józssef.

A virágnak megtiltani nem lehet,
Hogy ne nyíljék, ha jön a szép kikelet; 
Kikelet a lyány, virág a szerelem,
Kikeletre virítani kénytelen.

Petőfi.

A szerelem fájdalma sokkal édesb,
Semhogy sietnénk orvosolni mindgyárt;
Mikor pedig vágynánk enyhíteni kínját:
Már akkor elkéstünk.............

Weiland.

Az a való szerelem, mi magához mindig egyenlő. 
Bár megadod, vagy bár megtagadod mit óhajt.

Goethe.

Nincs változás az igaz szerelemben,
A szerelem őrök és mindig egy;
A napraforgó istenével szemben.
Egy arcot mutat mikor kel s lemegy.

More Tamás.

Soha sem volt az szerelmes, a ki 
Mondja, hogy rabság a szerelem,
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Szárnyat ád ő, és nem rabbilincset,
Szárnyat ád o, azt adott nekem.

— Petőfi
Szeretni és szerettetni,
Két szívnek eggyé lehetni:

Cnnél feljebb már nem hág 
Az emberi boldogság.

Kisfaludi Sándor.

Minden életnek koronája a szerelem: a legala
csonyabb főt is megkoronázza.

— Auerbach.
Ajkad virági szebbek
Mint rózsa bíbora,
Es csokid édesebbek 
Mint a Tokaj bora.

— Csokonai.
Személyünk nem tetszetős, lábunk csonka, há

tunk görbe, fülünk nagy: pótoljuk ezen hibái kát 
kellemink, jószívűségünk, nemes gondolkodásunk, 
egyenes karakterünk által, s ha a szépek szive lá
tásunkra villámként nem gyulna is szerelemre, nyer
jük meg hajlandóságukat állhatatosság s férfiúi el
szánt akaratunk által, s ha szerelemre nem bírhat
juk is, kényszeritsük becslésünkre, tiszteletre.

Gr. Széchenyi István.

Ez a világ a miiyen nagy,
Te galambom oly kicsiny vagy:
De ha téged bírhatnálak,
A világért nem adnálak.

Petőfi.
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Az embernek legékesb tulajdona a szép lélek, t 
csak az, s nem egyéb határozza meg valódi becsét.

Széchenyi.
*

Aki némelykor nem érez többet, a nem mélyebben 
mint kellene, az bizonyosan mindig kevesebbet érez 
kelleténél.

Jean Paul.
*

Nem minden helyes, mit az ész komoly okkal igaz
gat: a szív ügyét csak szív érti, s nem érti balul.

Czuczor.
*

Alomért ne hagyd az éltet,
Csak valóság idvezithet;
Puszta gőz a képzelet!

Garay.
*

Nagyobbá mi sem tesz, mint egy nagy fájdalom.
Musset.

*

A sors nehéz, méltatlan szenvedést csak a magas, 
nemes lelkeknek ad.

Tompa.

Nem istentelenség a szereiéin, a szívet Isten azért 
alkotta* hogy szeressünk. . .  Az a bűnös, aki a szívet 
eltiporja.

Gárdonyi.
♦

. . .  Mi az a szép? Ami a szívet gyönyörűi, kinek- 
kinek az a szép, ami az ő szívét elgyönyöríti.

Gárdonyi*
*

A szeretet a mindent arannyá változtató csodaláng.
Gárdonyi.
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Mi édesebb a méznél,
Mi forróbb mint a tűz? 
Mi gyilkol mint a méreg, 
Mi láncként összefűz,
Mit el sohasem felejtünk, 
Mi mindig visszatér:
Az első csók emléke 
A sírig elkísér.

Salgó L .

Ne nézz, ne nézz vágyaid távolába,
Egész világ nem a mi birtokunk:
Amennyit a szív felfoghat magába,
Sajátunknak csak annyit mondhatunk.

Vörösmarty.
*

Az érzeményt igazán leírni egy nyelv sem képes.
Kisfaludy Károly.

*
A szavak árjait többnyire az elme szüli; a szív szó

zatja egyszerű.
Kisfaludy Károly.

*
Ahol a bizalom hiányzik, ott a szerelem koszorújá

nak hiányzik legszebb virága.
Goethe.

*

Füst a dicsőség, zöldség a babér, 
Egyetlenegy csók százszor többet ér.

Ignotus.

A jövendő nem tudása e világon, boldogság,
Bessenyei.

Óh, mért kell a boldogságban 
Öntudatlan érzeni;
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Hogy azt egy szempillantásban 
El is lehet veszteni?

Tom pa.

Az emberi szívnek boidogítóbb érzete nincs, mint 
boldogságot látni, melynek alkotói mi vagyunk

Eötvös.

Mikor a szív pártot üt, akkor az erény őrzi meg a 
bukástól a nemesebb jellemeket.

Jósika.
*

A félénk megijed a veszély előtt, a gyáva a veszély
ben , a bátor a veszély után.

Jean Paul.
*

Nem azért uralkodnak rajtunk érzékeink, mert 
gyengék, hanem mert gyávák vagyunk.

Rousseau.

Megbocsátani és feledni —  ebből áll a derék em
ber bosszúja.

Schiller.
*

Minden szép annyit ér csak,
Mire becsüli magát,
Ne add magad egy világért,
S többet érsz, mint egy világ . . .

Vajda János,
*

Az ember nem gondolja mind azt a rosszat a há
zasságról, amit róla mond, és nem mondja róla azt, 
amit róla gondol.

M ichet Cordríi.
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A férfi bátorság nem olyan ritka, mint mondják: 
nézzétek, mennyien nősülnek!

Voltair.
*

Az Isten csak azért teremtette a nőket, hogy a 
férfiakat fékezzék.

Voltair.

Ugy-e elfeledtél, elfeledtél1 régen,
Mint a virágot a hervadó bereken,
Puszta erdőszélen.

Szarvas Mariska.
♦

Bölcsességed legyen az ősz haj bölcsessége, de szí
ved —  szíved legyen az ártatlan gyermekség szíve!

Schiller.
*

A szerelme® ember olyan, mint aki négylábon jár 
és azt hiszi, hogy csak térdel.

E . M irabou.
*

Angyalt, ördögöt megismerni könnyű; embert, fér
fit, nőt nehéz; ifjú leányt lehetetlen.

Jókai.
*

Egy szép asszony szívünknek angyal 
És ördög egyaránt lehet.

Szász Károly.
*

Mit asszonyszív kigondolt és az Isten nem fordít el, 
az ellen védelem nincg.

Jókai.
*

Amit egy nő meg akar tudni, azt kiviszi vagy sírás
sal, vagy kéréssel, vagy édes csókkal.

Mikszáth.
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BÓKOK
Ön oly szép, mint a fakadó 

hajnal.

Oly szép, mint a habokból
kiemelkedő Vénusz.

*
Ha bírája lennék, miként 

Phryne bíráit, —  ön is meg
babonázna engem szépségével s 
még a gyilkosságot is meg tud
nám önnek bocsájtani.

*

az ajka, mint a fris^
Isién szedett eper.

*
Olyan piros as ajka, mint a rubint.

*

Olyan a haja, mint az olvasztott arany.
\  *  - „ •

Olyan a haja, mint a buzakalász. "
*

Otyan a haja, mint a holló szárnya.
*  ; • ; ' 7 * : V- ■■

Olyan a haja, mint a sötét éjfél.
*

Hajának illata hódító.
*

Hajának színe Tizián remek képein ragyogó gyö
nyörűséges asszonyok buja színű hajára emlékeztet.

Olyan
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Olyan a szeme (ha kék), mint Sorrento ege.
*

Olyan a szeme, mint a harmatos nefelejts.
*

Olyan a szeme, mint a tavaszi ibolyácska.
*

Olyan a szeme, mint az ametiszt.
*

Olyan a szeme, mint a tavaszi égbolt, amelyből an
gyalok kukucskálnak.

*
A szem a lélek tükre: az ön szeméből a leggyengé- 

debb, a legártatlanabb, a legvonzóbb lélek tükröződik.
*

Az ön szeméből villám cikkázik, tavaszi nap nevet. 
*

Az ön szeme örvény, aki belenéz: beleszédül s el
veszett.

*
Az ön szeméből a művészet-rajongás, a minden 

szépre és jóra való fogékonyság tündököl.

Sürü sötét szempilláit, ha szemére bocsátja: mint
ha éjszaka borulna a világra; ha felemeli azokat: mint
ha hajnal hasadna.

*
A csillagok azért ragyognak csak, hogy szemének 

fényével vetekedjenek. De' elhomályosulnak tekintete 
előtt.

A foga, mint apró igazgyöngyök.
*

Kecses lábai andalgó táncra születtek.
*

Termete olyan lenge, mint a karcsú nádszál.
*
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Termete olyan, mint Rubens asszonyainak észbom
lasztó, formás idomú teste.

*

Az ön lábanyomán virág nyílik.
*

Olyan ön, mint Watteau képein a bűbájos roko
kó-hölgyek.

*
Apró piskótalábai kecsesek, lépése könnyű; a vi

rágok meghajtják fejecskéjüket alázattal, hogy tapod- 
jon rájuk.

*
Hangja szívbelop ódzó; dallamos, felejthetetlen 

édes emlék.
*

Kacagása: mint az angyalok muzsikája.
♦

Kacagása: ezüst csengetyük csengése.
*

Kacagása: angyalok hegedűje, gyémánt húrokon 
bársony vonóval, ha rádión hallaná az ember, azt hinné,, 
hogy az égben van a leadóállomás.
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VALLOMÁSOK
Szeretem önt határtalan szere

lemmel öné ébrenlétem minden
gondolata, álmom minden álma.

♦
Szeretem önt soha nem műié 

szerelemmel. Szeretem jobban 
az életemnél; ön nélkül céltalan
pokol, —  önnel mennyország.

*
Egy szavától függ boldogságom, 

vagy boldogtalanságom. Egyetlen 
szavával a mennyországot vagy 
az örök poklot nyitja meg előt
tem.

*
Önnel szívesen megyek a világ 

végére vagy a világ legelbagyatot- 
tabb szögletébe: paradicsom lesz 
az, ha ön meHéttem lesz. Ön nél
kül az éden is kietlen sivatag.

*

Mióta önt megláttam, nincs nappalom és nincs éj
szakám. Gondolataim csak önöz szállnak, hogy körül
öleljék, körül simogassák. Adjon reményt!

*
Szeretem önt s e szerelőm keserű, mint a méreg,

tegye egyetlen szavával oly édessé, mint a méz.
*

Ézsau egy tál lencséért mondott le az elsőbbségi 
jogáról* Én egyetlen csókjáért lemondanék a földi é® a 
tulvilági gyönyörűségekről isi!

92



A TÁRSALGÁS ÉS UDVARLÁS KÖNYVE

Mit ér nékem a tavasz, mit a napfény ön nélkül! 
Önnel a kietlen tél is enyhe tavasz s ön nélkül a tün
dén tavasz is rideg, kegyedén tél.

*

Még a síron túl is szeretni fogom önt. Önről álmo
dom lent és álmaimból —  tudom —  ibolya fakad, me
lyet szerelmesek tépnek le és tűznek keblükre.

*

Önért szenvedek, szenvedjek kimondhatatlanul. 
Ébren és alva- Minden gondolatom ön, minden vágyam, 
minden álmom, minden kívánságom ön! S az én osz
tályrészem csak a végtelen szenvedés. De ha újra szü
letnék: újból csak ezt a sorsot kívánom magamnak,
mert önért szenvedni is mennyei gyönyörűség.

*
Mikor gyermek voltam, muzsikáló angyalokról ál

modtam. Mióta önt ismerem, a muzsikáló angyal az ön 
képében jelenik meg álmaimban.

*
Nevettem a féltékenykedőn eddig, de mióta önt 

szeretem, féltékeny vagyok a szellőre is, mely körül- 
lengi, a napsugárra, mely bearanyozza.

*

Ha középkori főúr lennék, lovagkastélyomba zár
nám, hogy ne is lássa más a szépségét, ne is hallja m m  a 
hangjának csengését.

*

Nem kívánom a tulvillági mennyországot, csak ha 
ön is ott van; nem akarok újból születni, csak ha újból 
találkozh atom önnel.

*

Mióta nem találkoztunk, bárhol jártam, csak önt 
kerestem egyre; minden hasonló termet láttára feldob
bant a szívem: ez ő! Hogy távol voltunk egymástól, 
csak most éreztem igazán, hogy mennyire szeretem!
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A TÁRSALGÁS ÉS UDVARLÁS KÖNYVE

A költők minden szép szava, szónokok minden 
szóbősége szegény annak a kifejezésére, hogy mennyire 
szeretem önt!

*
* Ha nem szólok isi, meg kell önnek éreznie, hogy 

mennyire szeretem, hogy szivem minden dobbanása 
csak önnek szól!

*
Ha madár volnék, csak önnek dalolnák, ha szellő 

lennék, csak önt lengeném körül, ha napsugár lennék, 
csak önt sugároznám be; de így: csak szeretni, végte
lenül szeretni tudom önt s csak szenvedni tudok önért.

*
Epedek önért, mint a Szahara eltikkadt vándora 

egy ital víz után.
*

Álmaimban önért epedek, száraz ajkamat epedve 
nyújtom ajka felé; de fájdalom, az ébrenlétem nem
adja meg, ami után álmaimban is egyre epedek.

*
Ne hagyjon elepedni reménytelenül; hisz az ön

angyali szíve, tudom, a férgen is megkönyörül!
*

Szerelmem őszinte, mint az ég kékje és mély, mint 
a tenger vize.

*
Érzem, hogy a boldogságot, melyre e földön min

denkinek egyaránt joga van, csak ön adhatja meg né- 
kjem.

*
Hallgassa meg szavamat, mint a mélyből feltörő

segélykiáltást, egy mentő kéz után.
*

Meglátni és megszeretni —  mint a költő mondja 
—  pillanatnak műve volt. De szenvedésem és fájdal
mam —  ha meg nem hallgat —  örökké fog tartani.
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Könyvek az okkult-tudományok 
köréből

ALEX E. A siker és boldogulás titka
M egism ertet a m agnetikus erőkkel.

TARTALOM: A gondolaterő. A magnetizmus. Az 
öntudatos a«arat. A szuggesztió (saját akaratunk má
sokra való átvitele). Autoszuggesztió (mint az önne
velés eszköze). Miként szabadulhatunk meg a féle
lemtől ? Idegerősitő és energiafejlesztő gyakorlatok, 
önbizalomfejlesztési gyakorlatok. A magnetikus 
szem, mint a siker fegyvere. A magnetikus szem 
elsajátítására szolgáló gyakorlatok. A koncentráció 
mindenhatósága. A hang varázsa. Hogyan kell szí
neznünk a hangot, hogy szuggesztiónk hasson? A 
telepáthiáról. Mily módon közölhetjük telephatikus 
utón gonddalainkat, érzéseinket és akaratunkat.

A csodás dolgokkal foglalkozó könyv
ára 2 P 80 fill. _______

ALEXY E. Szuggesztió és önszuggesztió

Ez a könyv a bennünk rejlő legnagyobb, leghatalmasabb és legrejtélye
sebb erők, a szuggesztiv erők életrekeltéséről és felhasználásáról szól.
TARTALOM: Életenergia-fludum a naprendszerben s az emberben. Sorsunk 
irányításának módszere. Mi a legnagyobb erő mibennünk ? A győzelem mód
szere. A jólét, siker és szimpátia elnyerésének törvényei. Az álom mélyebb, 
felsőbb jelentősége. Káros és hasznos szuggesztiók. A betegségek oka. Át
öröklött bajok és gyógyszerük. Lelki chémia és alkalmazási módszerei. Lelki 
gyógyszerek. A rossz befolyások ellen való védekezés. A képzelőtehetség 
gyógyító és gyilkoló hatása. A kiváló mű ára 1 P 80 fill.

« O K K U L T  I S M E R E T E K
cimü könyvsorozat mindazt tartalmazza, amit az okkult (titkos) tudományok 

alatt értenek. — A gyűjteményből eddig megjelentek:
1. Boross Mihály: Az álom , természetrajza, jelentősége és magyarázata.

Az álomlátások, álomfejtések magyarázata. 60 fill.
2. Bányai Dezső: Szerelm i varázsla tok  é s babonák  a néphagyo

mányokban és népszokásokban. A szerelem felkeltésének, megőrzésének 
varázsszerei a nép hitében. 50 fill.

3. Allan Kardec: Spiritiszta szeánszok. Hogy kell spiritiszta üléseket
(szeánszokat) tartani. — Szellemjelenségek. 50 fill.

4. Lehmann-Frigyes: Gondo lato lvasás. G ondolatátv ite l.Te lepátia.
6. Ariadne: Jóslás a tenyérből. Hogyan kell a tenyér vonalaiból vala

kinek a jellemét és jövendőjét kiolvasni. 50 fill.
6. Krecsmarik Endre : ErintkezhetUnk-e a m egholtakka l. Mi lesz

velünk halál után ? 50 fill.
7. Alexy E .: M ág ia  (Fehér mágia, fekete mágia.) Kabba la . 50 fill.
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