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KÉPREGÉNY
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SZóKÁRTYÁK

PEmZLi NéNi HASi PUFi

CiCA mAmA

SAJTKUKAC

CiCÓ

PiNCéR

ViRGONC
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A KÖSZÖNÉS

A köszönés a kapcsolatteremtés első lépése. „A stílus maga az ember!” – ahogy valaki 
kinéz, ahogy viselkedik, ahogy gondolkodik, az mind rá jellemző. Sokszor mosolyog-
junk beszéd közben, a mosoly minden arcot megszépít.

 
A köszönés alapszabályai

Előre köszön a férfi a nőnek, a fiatalabb az idősebbnek, az alacsonyabb rangú a maga-
sabb rangúnak. Illik köszönni, mikor beszállunk a liftbe, ha belépünk valahova vagy ha 
bárhonnan távozunk.

Mit köszönjünk a napszakok szerint?

• Jó reggelt kívánok!

• Jó napot kívánok!

• Jó estét kívánok!

• Viszontlátásra! (elköszönéskor)

Néhány jótanács

• A „kívánok” igét mindig tegyük hozzá a köszönéshez.

• 25 éven túl Kezét csókolom!-mal szokás köszönni, bár ez csak hazai szokás!

• A „Szia”! elfogadott köszönési forma a fiatalok között.

• Ne köszönjünk zsebre vágott kézzel!

• Ne köszönjünk tele szájjal!

• Ülő társaságban a fiúk/férfiak felállnak, ha (bármelyik nembeli) idősebb személyt üd-

vözölnek, a lányok/nők viszont csak akkor, ha egy idősebb hölgyet köszöntenek.

• A fiúk vegyék le a sapkájukat/kalapjukat 25 éven felüli személy köszöntésekor.

• Ha a társaságunkban lévő személynek köszönnek, nekünk is vissza kell köszönnünk.

• Egy széles utca túloldalán lévő ismerősünket elég egy barátságos kézmozdulattal 

üdvözölni. 

• Köszönés közben a másik fél szemébe nézünk. 
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A bEMuTATKOZÁS

A társadalmi érintkezésben a köszönést a bemutatkozás és a kézfogás követi. A bemu-
tatkozás harmadik fél segítsége nélküli ismeretségkötés. A bemutatkozási rangsor ugyan-
az, mint a köszönésé: általában a férfi a nőnek, a fiatal az idősebbnek, az alacsonyabb 
rangú a magasabb rangúnak mutatkozik be. Bemutatkozáskor vegyük ki a kezünket a 
zsebünkből, és nézzünk a szemébe az illetőnek.

Gyakori hiba, hogy mindkét fél egyszerre mondja a nevét, és senki nem ért semmit. A 
helyes az, hogy a bemutatkozást mindig az érkező, a belépő kezdeményezi, ezután mond-
ja a nevét az, akinek bemutatkoztunk. 

Mikor bemutatkozunk, vegyük ki a kezünket a zsebünkből. Nézzünk szembe azzal, 
akinek bemutatkozunk. Ha nekünk illik kezet nyújtani, tegyük azt, de ellenkező esetben 
is számítsunk rá, hogy a másik fél kezet nyújt. Mondjuk meg a teljes nevünket (a becene-
vünket ne).
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A bEMuTATÁS

A bemutatáshoz harmadik személy segítségét vesszük igénybe. Idegenekből álló társa-
ságban sem mi nem maradhatunk ismeretlenek, sem a velünk lévők, mindannyiunknak 
be kell tehát mutatkoznunk. Társaságban történő bemutatásnál mindig a vendéglátó mu-
tatja be az érkező vendégeket a már ott lévőknek. Tartózkodni kell a bemutatástól, ha azt 
tapasztaljuk, hogy a bemutatandó felek közül valamelyik ezt nem szeretné. Ha nem tud-
tuk megjegyezni valakinek a nevét, akkor nyugodtan rákérdezhetünk. 

Ha mi mutatjuk be egy barátunkat egy idősebb személynek, az udvarias forma a követ-
kező: „Tessék megengedni, hogy bemutassam barátomat, Erdős Miklóst.” Ha fiataloknak 
mutatjuk be a barátunkat: „Ő a barátom, Erdős Miklós.” 
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A KÉZFOGÁS 

A bemutatkozás után a kéznyújtás elmaradása az üdvözölt személy részéről nem jelent 
udvariatlanságot. De a kéznyújtást figyelmen kívül hagyni vagy nem elfogadni már 
sértést jelent. 

Köszönéskor csak az idősebbek kezdeményezhetik a kézfogást! 

Télen, ha kesztyűben vagyunk, kézfogáskor tegyünk kísérletet annak levételére. Ha az 
idősebb fél azt mondja, hagyd, akkor ne erőltessük. A szabály az, hogy vagy mindkét fél 
kesztyűben fog kezet, vagy mindketten leveszik a kesztyűt. 

A kézfogás egyszerű, rövid és határozott mozdulat legyen, közben nézzünk a partner 
szemébe. 

A kézfogás ereje igazodjék a partner fizikai állapotához. A nemzetközi szokások kö-
zül egy érdekesség: a kézfogás szokása a különböző kultúrkörökben nagy változatos-
ságot mutat. Japánban az emberek meghajlással üdvözlik egymást, ami nem az alázat, 
hanem a tisztelet jele. Nem fognak kezet egymással, de tudják, hogy Európában ez a 
szokás, így ha idelátogatnak, ők is alkalmazkodnak, és elfogadják a feléjük nyújtott 
kezet. Lágyan fognak kezet, és közben nem néznek a partner szemébe, mert azt ag-
resszív gesztusnak érzik. 

•

•

•

•

•
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A KuLTuRÁLT ÉTKEZÉS SZAbÁLYAI

Fontos szabály, hogy az étkezésben legyünk mértékletesek, ugyanakkor fogyasszunk 
tápanyagokban gazdag élelmiszereket. 

Ismerkedjünk meg az étkezést közvetlenül megelőző művelettel: a terítéssel. A falat 
nemcsak akkor jobb ízű, ha mindnyájan együtt eszünk, hanem akkor is, ha ízlésesen terí-
tett asztal mellett fogyasztjuk el. Illik szépen megteríteni az asztalt akkor is, ha csak szűk 
családi körben étkezünk. 

Először terítsük le az asztalt egy kellemes színű terítővel. Az ebédhez lapos és mélytá-
nyérral terítsünk, illetve kistányérral a saláta számára. A villa, akárcsak a szalvéta, mindig 
a tányértól balra van (hegyével felfelé). A tányér jobb oldalára tesszük a kést és a nagy-
kanalat. A halételekhez halkést és halvillát szokás tenni az asztalra (a halkés nem éles). 
A desszerthez szükséges villát a tányér „fölé” tesszük. A tányértól jobbra helyezzük el a 
poharakat, balra pedig a salátástányért. Ha szükség van csontostányérra, azt mindig két 
teríték közé tegyük. 

Fűszeres készletet is szokás tenni az asztalra: só, bors, paprikaszóró, esetleg külön kis 
üvegekben ecet, olaj, ételízesítő. A kenyérkosárba lehetőleg annyi péksüteményt vagy fel-
szeletelt kenyeret tegyünk, amennyi várhatóan elfogy. A kenyeret mindig törni kell, nem 
pedig harapni. Ünnepi alkalmakkor (születésnap, névnap stb.) díszíthetjük az asztalt egy 
kis virággal vagy gyertyával is. 

Az ételt mindig balról kell kínálni. A használt tányért jobbról szedjük le: egyenként 
felemeljük, nem pedig az étkezők orra előtt tesszük egymásba a tányérokat. Nem gusz-
tusos a leves után ugyanabban a tányérban enni a második fogást. Mielőtt felszolgáljuk a 
desszertet vagy a gyümölcsöt, minden használt tányért, szalvétát, morzsát távolítsunk el 
az asztalról.

Terítés

Hétköznapi terítésnél a lapostányér – rajta a mélytányérral – helye a vendég előtt, kö-
zépen van. A tányéroktól jobbra, éllel a tányér, nyéllel a szék felé van a kés, e mellett a 
nagykanál, felfelé fordítva. A tányér túloldalán kell elhelyezni a villát, heggyel fölfelé. Ha 
lesz desszert is, az ahhoz való kést, villát, kiskanalat a tányér „fölé” helyezzük. A kés éle 
itt is a tányér felé néz, a villát és a kanalat fordítsuk felfelé. Az eszköz nyele az azt forgatni 
vágyó kéz irányába essen. A szalvétát a tányértól balra, a poharat pedig a tányér jobb felső 
szélénél kell elhelyezni. A salátát, savanyúságot a bal oldalra tegyük.

A sokfogásos, sok evőeszközt igénylő ünnepi terítékek esetében az egyes fogásokhoz 
szükséges evőeszközök és a különféle italokhoz tartozó poharak a tányérhoz képest kívül-
ről befelé, a feladás sorrendjében kövessék egymást. Más szóval, mindig az essen kézre, 
ami következik.

Nem könnyű kérdés, hogy mit, hogyan és mivel illik enni. A klasszikus illemtan (proto-
koll) szerint például nem ildomos a kenyeret harapni (a letört darabot bal kézzel emeljük 
a szánkhoz). A vajjal, lekvárral stb. megkent kenyérszeletet, péksüteményt viszont harap-
hatjuk. A zsírosabb szendvicseket fogyaszthatjuk késsel-villával, de a büfében ezeket is 
nyugodtan haraphatjuk.

szka106_01_d.indd   37 2007.10.16.   21:48:38



3�	 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK	 TANuLóI 

A húsos főételeket és előételeket, hidegtálakat, felvágottakat általában késsel-villával 
esszük, a levest azonban semmiképp. Még a leveszöldséget és -húst is kanállal szokták 
darabolni. A halat, a nyers vagy a párolt, főtt zöldséget a hagyományos illemtan eltiltotta 
a késtől. A halfilék és a rozsdamentes kések korában e szabályt már nem veszik ilyen szi-
gorúan, de jobb helyen ma sem ildomos a kést vágásra használni egész hal esetében. Ha 
halat rendeltünk, és a pincér hoz egy speciális tompa kést (halkés) és egy különleges villát, 
azzal lássunk neki a halnak. 

A spagettit bal kézben tartott kanállal segítjük a jobb kézzel forgatott villára, így köny-
nyen fogyasztható kis tekercset kapunk. A többi tésztafélét villával esszük, a pizzát pedig 
késsel-villával.

A speciális fogások fogyasztására alkalmas eszközök – csigafogó, csigavilla, csirágfogó, 
osztrigavilla, rákolló és társai – felismerése és használata nem mindig könnyű. Tapasztalat 
híján hagyatkozzunk az asztaltársak, esetleg a személyzet tanácsaira. 

Szokták mondani, hogy magyar ember evés közben nem beszél. Ez napjainkban már 
nem követendő példa. Gondoljunk a diplomaták, politikusok, üzletemberek munkaebéd-
jeire, munkavacsoráira, a tárgyalással egybekötött étkezésekre. Az önként vállalt közös 
gasztronómiai kirándulás elengedhetetlen kísérője a diszkrét társalgás. Természetesen to-
vábbra is alapvető szabály, hogy teli szájjal ne beszéljünk.
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ÉTTEREMbEN

Az éttermi étkezés élményszámba mehet, de nem olyasmi, aminek túlzott jelentőséget 
kellene tulajdonítanunk. Ha vendégekről gondoskodunk vendéglőben, akkor kiemelt tár-
sasági eseményt szervezünk. Jól át kell gondolni, melyik gasztronómiai irányzat felelhet 
meg. Nem mindenki szereti a zsíros, magyaros kosztot, de a vegetáriánus konyha sem győz 
meg mindenkit. Ha nem ismeri a vendégei ízlését, egy nemzetközi konyhával rendelkező 
éttermet válasszon, mivel ott rendszerint mindenki talál magának valót az étlapról. Ha 
nagyon fontos meghívásról van szó, ajánlatos több vendéglőben is próbaétkezést tartani 
Apró figyelmesség: az asztal ne legyen túl közel a mosdóhoz, se pedig a bejárati ajtóhoz. 

Tessék választani! A hagyományos vendéglők két részre osztják az étlapot: a napi aján-
laton felül az á la carte menü a rendelhető ételek jóval szélesebb választékát részletezi. 
Alapszabály, hogy az rendel, aki fizet. Ez a merev szabály hiába szép – hiszen a vendéglátó 
adja a vacsorát, nem a vendéglő –, a mai világban a meghívottak egyenesen a pincér-
nek adják fel a rendeléseiket. Baráti körben igyekezzünk ragaszkodni a régi szokásokhoz, 
mert így udvarias. Ám a hétköznapokban, különösen az üzleti életben ma már mindenki 
magának rendel. Szokás az első két fogás rendelését egyszerre föladni, a desszertet, a saj-
tot és a kávét pedig a főételek után. Kivételt képeznek az olyan nemzetközi vendéglők, 
amelyekben a teljes ételsort egyszerre kell kikérni. 

Mobiltelefon nincs az étlapon, ezért használata az asztalnál tilos. Erősíti a szabályt az 
üzleti meghívás, ha a felek az ellenkezőjében egyeznek meg.”

Pálffy István: 222 szó az illemről. proEuropa Kiadó, Budapest, 2003.
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ILLEMSZAbÁLYOK AZ ÉTTEREMbEN

Az étteremben vendégek vagyunk.

Ha egy nő és egy férfi együtt érkezik, akkor a férfi lép be elsőként. Ez nem udvariatlanság, 
hanem a nő védelmét szolgálja: a férfinak néhány pillantással fel kell mérnie, hogy a hely 
megfelelő-e a társaságában lévő hölgynek. Ha például a bent lévők „emelkedett” hangu-
lata miatt inzultus érheti a partnert, feltétlenül keressenek másik vendéglőt.

Ha maradnak, a férfi feladata, hogy asztalt keressen, és odavezesse társaságát. Ha több 
üres asztal is van, a partner véleményét is kikérve dönt. A férfi halad elöl, a hölgy néhány 
lépéssel lemaradva követi. A legjobb ülőhely a hölgyet illeti. 

Egy férfi soha ne foglaljon helyet a nő jobbján, csak ha erre felkérték. 

A férfi csak akkor üljön le, ha a társaságban lévő összes nő helyet foglalt már.

A belépés és a helyfoglalás között egyetlen teendőnk van: a kabátok elhelyezése. A férfi 
már az ajtóban leveszi a kalapját. A fogashoz vagy a ruhatárhoz érve lesegíti a nő kabátját 
– ezt nem engedheti át a pincérnek. A pincér legfeljebb a férfi kabátjának levételében se-
gédkezhet. Soha ne tegyük a ruhadarabjainkat a szék karjára.

Vendéglőben, étteremben mindig halkan beszéljünk. Nincs szükség arra sem, hogy beszé-
dünket nagy taglejtésekkel, gesztusokkal kísérjük.

Ha ismerősök mennek el az asztalunk mellett, fejbólintással üdvözöljük őket. Ilyenkor 
nem kell felállnunk. Ha az ismerős megáll, és beszédbe elegyedik velünk, akkor minden-
képpen fel kell állni, és illik állva maradni, amíg az ismerős nem távozik.

A férfi felszolgálók megszólítása pincér, a fizetőpincéré főúr. 

A női kiszolgálók megszólítása:  kisasszony.
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A RENDELÉS

Ha rendelni szeretnénk, ne kopogjunk az asztalon, ne kocogtassuk a poharakat, és ne kiabál-
junk a pincérnek. Egy figyelmes pincér egyetlen pillantásból megérti a vendég kérését.

Az étlapot a hölgy, az itallapot a férfi kapja meg elsőként. Ha az étlap az asztalon fekszik, 
a férfi átnyújtja azt a nőnek.

A férfi dolga a javaslattétel az ételre és az italra. Természetesen a javaslat nem kötelező 
érvényű a hölgyek számára.

Az étlapon találkozhatunk olyan ételekkel, melyeket nem ismerünk. Ekkor általában nem 
szoktuk szó nélkül megrendelni azokat – hiszen lehet, hogy nem ízlenének –, hanem meg-
kérdezzük a pincértől, hogy miből készült. Ha az asztalnál mindenki eldöntötte, hogy mit 
szeretne enni, rendelhetünk.

Az ételt a pincér elsőként a hölgynek tálalja, az italt viszont a férfinak tölti ki, aki megkós-
tolja, és ha megfelelő ízűnek és hőmérsékletűnek tartja, fejbólintással jelzi az elfogadását. 
Nem szabad azonban mindenáron kifogást keresni az italban.

Az italok töltése a társaságban a férfi dolga, ha erről megfeledkezne, a nő figyelmeztesse.

Szokás koccintani. Illetlen dolog azonban túl hangosan, figyelemfelkeltő módon tenni ezt.
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A TÁVOZÁS

A számlát teljes egészében a férfi fizeti, kivéve ha előre megállapodott a nővel abban, hogy 
külön-külön fizetnek. 

Ha valaki hamarabb távozik az asztaltársaságtól, illik az ottmaradóktól elköszönni. Hölgy 
távozásakor a férfiak felállva köszönnek, a hölgyek ülve maradnak. Ha a nő és a férfi 
együtt hagyja el a vendéglőt, a nő megy elöl, a férfi pedig kinyitja előtte az ajtót.
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