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A világirodalom talán egyik legszebb művét, Antoine de Saint-Exepery alkotását, A kis 

herceg történetét valamennyien ismerjük, a mese gondolatait a legtöbben idézni tudjuk. Ki ne 

emlékezne például arra a részre, amikor a róka azt mondja a kis hercegnek: „Jól csak a 

szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan”. Vagy pedig: „Felelős 

vagy a rózsádért… Te egyszer s mindenkorra felelős lettél azért, amit megszelídítettél.” 

A kis herceg története olyan láthatatlan dimenziók fontosságára hívja fel figyelmünket, mint 

például a szelídség, a szépség, a bizalom, a lelkiismeret, a szeretet, a felelősség… 

Hogyan értelmeznéd ezt a mondatot: felelős vagy minden egyes döntésedért? 

Mi a felelősség? 

Ha nagyon tömören szeretném megfogalmazni, azt mondanám: Képesség felelősséget vállalni 

tetteidért és szavaidért. 

Kissé tágabb értelmezésben a felelősség a kötelezettségek teljesítésének és a társadalomban 

elfogadott szabályok betartásának, valamint a világra gyakorolt befolyásának 

következményeinek tudatosítása. Tehát ellenőrizned kell cselekedeteidet, tetteidet és 

felelősséget kell vállalnod azok lehetséges következményeiért. Tetteinkkel megváltoztathatjuk 

az életünket és a körülöttünk élő emberek életét. A felelősség az egyik legnehezebb jelenség 

az akarati tulajdonságok elméletében. Ez a tulajdonság tükrözi az egyén hajlamát arra, hogy 

viselkedésében betartsa az általánosan elfogadott társadalmi normákat, eleget tenni 

kötelességeinek és hajlandóságának, hogy beszámoljon tetteiről a társadalomnak és 
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önmagának. A felelősségérzet feltételezi az önszabályozás, az önkontroll és az önbecsülés 

bizonyos szintjét. 

Az egyén egyéb tulajdonságainak és készségeinek egész sora a felelősség alkotóelemeként 

működik. Köztük az őszinteség, a tisztesség, hajlandóság felelősségre vonni cselekedetei 

következményeit. Ezen tulajdonságok nem realizálódnak empátia, más emberek iránti 

érzékenység nélkül. Bármely kötelesség teljesítése más akarati tulajdonságok 

megnyilvánulását igényli: kitartás, szorgalom, kitartás. Így a felelősség nemcsak a 

karakterben nyilvánul meg, hanem az érzésekben, az érzékelésben, a tudatosságban, a 

világnézetben, a személyiség viselkedésének különböző formáiban is. 

Sohasem volt és sohasem lesz nehezebb feladat, mint öntudatlan lényből EMBERRÉ fejlődni, 

majd életed minden pillanatában, minden körülmények között EMBERNEK megmaradni.  

Amikor megszülettél, ártatlan voltál és öntudatlan. Egyszerűen csak voltál, léteztél. Amit 

tettél, nem volt se jó, se rossz, csak szükségszerű. Ahogy nőttél, úgy nyílt ki számodra a világ. 

Tudomást szereztél mindenről és mindenkiről, ami és aki téged körülvett. Ráeszméltél saját 

létezésedre is. Amióta nem vagy öntudatlan, azóta döntéseid is vannak. Saját döntéseid 

alapján cselekszel életed minden pillanatában. Ha engedelmeskedsz egy külső erőnek (például 

szülői akaratnak), az is a te döntésed. Ha ellenszegülsz, és a magad útját járod, az is. 

Hogy milyen ember vagy, milyen leszel, és milyen lehetsz, az csupán a te döntéseidtől függ. 

Döntéseid eredményeként lettél az, aki ma vagy. Közhellyel élve: te vagy a sorsod kovácsa. 

Ezért hát vigyázz a döntéseidre! Élj úgy, hogy pozitív nyomot hagyjál magad után a világban. 

Nem kell ehhez monumentális dolgot véghezvinned, csak az utadba kerülő feladatot 

elvégezni. Olyan jól végezni, ahogyan tőled telik.  

Szeretném, hogy mindenkori döntéseid lényed EMBERI oldalát erősítsék, méltóságodat 

soha ne kelljen áruba bocsátanod. 

Kiskorodban nagyon gyakran hallottad szüleid intését: NEM SZABAD! NE CSINÁLD! 

A sok tiltást bizonyára nagyon zokon vetted. Ám a szoktatás, a szocializáció 

eredményeképpen megtanultál szüleid elvárásai szerint, bizonyos szabályoknak megfelelően 

cselekedni. Később a szülői elvárás iskolai elvárással egészült ki, és lassan már társadalmi, 

erkölcsi, törvényi szabályozások szerint kell élned. 

A legtöbb szabály, rendelet, törvény nem ellenedre jött létre, hanem teérted, a te érdekeidnek 

képviselete és védelme céljából született. Hiszen ami számodra tilos, az más számára is az. 
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Amit te nem tehetsz meg másokkal, azt mások sem tehetik veled. Például nem alkalmazhatsz 

senkivel szemben sem fizikai erőszakot, sem lelki megfélemlítést, nem lophatsz, nem 

csaphatsz be senkit, nem olthatsz ki életet. De más sem teheti ezt veled. És éppen ezzel a 

mozzanattal függ össze a személyes szabadságod is. 

A törvényi, társadalmi szabályozás mellett nagyon fontos a folyamatos önnevelés. 

Az önnevelésnek az a lényege, hogy ne csupán az imént említett megtorlásoktól való félelem 

tartson vissza a rend, a szabályok és törvények megszegésétől. Ha hiszel a szabályozás 

helyességében, könnyű betartani azokat. Úgy, ahogyan József Attila fogalmazta meg: „Az én 

vezérem bensőmből vezérel!” Ha ez az igény természeteddé válik, akkor sem hajtasz át a 

piros jelzésen, ha történetesen éjjel 2 óra van, és teljesen kihalt a város. Akkor sem dobod el a 

szemetet, ha nem lát senki. Akkor sem veszed el a mások tulajdonát, ha tudod, hogy sosem 

derülne ki, hogy te voltál. 

A kinematika atyja, Oscar Wiener azt mondta: „Rend nélkül nincs értelem, értelem 

nélkül nincs emberség.” Ezért őrizd a rendet önmagadban és a külvilágban egyaránt. 

Vannak az életednek olyan összetevői, amelyeket nem te választasz. Beleszületsz egy 

társadalomba, amelynek megvannak a maga szabályai. Beleszületsz egy népbe, anyanyelvbe, 

kultúrába, családba. És ez mind nem a te választásod. Csupán az a te választásod, hogy 

mennyire azonosulsz a társadalmi renddel, néppel, nyelvvel, kultúrával, mennyire kötődsz a 

családodhoz. Önmagadat is csak úgy kapod a szüleidtől. És aztán, akár kedveled önmagad, 

akár nem, le kell vele élned az életed. Az első komoly választásod a BARÁTOD . Te is neki. 

Talán ezért vagytok olyan fontosak egymásnak. 

Mi is a barátság? Sok könyvtárnyit összeírtak róla. De a legszebb könyv, amit a barátságról 

írtak, Antoine de Saint-Exupéry A kis hercege. Ha még nem olvastad, olvasd el. Ha már 

olvastad, találj egy kis időt, és olvasd el újra. Új értelmet fog kapni. 

A kis herceg úgy tesz szert barátra, hogy megszelídíti a rókát. A róka tanítja meg arra, milyen 

egy másik lény megismerésének öröme. Megmutatja, hogyan öltöztesd lelkedet ünneplőbe, 

amikor a BARÁT jöttére vársz. Elmagyarázza, mennyire fontosak a barátsággal kapcsolatos 

szertartások, rítusok. És rádöbbent arra a felelősségre, amit a barátság jelent. 

„Örökre felelős vagy azért, akit megszelídítettél” – mondja a kis hercegnek a róka. 

Amint engedi a járványhelyzet, ajándékozd meg személyes jelenléteddel azt, akit 

megszelídítettél. Ha majd lehetőséged lesz rá, akkor ne sms-ben, ne cseteléssel, ne e-
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mailen ápold a barátságot. Ülj le vele szemben, nézz a szemébe, figyelj rá, fogd meg a 

kezét, és add oda neki az idődet. Ha már megszelídítetted. 

 


