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Válassz, fiam! 
 

Kicsiknek mese 
Fiataloknak önarc-mese 
Szülők tanulságos mese 

 
A király hivatta legidősebb fiát. Leültette 
trónja mellé, s így szólt hozzá: Fiam! Tiéd 
lesz koronám, s királyságom. A legjobb 
tudósok álltak melletted, akik évekig 
tanítottak téged. Most azonban szeretném 
megtudni, milyen király lesz belőled. Nézz 
az asztalra! Három dolgot látsz. Válassz! 
A királyfi odament az asztalhoz, melyen 
egy festmény volt, egy tükör és egy 
üveglap.  
 
 

 
 
No, melyiket választod, kérdezte a király? 
A festményt atyám, mert ezen egy fehér 
paripán ülő erős nagy tudású király van. 
Nem jól választottál fiam – mondta a 
király. Egy királynak ez nem elég. Az 
ilyen király, csak uralkodni tud, másokat 
magánál kevesebbre tart. Úgy látom a 
tudományokban sokat tanultál,  ennek 
örülök, de az élethez nem elég ez neked. 
Bölcseket hívatok, majd ők megtanítanak, 
hogy jó döntéseket hozhass. 
Egy év múlva a király ismét hívatta fiát. 
Ugyanon asztal elé állította. Válassz fiam 
– mondta. A királyfi hosszas gondolkodás 

után, kezébe vette a tükröt, és így szólt: ezt 
választom atyám, mert a bölcsektől azt 
tanultam, hogy mielőtt királyi döntést 
hozok, nézzem meg eddigi döntéseimet, 
mire vezettek.   
Bölcs dolgot tanultál – válaszolt a király, 
de ez a királysághoz még mindig kevés, 
mert a tükörben csak magadat látod, a saját 
dicsőséged néz veled szembe. 
Most az emberek közé küldelek tanulni. 
Meg kell ismerned a földet és a népet, 
melynek királya leszel. A királyi hintó 
itthon marad, mert ha azzal mész, csak a 
mezőket és hegyeket látod. Gyalog indulj 
útnak, hogy lásd az útmenti kavicsokat, az 
elvetett termés hajtásait, hogy megismerd 
a küzdő tenyér kézfogását, népünk 
mosolyát és könnyeit. Csak így lehetsz jó 
király. Indulj fiam. 
Több év telt el, mire a királyfi hazatért a 
palotába. Örömmel üdvözölte őt mindenki, 
de a király már első este a vacsora után a 
trónterembe hívatta. Az asztal elé álltak. A 
király megveregette a vállát, és azt 
mondta, na most válassz fiam. A királyfi 
mosolyogva kezébe vette az üveglapot, és 
apja felé fordult. Atyám, az erdei utakon 
és a falvakban megtanultam, hogy a 
festményben öntelt király lakozik, aki 
mások hódolatát keresi, a tükörbe önző 
király néz, aki a saját érdekei szerint dönt. 
Most az üveglapot tartom kezemben, mert 
az üveglapon át azt a világot látom, 
amelynek királya leszek. Jól beszélsz fiam 
- mondta a király.  
A királyfi csendben letette az üveglapot az 
asztalra. és így folytatta: Ahhoz, hogy jó 
király legyek nem elég a világot látnom. 
Nézd atyám, most itt állok előtted üres 
kézzel. De két üres kezemet 
összekulcsolom, és így a legfontosabbat 
választom. A király némán átölelte a fiát, a 
koronáját lassan levette, és fia fejére tette. 
Jó király leszel, fiam! 
                B.Betti 


