
Értékeljük egymást, az igaz barátsághoz nélkülözhetetlen 
jellemvonások
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D1 Barátság

„Az ember önmagában semmit sem ér, 

S ha nincsen barátod, elvisz a szél!”

 Bródy János

Kérdések

 Szerintetek, mit jelenthet, hogy elvisz a szél?
 Milyen érzés lenne egyedül lenni?
 Kikkel van kapcsolatotok? (család, barátok, ismerősök stb.)

D2 tUlajDonságok

Mely tulajdonságokat tartjátok egy barát kiválasztásakor a legfontosabbnak?

humorérzék közös érdeklődés

eszes kedves

megbízható közös meggyőződés, ill. értékrend

jó hallgató gazdag

hűséges nagylelkű

sportos rugalmas

őszinte felelősséget vállaló

népszerű megértő

együttműködő tetszetős külső
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D3  antoine De saint-exUpéry: a kis herceg  (részlet)

„Akkor jelent meg a róka.
 – Jó napot!  monda a róka.
– Jó napot! – felelte udvariasan a kis herceg. Megfordult, de nem látott senkit.
– Itt vagyok az almafa alatt – mondta a hang.
– Ki vagy? – kérdezte a kis herceg. – Csinosnak csinos vagy…
– Én vagyok a róka – mondta a róka.
– Gyere, játsszál velem – javasolta a kis herceg. – Olyan szomorú vagyok…
– Nem játszhatom veled – mondta a róka. – Nem vagyok megszelídítve.
– Ó, bocsánat! – mondta a kis herceg. Némi tűnődés után azonban hozzátette: – Mit je-

lent az, hogy megszelídíteni?
– Te nem vagy idevalósi – mondta a róka. – Mit keresel?
– Az embereket keresem – mondta a kis herceg. – Mit jelent az, hogy megszelídíteni?
– Az embereknek – mondta a róka – puskájuk van, és vadásznak. Mondhatom nagyon 

kellemetlen! Azonfölül tyúkokat is tenyésztenek. Ez minden érdekességük. Tyúkokat ke-
resel?

– Nem – mondta a kis herceg. – Barátokat keresek. – Mit jelent az, hogy megszelídíte-
ni?

– Olyasmi, amit nagyon is elfelejtettek – mondta a róka. – Azt jelenti: kapcsolatokat te-
remteni.

– Kapcsolatokat teremteni?
– Úgy bizony – mondta a róka. – Te pillanatnyilag nem vagy számomra más, mint egy 

ugyanolyan kisfiú, mint a többi száz- meg százezer. És szükségem sincs rád. Ahogy neked 
sincs énrám. Számodra én is csak ugyanolyan róka vagyok, mint a többi száz- meg száz-
ezer. De ha megszelídítesz, szükségünk lesz egymásra. Egyetlen leszel számomra a vilá-
gon. És én is egyetlen leszek a te számodra… 

– Kezdem érteni – mondta a kis herceg. – Van egy virág… az, azt hiszem, megszelídített 
engem (…)

– Nekem bizony egyhangú az életem. Én tyúkokra vadászom, az emberek meg énrám 
vadásznak. Egyik tyúk olyan, mint a másik; és egyik ember is olyan, mint a másik. Így 
aztán meglehetősen unatkozom. De, ha megszelídítesz, megfényesednék tőle az életem. 
Lépések neszét hallanám, amely az összes többi lépés neszétől különböznék. A többi lépés 
arra késztet, hogy a föld alá bújjak. A tiéd, mint valami muzsika, előcsalna a lyukamból. 
Aztán nézd csak! Látod ott azt a búzatáblát? (…) Nekem egy búzatábláról nem jut eszembe 
semmi. (…) De neked olyan szép aranyhajad van. Ha megszelídítesz, milyen nagyszerű 
lenne! Akkor az aranyos búzáról rád gondolnék. (…)

A róka elhallgatott, és sokáig nézte a kis herceget.
– Légy szíves szelídíts meg! – mondta.
– Kész örömest – mondta a kis herceg – de nem nagyon érek rá. Barátokat kell találnom, 

és annyi mindent meg kell ismernem!
– Az ember csak azt ismeri meg igazán, amit megszelídít – mondta a róka. – Az embe-

rek nem érnek rá, hogy bármit is megismerjenek. Csupa kész holmit vásárolnak a keres-
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kedőknél. De mivel barátkereskedők nem léteznek, az embereknek nincsenek is barátaik. 
Ha azt akarod, hogy barátod legyen, szelídíts meg engem!

– Jó, jó, de hogyan? – kérdezte a ki herceg.
– Sok-sok türelem kell hozzá – felelte a róka. – Először leülsz szép, tisztes távolba tőlem, 

úgy, ott a fűben. Én majd a szemem sarkából nézlek, te pedig nem szólsz semmit. A beszéd 
csak félreértések forrása. De minden áldott nap egy kicsit közelebb ülhetsz… ”

kérdések

Mit jelent a róka szerint valakit megszelídíteni? Mit jelent szerinted?
Mit jelent a rókának a kis herceg akkor, amikor találkoznak, és ha megszelídíti őt?
Hogyan értelmezed az alábbi mondatot? „De minden áldott nap egy kicsit közelebb ül-
hetsz!”
Ki az, akit te megszelídítettél?
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D4 ha Barátot szeretnél, légy Barát!

Értékeld ki, hogy jelenleg mennyire vagy alkalmas az igaz barát szerepére!

Legtöbbször Néha Csak ha 
muszáj

1. Megtartom az adott szavam

2. Elismerem, ha tévedtem

3. Megbocsátok másoknak, amikor megsértenek

4. Fontosnak tartom mások gondolatait, érzéseit

5. Nyíltan, őszintén kommunikálok

Mit tennél, ha szeretnél alkalmasabbá válni a barátságra?

az igaz barát jellemzői

– nyílt, őszinte kommunikáció
– részvét és megértés
– tisztelet
– felelősségtudat
– megbocsátás
– a kapcsolat javítása érdekében tett erőfeszítés
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