
Osztály: 7.a 

Tanár: Horváthné Halász Eszter 

Tantárgy: Etika 

Téma: Párválasztás, otthonteremtés 

Megoldott feladatok elküldési határideje: 04.27. 

For the pupils who don't speak hungarian: 3. feladat Find in the vocabulary and translate 

the following words: esküvő, házasság, menyasszony, vőlegény, férj, feleség  

 

1. feladat:  

 Olvasd el az idézetet és válaszolj írásban az alatta lévő kérdésekre! 

Téged, Éva, szeretlek, szeretetből veszlek feleségül, […] 

és téged el nem hagylak, 

holtomiglan-holtodiglan semmiféle bajban. 

Isten engem úgy segéljen! 

Téged, Ádám, szeretlek, szeretetből megyek hozzád feleségül, […] 

és téged el nem hagylak, 

holtomiglan-holtodiglan semmiféle bajban. 

Isten engem úgy segéljen! 

Egy egyházi esküvő esküjének szövegéből 

•  Mit fogadnak meg a házasulandók? 

•  Mikor, miből érezhetik úgy egy szerelmespár tagjai, hogy házasságra szeretnének lépni?  

•  Sokan az elköteleződést a szabadságuk megcsorbításaként élik meg. Mit gondoltok erről? 

  

2. feladat: 

Jó tanácsok ifjaknak” 

Az alábbi szövegben arról olvashatsz, milyen tanácsokkal szolgáltak a múlt század elején a 

leendő vőlegények és menyasszonyok számára. Gondold végig, hogy a tanácsokból mi az, 

ami szerinted ma is érvényes, és mi az, ami elavult, és ezt két oszlopban jegyezd le a 

füzetedbe! 



 

Az első kérdés ne az legyen: milyen a társadalmi állása és mennyi a vagyona vagy keresete, 

illetve mennyi a hozománya, hanem az, vajon egészséges-e, és családjában nem fordultak-e 

elő olyan öröklött bajok, melyek továbbcsírázása előreláthatólag várható. A második kérdés 

sem az anyagi kérdés, ennél még mindig előbbre való a vonzalom. Nem szükséges, hogy az a 

kergető ösztön legyen, az a nemi vágyakozás, amelyet közönségesen szerelemnek neveznek, 

de elegendő a rokonérzés, rokonszenv is, az a tudat, hogy ezt a nőt vagy ezt a férfit szeretni és 

becsülni képes leendek. […] Szerelem nélkül is köttethetők boldog házasságok, ha ezekhez 

egyébként minden feltétel megvan. 

A már elmondottakon kívül ilyen feltétel, hogy a házastársnak kiszemelt vagy ajánlkozó 

egyén testén, szokásain, modorán ne találjunk olyan kivetnivalót, amit – úgy érezzük – 

megszokni sohasem tudnánk, ami nekünk kellemetlen, visszatetsző, talán utálatos vagy 

gyűlöletes is. 

De vannak még más feltételei is. Ezek között első helyen áll az anyagi megnyugvás. […] A 

házasság megkötése előtt tehát ezt a feltételt is meg kell vizsgálni anyagi és erkölcsi 

szempontból egyaránt, és ennek is eleget kell tenni. Nem okvetlenül szükséges, hogy a 

lánynak hozománya, az ifjúnak vagyona legyen, de mindkettőben meglegyen a garancia arra, 

hogy anyagi zavarokkal küzdeniük nem kell, hogy az egyik keresetképes, a másik pedig a 

keresetet ész- és okszerűen fel fogja használni. 

Azt, hogy egymáshoz társadalmilag, nevelés és tudás, igények és törekvések alapján nem illő 

emberek ne kössenek egymással frigyet, mondanunk sem kell. 

Nélkülözhetetlen tanácsadó jegyes- és házaspárok számára. Budapest, 1909 
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3. feladat:  

Álomesküvő vagy valami más? 

Ha jártál már esküvőn, lakodalomban, mesélj erről néhány mondatban! Mi tetszett az 

eseményen és mi kevésbé? Miért? 

„Ábrándozzunk!” Milyen esküvőt szeretnél majd egyszer? Mi a fontos, és mi az, ami miatt 

kár előre szorongani? 
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