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Az illemszabályok betartása, az udvarias viselkedésünk nem csak tudatosan hat a körülöttünk lévőkre. A 

társaságunkban lévő emberekben tudat alatt, szinte észrevétlenül kelt jó benyomást rólunk. Az etikett betartása 

erőfeszítés nélkül egészíti ki tényleges tetteinket és szavainkat. (Kibédi Varga Katalin)  

 

 

Gyarmati Ildikó a katolikus egyház, a két nagy protestáns egyház (református és 

evangélikus), valamint a zsidó felekezet szokásait, viselkedési szabályait ismerteti, és 

ezek tükrében ad tanácsokat hívőknek és nem hívőknek egyaránt.  

Megismerkedhetünk a katolikus, református, evangélikus, zsidó köszönéssel, 

megszólítással; azzal, hogy mikor tegeződhetünk, mikor kell magázódnunk; a kézfogási 

szokásokkal, a rangsorolásokkal, ajándékozással, a virágok szerepével, a liturgikus illetve 

egyéb szertartásokkal; a felekezetek főbb ünnepeivel, étkezési szokásokkal, az 

öltözködéssel, a színek szerepével, a szervezeti felépítéssel, az egyházi zenével; azzal, 

hogy mikor szabad fényképezni, videófelvételeket készíteni és mikor nem. (Teljes cikk) 

Gyarmati Ildikó: Egyházi protokoll. Viselkedési tanácsok hívőknek és nem   

hívőknek. Ecclesia Kiadó, Bp. 2018. 

 

Az illem, etikett, protokoll alkalmazásának általános műveltségünk részévé kell válnia. 

Ismerete és gyakorlati tudása nélkülözhetetlen társadalmi és társasági életünkben. 

Hivatalos kapcsolatainkban éppen annyira karrierünk kulcsa, mint szakmai 

felkészültségünk. Viselkedési kultúránk sorsdöntő lehet az első munkahelyi interjún, sok 

üzleti tárgyaláson és magánkapcsolatainkban egyaránt. 

A könyv felújított és bővített tizenkettedik kiadása - mely olyan új témával is 

gazdagodott, mint a fogyatékkal élők protokollja - jelzi a kulturált viselkedés iránti 

társadalmi igényt, amely az utóbbi években egyre erősebben jelentkezik. A könyv célja 

elsősorban gyakorlati segítséget adni a mindennapi hivatalos kapcsolatokban és a nem 

mindennapi protokolláris eseményeken való viselkedésig. A könyvet hétköznapjainkból 

és a nemzetközi diplomáciából vett, helyenként szórakoztató történetek, szemléltető 

ábrák teszik igazán olvasmányossá, élvezetessé és hasznossá mindazok számára, akik a kulturált viselkedési 

normák, szokások elsajátítására törekednek, vagy ilyen irányú ismereteiket kívánják felfrissíteni, bővíteni. 

(forrás)  Sille István: Illem, etikett, protokoll. Akadémiai Kiadó. Bp, 13.kiad. 2015.    

 

 

 

 

  

 További eredményes tanulást, kutatást, jó egészséget kívánunk! 
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