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A barátság, mint érték 

Adaptálva: https://www.nkp.hu/tankonyv/etika_11/lecke_02_009 oldalról 

 

A társas kapcsolatok fajtái 

Gondold végig, hogy eddigi életed során hány emberrel alakítottál ki kapcsolatot! Vannak, 

akikkel csak futó ismeretséget kötsz, és vannak, akikkel mély, intimitáson alapuló, bizalmas 

kapcsolatban állsz. A különböző közösségekben másfajta kapcsolatokat teremtünk. Bizalmas 

kapcsolatok a rokoni, baráti, szerelmi kötődések, nyilvános kapcsolatok például a munkatársi 

és civil kapcsolataink. Ezeknek a különböző típusú kapcsolatoknak egy része állandó, más 

részük azonban csak alkalomszerű, rendszertelen. Megkülönböztethetjük a kapcsolatainkat 

aszerint is, hogy beteljesülő, azaz önmagában tartjuk fontosnak (például a barátság), vagy 

valami miatt eszközül szolgáló kapcsolat, egy cél elérése érdekében alakítjuk ki (például 

kézilabdacsapat). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: https://www.nkp.hu/tankonyv/etika_11/lecke_02_00; 

Letöltés dátuma :2021.01.109. 

„A barátságnak négy formája van: a hősies, az intim, a szellemi és a játékos. De az 

igazi barátság mind a négyet egyesíti.” 

Hamvas Béla 

 

https://www.nkp.hu/tankonyv/etika_11/lecke_02_009
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1. Feladat 

A kapott ábrában hová helyeznéd a csoporttársi viszonyaidat? Írd be a halmazábra 

megfelelő részébe! 

A: Bizalmas kapcsolatok 

B: Nyilvános kapcsolatok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. A barátság mint érték 

2. Feladat 

Társas kapcsolataink alapvető kategóriája a barátság: kölcsönösségen és választáson 

alapuló bizalmas kapcsolat. Válaszolja kérdésekre! 

a. Szüksége van-e mindenkinek barátokra? 

  _________________________________________________________________  

 

b. Mi jellemzi az igaz barátságot? 

  _________________________________________________________________  

 

c. Van-e szerepe az életkornak a barátságban? 

  _________________________________________________________________  

 

d. Mi teszi tartóssá a barátságot? 

  _________________________________________________________________  

 

e. Kialakulhat-e barátság a virtuális térben? 

  _________________________________________________________________  
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Forrás: 
https://www.nkp.hu/tankonyv/etika_11/lecke_02_00 

Letöltés dátuma:2021.01.09. 

II. A barátság viselkedési formái 

 

 

Barátaink száma, kiléte, baráti kapcsolataink természete és jelentősége életünkben – ahogy a 

szociológiai felmérések bizonyítják – nem a véletlenek összjátékának eredménye, hanem 

nemzeti hovatartozásunk és társadalmi helyzetünk függvénye. Az emberek közötti 

szociológiai különbségek ezen a téren is hatnak életesélyeinkre, és fokozzák az 

egyenlőtlenséget. 

Albert Fruzsina és Dávid Beáta több tanulmányában is elemezte az emberi kapcsolatok és 

azokon belül a barátságok alakulását Magyarországon, melyeknek általános tanulságai is 

vannak. Ez a feladat ezek megismerésében segít. Kvízkérdéseket fogsz olvasni barátkozási 

szokásainkról. Tapasztalataid alapján próbáld kitalálni, hogy melyik a helyes válasz! 

 

 

3. Feladat 

 

Kiknek van több barátjuk? 

A férfiaknak. 

A nőknek. 

Kiknek van több barátjuk? 

A diplomás férfiaknak. 

A diplomás nőknek. 

Melyik nem körében gyakoribb, hogy egyáltalán nincs barátja valakinek? 

A férfiak körében. 

A nők körében. 

Kik érnek rá jobban barátkozni? 

A férfiak. 

https://www.nkp.hu/tankonyv/etika_11/lecke_02_00
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A nők. 

Kik járnak el többet a barátaikkal szórakozóhelyekre, étterembe? 

A férfiak. 

A nők. 

Kik kételkednek nagyobb arányban abban, hogy lehetséges barátság férfi és nő 

között? 

A férfiak. 

A nők. 

Kik nyílnak meg jobban egy ellenkező neművel való barátságukban? 

A férfiak. 

A nők. 

Kiknek fontosabb a barátságban a bizalom, a kitárulkozás, az érzések 

megosztása, a pozitív és negatív élmények megbeszélése, a titoktartás, a 

szolidaritás? 

A férfiaknak. 

A nőknek. 

Kiknek fontosabbak a barátságban a közös emlékek, a közös tevékenységek, a 

kölcsönös segítség, a közös élmények, a szórakozás? 

A férfiaknak. 

A nőknek. 

Kik veszik zokon inkább, ha egy barát lemondja a tervezett programot, vagy 

nem védi meg őket egy adott helyzetben? 

A férfiak. 

A nők. 

Kik tűrik jobban a konfliktusokat egy baráti viszonyban? 

A férfiak. 

A nők. 

Mire vezethetők vissza a felsorolt különbségek? 

A két nem testi adottságaira. 

A társadalmi elvárásokra, a nemi szerepekre. 

Forrás: https://www.nkp.hu/tankonyv/etika_11/lecke_02_00 

Letöltés dátuma:2021.01.09. 

 

https://www.nkp.hu/tankonyv/etika_11/lecke_02_00
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Töprengő 

 Elégedett vagy-e baráti kapcsolataiddal? Mit tehetnél azért, hogy ezek jobbak 

legyenek? 

 Te milyen barátnak, barátnőnek tartod magadat? Mire alapozod, amit gondolsz? 

 

Ajánló 

 

 Ingmar Bergman: Jelenetek egy 

házasságból (Európa Kiadó, 1987). 

 N. H. Kleinbaum: Holt Költők 

Társasága (Hermina Kiadó, 1995). 

 Én, Earl és a csaj, aki meg fog halni 

(amerikai filmdráma, r.: A. Gomez-

Rejon, 2015). 

 Papírsárkányok (amerikai filmdráma, 

2007). Khaled Hossaini regénye alapján 

rendezte Marc Forster. Afganisztán, 70-

es évek, a béke utolsó évei. Egy gazdag 

és egy szegény családból származó kisfiú 

együtt tölti gyerekkorát. Kedvenc 

időtöltésük a sárkányeregetés. Egy 

szörnyű esemény azonban örökre 

megváltoztatja a két fiú életét. 

 Pókerarcok (amerikai film, r.: J. Dahl, 

1998). 

 

 

 

Forrás: https://www.nkp.hu/tankonyv/etika_11/lecke_02_00 

Letöltés dátuma:201.01.09. 

 

Köszönöm a figyelmet, jó munkát kívánok! 

Az 3 feladatot küldjétek vissza a szokásos módon, legkésőbb csütörtökig. 

A töprengő feladat önálló munka, azt nem kell visszaküldeni. 

 

https://www.nkp.hu/tankonyv/etika_11/lecke_02_00
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