
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Kedves Vendégek! 

 

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket a Házasság Hete 2011 programsorozat szegedi 

megnyitóján, A megszentelt szerelem ünnepe: házasság, család és családi élet a Somogyi-

könyvtár régi folyóirataiban című kiállításán. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a 

SZEGEDma.hu internetes újság, a Telin Televízió és a Déli Szó magazin főszerkesztőjeként 

én indíthatom útjára ezt a jövő vasárnapig tartó színes rendezvénysorozatot, melynek 

középpontjában a házasság és a család értéke áll, s mely nemcsak, sőt, talán nem is 

elsősorban a házasoknak szól, hanem egyfajta felkiáltás azok felé, akik még nem döntöttek, 

illetve akik valamilyen okból nem hisznek ennek az intézménynek összekötő és tápláló 

erejében. Nagyon örülök, hogy itt lehetek, azért is, mert önmagát jó értelemben 

bulvármentesként, konzervatívként meghatározó médiacsoportunk számára az olyan 

értékek, mint a család és a házasság kiemelt jelentőséggel bírnak. 

 

Kedves Vendégek! Angliából indult el mintegy másfél évtizeddel ezelőtt az a 

kezdeményezés, mely Bálint-nap környékén minden évben egy hétig a házasság 

fontosságára irányítja az emberek figyelmét. Magyarországon 2008-ban csatlakozott a 

mozgalomhoz, melynek egyik célja, hogy pozitív példákat és üzeneteket közvetítsen a 

házasság „mint kihalófélben lévő” életforma érdekében, megismertesse az emberekkel 

azokat a hagyományos értékeket (feltétel nélküli szeretet, hűség, őszinteség, megbocsátás), 

amelyek örömtelivé és meghitté tehetik a megszentelt és megpecsételt kapcsolatokat. A 

Házasság Hete ugyanakkor nyíltan beszél a házasság mindennapi valóságáról, az azzal  járó 

gondokról, feszültségekről is. Igyekszik bölcs és gyakorlati tanácsokkal ellátni a házasokat 

és házasulandókat, valamint a teljes helyreállás reményét ébren tartani azokban, akiknek a 

kapcsolata válságban van. 

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Úgy gondolom, hazánk számára különösen fontos, hogy az 

ilyen és ehhez hasonló programsorozattokkal a család értékeire felhívjuk a figyelmet. Azt 

hiszem, mindenki számára ismert, hogy a házasságok és a születések száma évről évre 

csökken, Magyarország lélekszáma a kritikus 10 millió alá zuhant. A demográfiai gondok 

pedig a társadalom sajnos nagyobbik szeletét átszövő erkölcsi és értékválsággal is 

összekapcsolódtak, igen rossz mentális állapotban leledzett a magyarság az elmúlt évek, 



évtizedek során. Ahhoz, hogy ezen változtatni lehessen, legfőbb ideje a nemzet alapsejtje, a 

család felé fordulni. A felnövekvő generációk számára normális, egészséges 

családmodelleket kell felmutatni, aminek egyik alapköve a szerelmi viszonyt megerősítő, 

biztonságos hátteret és keretet teremtő házasság férfi és nő, édesapa és édesanya között.  

Engedjenek meg néhány személyes mondatot! Néhány évvel ezelőtt, mikor több vidéki 

iskolába látogattam, s ott osztálynaplókat lapozgattam, döbbenten tapasztaltam, hogy – 

várostól és korosztálytól függetlenül – milyen hatalmas azoknak a gyerekeknek a száma, 

akiket mindössze egy szülő nevel. A pedagógusok elmondása megerősítette: egyre több az 

alkalmi kapcsolatból született gyermek, illetve mindennaposak a válások és az azokhoz 

kötődő problémák; hogy mást ne emeljek ki: magatartásbeli és tanulmányi zavarok. Csak a 

teljes család, a hagyományos családmodell képes közvetíteni azokat az értékeket, melyek 

aztán a felnövekvő fiatalt végigkísérhetik egész életén. A másik, hogy magam is 

házasságkötés előtt állok, az idei évben kerül sor a nagy eseményre. A napokban ennek 

először a polgári részét kezdtük intézni, s felkerestük párommal az anyakönyvi hivatalt. 

Még élt bennünk az a kép, hogy hatalmas sorok tolonganak azért, hogy megfelelő időpontot 

kaphassanak. Kiderült, ez már régen nem igaz, gyakorlatilag úgy választhattunk, ahogy 

akartunk. „Nem házasodnak már az emberek” – fogalmazott az ügyintéző hölgy. A legújabb 

sajtóhírek szintén megerősítik ezt a negatív tendenciát. Úgy gondolom, soha nem volt 

nagyobb szükség a Házasság Hetére, annak szervezői és támogatói által vállalt misszióra, 

mint ma Magyarországon.    

 

Kérem, fogadják szeretettel ezt a kiállítást, melyet a Somogyi-könyvtár munkatársai szívvel-

lélekkel állítottak össze bibliotákájuk anyagából, a Móra Ferenc Múzeum emlékeit is 

felhasználva. Az itt megtekinthető tárlaton olyan 18., 19., 20. századi folyóiratokat 

láthatunk, melyek nyíltan beszélnek a házasság, a család mindennapjairól, örömeiről, 

nehézségeiről, a szerelemről. Igyekeznek tanácsokkal ellátni a kor emberét, házasokat és 

házasulandókat. Ezen újságok egy része kifejezetten a hölgyek számára készült, másik 

részük szélesebb közönségnek szólt, szól. Érdekességük, hogy az ezekben fellelhető írások a 

konzervatív családmodellt mutatják még be, azaz a szerepeket a férj és a feleség közötti 

alárendeltségi viszony tükrében ábrázolják. Ebben a korban, ebben a kultúrkörben a férfi 

volt a család feje, az anyagi biztonság megtermetője, a nő a feleség, az anya, a háziasszony, 

egyben honleány. A feleség engedelmességgel tartozott férjének, ugyanakkor társa is volt, a 



nők többsége éppen ezért nem is érezte elnyomásnak helyzetét.  

Számos korabeli divatképet, esküvői és családi fotót is böngészgethetünk a tárlókban, 

melyek felidézik a 18-19. század miliőjét, hangulatát.  

Az összeállítás egyik kuriózuma, amit külön ajánlok figyelmükbe, jeles szegedi 

személyiségek házassággal kapcsolatos emlékeit köti csokorba. Megtekinthető itt többek 

között Tömörkény István emlékkönye, melyet barátaitól kapott házasságkötése alkalmából, 

Móra Ferenc menyasszonyához írt költeménye, mely esküvőjük előtt egy nappal jelent meg 

a Szegedi Naplóban, illetőleg Dankó Pistáék házassági anyakönyvi bejegyzésének másolata. 

Ez utóbbival kapcsolatban külön érdekesség, amire a kiállítás összeállítói felhívták a 

figyelmemet, hogy a nászt romantikus leányszöktetés előzte meg, hiszen a lány édesapja 

ellenezte a kapcsolatot.  

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kívánok Önöknek tartalmas időtöltést a tárlaton, illetve a 

Házasság Hete teljes szegedi programsorozatán. „Veled vagyok egész” - így szól a Házasság 

Hetének mottója. Azt hiszem, ez gyönyörűen fejezi ki ennek a szeretetközösségnek a 

tökéletességét és fontosságát. S mi, a média munkatársai, akik a rendezvény mellé álltunk 

támogatóként, a SZEGEDma.hu és a Telin TV csapata, de azt hiszem, említhetem a Rádió 

Pluszt is, kicsit talán pontosan ennek a mottónak a jegyében kívántuk segíteni, kiegészíteni 

a szervezők munkáját az eddigekben, s így teszünk a továbbiakban is, hogy a programok 

híre és főként üzenete minél több emberhez eljuthasson. 

 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 


