
 

 

Esküvői verses idézetek meghívóba, nászajándék mellé  
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Szeretnénk megkönnyíteni a választást ezért állítottuk össze szebbnél 
szebb idézetekből álló gyűjteményünk. Ajánljon idézetet Ön is! Várjuk a 
gyűjteményben nem, szereplő idézeteket, melyeket felteszünk 
adatbázisunkba.  

 
"Az élet egy angolkeringő, 
mit eltáncolsz a sírig. 
Sorsod csupán attól függ, 
hogy kivel táncolod végig." 
Goethe 
 
--- 
 
"Akit párodul melléd rendelt az ég, 
Becsüld meg, szorítsd meg kezét, 
És ha minden álmod valósággá válik, 
Akkor se feledd, légy hű mindhalálig!" 
Madách Imre 
 
--- 
 
"Sorsunk egybeforrt, együtt megyünk tovább, 
Az élet viharában Te vigyázol reám. 
Köszönöm, hogy szeretsz, hogy hiszel nekem, 
Hogy megosztod az életed velem." 
Vörösmarty Mihály 
 
--- 
 
"Veled boldog vagyok, 
Veled szelíd vagyok, 
Veled erős vagyok, 
Veled nyugodt vagyok, 
Veled mindig mosolygok, 
Veled én, én magam vagyok, 
Nincs többé olyan, hogy nélküled, 
Tervem és jövőm van veled." Balzac 

  



 

 

--- 
 
"Sírok, ha sírsz, ha ragyogsz, ragyogok, 
néma barátod, rabszolgád vagyok, 
alázatos és bizalmas barát, 
aki nem kér semmit, csak néz és imád, 
és nem akar lenni, csak általad, 
csak árnyéka annak, ami vagy." 
Szabó Lőrinc 
 
--- 
 
"Szeretlek, kedvesem, 
Szeretlek tégedet... 
Szeretem lelkednek 
Magas röpülését, 
Szeretem szívednek 
Tengerszem-mélységét, 
Szeretlek, ha örülsz 
És ha búbánat bánt, 
Szeretem mosolyod 
S könnyeid egyaránt. 
Szeretem erényeid 
Tiszta sugárzását, 
Szeretem hibáid 
Napfogyatkozását. 
Szeretlek kedvesem, 
Szeretlek tégedet, 
Mint embernek csak 
Szeretnie lehet." 
(Petőfi Sándor) 
 
--- 
 
"Jó érezni azt, hogy szeretlek, 
Nagyon és egyre jobban. 
Ott bujkálni a két szemedben, 
Rejtőzködni a mosolyodban. 
Érezni, hogy a szemeid már 
Szemeimben élnek és néznek, 
S érezni azt, hogy szép veled 
És csak veled teljes az élet." 
(Juhász Gyula) 
 
--- 
 
"Ha megszelídítesz, szükségünk lesz 
egymásra. 
Egyetlen leszel számomra a világon, és 
én is egyetlen leszek a te számodra. 
Tessék itt a titkom. Nagyon egyszerű 
jól csak a szívével lát az ember. 
Ami igazán lényeges, az a szemnek 
láthatatlan." (A kis Herceg) 

 



 

 

--- 
 
"Szeretni és szeretve lenni 
a legnagyobb boldogság a világon." 
(Goethe) 
 
--- 
 
"...Szeretni annyi, mint vállalni a 
legnagyobb kockázatot. 
Jövőnket és boldogságunkat adni 
valaki kezébe. 
Engedni, hogy kétkedés nélkül 
bízzunk valakiben. 
Elfogadni sebezhetőségünket. 
Én pedig szeretlek." 
(Helen Thomson) 
 
--- 
 
"A szerelem mozgat Napot 
és minden csillagot" 
(Dante) 
 
--- 
 
"Elmúlt, mint száz más pillanat, 
S tudjuk mégis, hogy múlhatatlan, 
mert szívek őrzik, nem szavak." 
(Végh György) 
 
--- 
 
"Két fa együtt, testvéri lombban, 
egyek vagyunk sok fájdalomban, 
örömökben és kényszerekben, 
másképp tán élni is lehetetlen. 
Magunknak hát már megmaradjunk, 
gyökereinkről ne szakadjunk, 
tavaszban, őszben gyarapodjunk, 
legyünk hívők, bátrak, kitartók: 
az örök reményhez hasonlók." 
(Szabó Lőrinc) 
 
--- 
 
"Tanuld olvasni sok néma jelem, 
szemmel is hall az okos szerelem." 
(Shakespeare) 
 
--- 
 

 

 



 

 

 
"Nem igaz: hű lelkek násza nem ismer 
akadályt! Szerelem a szerelem, 
amely hőfokot más hőfok szerint nyer 
vagy ár-apályt játszik készségesen? 
Óh, nem; az örök fárosz maga ő, 
nézi a vihart s nem ing semmi vészben; 
minden vándor hajók csillaga ő, 
magasságát mérhetik, erejét nem. 
A szerelem nem az Idő bolondja, 
bár romlás rabja arc és rózsa-ajk, 
szerelmet nem merít ki hét vagy óra, 
ítéletnapig szilárdan kitart. 
Ha tévedek, s én is hűtlen leszek, 
sose írtam s szív sose szeretett." 
(Shakespeare CXVI. szonett) 
 
--- 
 
"Ha szereted, viszont szeret. 
Ha mosolyogsz, ő is ám! 
Ha bánat ér, megosztozik 
szegény szíved bánatán." 
(Csukás István) 
 
--- 
 
„Boldogan elfutnék veled én egy sűrű vadonba, 
hol soha ember még nem taposott utakat. 
Mert te a búban öröm s ragyogás vagy az éji sötétben, 
társ a magányban, csönd, s gondok után pihenés.” 
(Tibullus) 
 
--- 
 
"Nem tudjuk még, de mégis jó nagyon, 
Itt vagy velem, s kezedet foghatom, 
Ezer veszély, szakadék mélye vár 
Le fogjuk győzni, hiszen ketten vagyunk már. " 
(Vörösmarty Mihály) 
 
--- 
 
"Veled boldog vagyok, 
Veled szelíd vagyok, 
Veled erős vagyok, 
Veled nyugodt vagyok, 
Veled mindig mosolygok, 
Veled én, én magam vagyok, 
Nincs többé olyan, hogy nélküled, 
Tervem és jövőm van veled."  
(Balzac) 
 

 

 



 

 

 
--- 
 
"Talán semmi sincs szebb a világon, mint találni egy embert, 
akinek lelkébe nyugodtan letehetjük szívünk titkait, 
akiben megbízunk, akinek kedves az arca, elűzi lelkünk bánatát, 
akinek egyszerű jelenléte elég, hogy vidámak és nagyon boldogok legyünk."  
(Hemingway) 
 
--- 
 
"Összedőlhet fenn a magas ég, 
Leomolhat minden, ami ép. 
Egy a fontos, hogy Te szeress, 
Minden más csak semmiség. 
 
--- 
 
Örök életet élsz énvelem, 
Vár reánk a kéklő végtelen. 
Mert a sors egymásnak szánja,  
Kiket összeköt a szerelem."  
(Edith Piaf) 
 
--- 
 
"Érted vagyok, és Te értem vagy 
Te értelmet és fényt adsz minden napnak 
Szeretlek én és kettőnk dolgán 
Nem változtat többé semmi már."  
(Thomas Hardy) 
 
--- 
 
"Kezem feléd nyújtom, szívem neked adom  
Melyet vissza soha nem kérek  
Szeress egy életen át, úgy, mint én téged  
Akkor is ha megöregszünk  
És akkor is, ha már nem élek."  
(Ady Endre) 
  
--- 
 
"Az életet véges végig együtt kell leélni,  
Úgy válik el mit ér a nő és a férfi.  
Jót és rosszat megosztani, kacagni és sírni,  
a szerelem dal, melyet együtt kell megírni." 
(Sztyepan Soripacsov) 
 
--- 
"Ígérd meg azt, hogy kezed  
Kezemből vissza nem veszed,  
S hogy szeretni fogsz akkor is,  
Mikor már én is vén leszek." (Heltai Jenő) 

 



 

 

 
 
--- 
 
"S ha jön az este, langyos szél susog,  
fátylaid játékosan megsuhognak,  
s baráti mosolyát a csillagoknak  
együtt nézzük majd, ifjú házasok." 
(Paul Verlaine) 
 
--- 
 
"Hiszem, hogy egymást szeretve,  
egymást megértve, könnyebb lesz élni,  
s bármi sors állna is elénkbe,  
a boldogságot el fogjuk érni." 
(Ady Endre) 
 
--- 
 
"Idő, állj meg egy pillanatra,  
s ti, suhanó percek, várjatok,  
amíg ők ketten esküt tesznek,  
hogy egymáshoz örökké hűek lesznek,  
csak addig várjatok!" 
(Johann Wolfgang von Goethe) 
 
--- 
 
"Tanúm legyen a Föld, az ég s a tenger,  
a sok madár, a Hold s minden ember,  
Neked adom a szívemet, senki másnak,  
mellé pedig az életem ráadásnak" 
(Johann Wolfgang von Goethe) 
 
--- 
 
"Külön lépünk be az ajtón,  
mely a boldogság felé vezet,  
hogy kimondhassuk szívünk vágyát  
a boldogító igent.  
 
Együtt állunk az oltár elé  
egymás kezét keressük,  
s a házasság szent áldását  
csókkal pecsételjük." 
(Hartmann János) 
 
--- 
 

 

 

 

 



 

 

 
"Megtaláltalak, fogom a kezed. 
Nem űz el már semmilyen rettenet. 
S mint ahogy két kéz fonódik össze, 
Együtt vagyunk, s maradunk egymással örökre. 
(Pankovits Róbert) 

 
Elmúlt, mint száz másik pillanat, 
mégis múlhatatlan, 
mert szívek őrzik, 
s nem szavak." 
(Hemingway) 

 
 


