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Mennyire egyedül érezhette magát Antoine de Saint-Exupéry, a világhírűvé 
vált kisregény szerzője, amikor felnőttek helyett a gyerekekhez próbált szólni. 
Közkedvelt regényalakja, a távoli bolygón született kis herceg sem érezhette 
magát idegenebbül a Földön, mint ő, aki  úgy vélte, senki sem érti meg. Szávai 
János mély lelki rokonságot érez közte és Rousseau között: „Mindketten hittek az 
emberben és jóságában, s egyformán nem tudták elviselni a csalódást.”1 Rousseau 
még elkeseredettebben fogalmazott: „Ezen a világon nincs többé se rokonom, se 
felebarátom, se testvérem. Úgy élek a földön, mint egy idegen bolygón, ahová 
véletlenül átkerültem szülőhelyemről. Ha felismerek valamit magam körül, az mindig 
belehasít a szívembe és elszomorít.”2

Saint-Exupéry szerette a gyermekeket. Szívesen mesélt és rajzolt nekik. A mese 
csodálatos eseményei, a kedves, naiv rajzok a gyermeki képzelethez szólnak, a 
kisregény azonban jóval több mesekönyvnél: mély fi lozófi ai üzenetet hordoz, amit 
csak felnőttek érthetnek meg. Ennek kapcsán sokat sejtet a szerző legjobb barátjának 
címzett ajánlás: „Léon Werth-nek. Annak a gyermeknek, aki ez a felnőtt volt valaha… 
Ajánlásomat tehát kijavítom ilyesformán: Léon Werth-nek, amikor még kisfi ú volt.” 
Saint-Exupéry egész életében megőrizte a gyermeki tisztaságot, a boldogság hitét, 
és másokban is fel akarta ébreszteni a gyermeket, hogy utat mutasson nekik. 

A mű első méltatása a New-York Times 1942. április 11-i számában jelent meg, 
amelyben többek közt ez áll: „A kis herceg három olyan alapvető tulajdonságot 
egyesít, amelyeknek meg kell lenniük a gyermekekhez szóló könyvekben: a szó 
legmélyebb értelmében igaz, nem szájbarágó és van benne erkölcsi tanulság.”3

A kis herceg számos motívumával az író többi alkotásában is találkozunk. 
Ezeket a motívumokat nagyrészt saját élményeiből merítette. A regénybeli sivatag 
Az ember földjében leírt benghazi sivatag,  ahol az író egy alkalommal lezuhant a 
gépével, és ahonnan ötnapi bolyongás után egy karaván segítségével tudott csak 
megmenekülni. A rókával Saint-Exupéry Cap Jubyben találkozott: „Egy fenech-rókát 
vagy magányos rókát nevelek. Kisebb, mint egy macska, s hatalmas fülei vannak. 
Elbűvölő.”4 Egyszer a menyasszonyának, leendő feleségének is egy kölyökrókát 
ajándékozott. A rózsa alakja az író feleségét jelképezi.

Saint-Exupéry kedves és védtelen kis hercege a homoktengerben nem más, mint 
Az ember földje kozmikus képének egy újabb változata: a fenyegetett, törékeny élet 
megjelenése a terméketlenségben.5

„JÓL CSAK A SZÍVÉVEL LÁT AZ EMBER”
A kis herceg erkölcsi tanulságai

1Szávai János: Antoine de Saint-Exupéry. Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 1970, 68. o.
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Az Éjszakai repülés és Az ember földje alapszava megegyezik A kis 
hercegével: apprivoiser, azaz megszelídíteni,  közel hozni magunkhoz. A kifejezés 
nem New-Yorkban született, hanem még azelőtt. Saint-Exupéry egyik levelében 
írta Renée de Saussine-nak: „Maga megszelídített engem, és én nagyon alázatos 
lettem. Mert nagyon jó, ha megszelídítik az embert.”6 A szó – megszelídíteni – 
ott van minden könyvében. A felelősségtudat, amely magát az írót is napokon át 
életben tartotta sivatagi bolyongásai során, szintén valamennyi művének egyik 
vezérgondolata. 

A kis herceg, mielőtt a Földre került volna, hat bolygón járt, s mindegyiken 
megismerkedett egy-egy embertípussal: a királlyal, a hiúval, az iszákossal, az 
üzletemberrel, a lámpagyújtogatóval és a tudóssal. A király a hatalom szerelmese; 
a hiú mindenkinél okosabbnak, szebbnek látja magát, csak a dicséretet hallja 
meg; az iszákos depresszióban szenved, az alkohol rabjává vált; az üzletember 
mindent, még a csillagokat is birtokolni akarja, holott semmi haszna belőlük; a 
lámpagyújtogató, bár megkeseríti az életét, naponta engedelmesen teljesíti az 
értelmetlen parancsot; a tudós valójában semmit nem tud a világ dolgairól, hisz 
bolygójáról ki sem teszi a lábát, szerinte az információszerzés a kutatók dolga, 
ő – tudós lévén – „túl fontos ember” ahhoz, hogy ide-oda utazgasson. Egyikük 
sem azt tarja fontosnak, ami valóban fontos az életben. A kis herceg felismeri 
hibáikat, s egyikükkel sem tud megbarátkozni.

Ezek a negatív példák. Az író megmutatja, hogyan élnek a felnőttek: mindenki 
csak magával törődik, nem képes másokért felelősséget vállalni, nem teremt 
kapcsolatot senkivel, közben kétségbeesetten keresi boldogságát, élete értelmét. 
Mindegyikük egyedül él a saját kisbolygóján, ahol csak ő a fontos. Az író tehát 
azt mutatja meg, hogyan nem kellene élni. A kis hercegnek egyáltalán nem tetszik 
az emberek énközpontú világa, amely valójában a mi világunk, hiszen nem kell 
idegen bolygóra mennünk ahhoz, hogy hatalomvágyó, elbizakodott, kapzsi, 
depressziós, tudálékos vagy munkába belefásult emberekkel találkozzunk.

A szereplők jellemábrázolása kissé eltúlzott, de éppen ez segít abban, 
hogy észrevegyük magunkban a rossz tulajdonságokat, amelyek saját  
boldogtalanságunkat okozzák.

Miután megtudtuk, hogyan nem kell, feltehetjük a kérdést: hogyan kellene 
élni? Az író erre is választ ad. A rókától tudjuk meg, mely értékek a legfontosabbak 
az életben. Elmagyarázza a gyermeknek, mit jelent „megszelídíteni” valakit, 
vagyis kapcsolatot teremteni valakivel; mit jelent felelősséget vállalni a 
barátunkért: „Mindenkor felelős leszel azért, amit megszelídítettél.”7 
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A kis herceg azért hagyja el bolygóját, mert csalódik rózsájában, aki nem 
érti meg valódi érzelmeit s hiúságával elűzi őt. A rókával  beszélgetve érti meg, 
hogy barátja a rózsa, s így felelős érte; megérti, miért egyetlen számára ez a virág, 
noha világszerte rengeteg rózsabokor nő. Lelkiismeret-furdalást érez, aggódik a 
virágért. Haza kell jutnia, de csak  földi testét levetve térhet vissza rózsájához: 
„Nagyon messze van. Nem vihetem magammal ezt a testet. Túl nehéz.”8 A kis 
herceg halála jelképes, nem úgy kell értenünk, hogy az élet titkának megismerése 
után a halálba menekült; hiszen megtanulta, hogyan kell a rózsájával élni, s rájött, 
hogy legjobb barátja mégiscsak otthon hagyott rózsaszála, boldogan térhet haza

A kis herceg utazását értelmezhetjük a felnőtté válás keserű ébredéseként, 
amelynek vége: „halál”. „Meghal” a gyermek, hogy „megszülethessen” a felnőtt, 
aki remélhetőleg emlékezni fog arra, amit gyermekkorában már tudott, hogy az 
életben mely dolgok a legfontosabbak. 

A műben felfedezhetők a keresztény tanítás és a buddhista tanok egyes elemei. 
Érdemes a mélylélektan fogalmait szem előtt tartva végigolvasni. Észrevehetünk 
olyan rejtett és nyílt utalásokat, mint a kis herceg „mennybemenetele”, a róka-
sztereotípia újraértelmezése, a virág-, a kút-, vagy a kígyó-szimbólumok szerepe.9

A kis herceg többrétegű és -jelentésű alkotás. Szávai János felosztásában: 
az író menekülése gyermekkora felé, az igazi gyermekmese, de egyúttal 
fi lozofi kus mese is, és az „érzelmi nevelés” története. A négy réteg szervesen 
egymásba illeszkedve él, egymás mellett.10 Érdemes idézni Pierre-Henry Simon 
idekapcsolódó véleményét: „Egyszerűségében is mély gondolat a szeretet, amely 
egy másik lény iránt ébred bennünk; nemcsak a maga jelenlétével gazdagít 
majd, hanem a világ súlyával és fényével is; ennek a szeretetnek a fénytörésében 
kiszélesül a földről és az égről, az élőlényekről és a dolgokról való képünk.”11 

Antoine de Saint-Exupéry kisregényének legmélyebb üzenete kimondatik 
a műben: „Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek 
láthatatlan.” (79. o.)
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