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SAINT-EXUPÉRY, A REPÜLÖ
Antoine de Saint-Exupéry arcképe alá alcimiil azt Irhatnók e

"A repülés, mint spirituális gyakorlat." Mert ez a francia pilóta
író életében és műveiben megvalósrtotta a szintézist, amely meg
oldaná korunk egyik legnagyobb problémáját: nemcsak a technika,
hanem a Lélek embere is volt. Olyan sokoldalú, mint a renaissance
hősei. Az afrikai és délamerikai légipóstaszolg'álat, majd később

a légierő legendáshírű repülőtisztje 1944-be11, negyvenhároméves.
korában egy felderitőrepülés alkalmával tünt elgépével a Föld
közitenger felett. Zsufolt és rövid élete alatt nyolc könyvet .11',

amelyek nemcsak irodalmi szempontból jelentős művek, mert
különösen sűrített, intuit.iv stílusukkal a világ új képét vará
zsolják elénk, hanem a modern spiritualitásnak is igen értékei";
dokumentumai. Ez a sportoló arkangyal filozófus is: magányosan
szántva gépével a világűrf Platon és Aristoteles bölcseletén el
mélkedik és a modern tudománynak Szent Tamáséhoz hasonló
szintéziséről álmodik. Maga is szervesen egységes világképben
foglalja össze rendkivül sokoldalú tudását,

Szellemi és fizikai portréjában megférnek egymással a leg
ellentétesebb vonások. Saint-Ex, ahogy barátai becézték, a zseniális.
matematikus és feltaláló, két felderitőrepülésközött beall golyózni
a sziciliai utcagyerekek közé, amit azok a legtermészetesebbnek
találnak, vagy pedig, a bambinók legnagyobb Örömére, órákhosz
szat szórja erkélyéről a parányi repülőgépmodelleket, melyeket
a légierő később fel is használ. Esténkint a kantinban olyau
kártyamutatványokkal mulattatja baj társait, hogy azok a halál
közelségét is elfelejtik. Testi-lelki eleganciája nem akadálya an
nak, hogy a legkisebb közlegény is rajongjon érte; minden élő

lény megérzi sugárzását. és a szeretetet és tiszteletet. amellyel 11

lelkek fölé hajol. Saint-Exupéry pazarul tékozolja önmagát, miu
denkinek ad, de vágyik viszontszeretetre is. Ez a nagydarab, kis
sé esetlen és mégis választékos fiú. matematikus homlokával ..
enyhén kidülledt, hűséges ku tvaszemévol, mulatságoaan mozgé
konv Miki-egén orrával, minden férfiassága mallett is megszep
pent gyermek marad, aki mint hőse, a Kis Herceg, maga sein
tudja, hogy csöppent erre a szűk bolvgóra, fl, felnőttek furcsa,
félelmetes világába, ahol kissé mindig idegen. De ahog-y a Kis
Herceg megszelídít rókát, kígyót maga körül, Saint-Exupérv, a
varázsló, mindenből emberi hangot csal ki: a gépből, a természet
erőiből, a háborúból, ellenfeleiből, a halálból. és ami a legna
gyobb csoda: II náci megszállás embertelen világából is. Mindeu
helyzetben, Fruuco milicistáinak kezébül], a francia Iolbomlás
fejvesztett. keserű légkörében, félig szemjan veszve a Szahara
kőzepén, párisi lebú iokban raffinált értelmiségiekkel folytatott



vitákban, afrikai mulatóhelyek buja zeneJe mellett, az amerikai
emigráció politikai intrikái közepett, .- (Franciaország német
megszállása után, 1940. végétől 1943. elejéig New-Yorkban tartóz
kodott. de nem volt hajlandó De Gaulle-hoz csatlakozni; ezért
kegyvesztett lett.) - mindig, mindenütt ember tud maradni.
Könyvei többek, mint irodalmi művek: ama modern humaniz
mus kézikönvvei, amely a keresztény világnézetben teljesedik ki.
Saint-Exupéry nem volt gyakorló katolíkus, csak nagyori becsű

letes lélek és logikus elme, aki feleletet keresett korunk prob
lémáira. Utolsó nagy művében, az 1942·ben megjelent Piloic de
guerre-ben meg is találta. Ez a könyv külsőlcg izgalmas hadi
riport a "különös háború" legtragikusabb napjairól, de valójában
egy spirituális kaland regénye és egyszersmind hitvallás a keresz
tény humanizmus mellett.

A mai világirodalomban nem egy pilóta-író művo jelent
meg, de egyikre sem áll az, amit Saint-Exupéry Lindbergh Anna
könyvének előszavában ír él híres repiilőnőről, s ami elsősorban

saját magára áll: "A technikai megf'Igyelések mögiitt megérez
teti velünk az emberi Sors problémáit ... és a szakkifejezéeoken
át valami lényeges t közöl velünk." 'I'ulajdonképpen erről a lé·
nyegről van szó, a repülőgép csak ürügy, hogya szellern harcai
ábrázolja az anyag tehetetlenségével, a repülő rossz lelkiismeretét,
hogy nem őrködött eléggé és leállt a motor...Milyen ébernek kell
lennünk, hogy megmentsük az élctet egy olyan világban, amely
már-mar defektust kapott" ... De a repülő nemcsak az. akció, ha
nem a kontempláció embere is, aszkéta, A Lindbergh-házaspár ne
hány percnyi időnyereségért feláldozza hlztonságát, legelemibb
testi kényelmét, felesleges ballasztként kihajít ja gépéből értékes
ingóságait, csakhogy a felszállást megkönnyítse. "De ahhoz, hogy
a gép felszálljon, nem elég elvetnünk m indeu ballasztot, ahhoz
a tenger szélére is szükség van. A vízen oly nohézkes hidroplán
egyszerre tüzes telivérré változik, mihelyt Ll tengeri szél felkap
ja... " Mert nem elég az aszkézis, kegyelem is kell. Ezt érzi a
repülő is.

Sa.int-Exupéry csak fokozatosan jut cl az igazság megisrne
réséhez. Mint a mai ötvenévesek általában - hiszen ennyi idős

volna ha élne - fiatalságában ő il' Ll gidei individualizmus meg
bűvöltje volt. Ennek a nyomai láthatók 1928-bal1 megjelent első

könyvében, a Courrier Sud-ben, ebben a nagyon egyenlőtlen mű

ben, ahol a legnagyobb írói képességek sokszor a legkezdetlege
sebb technikával párosulnak. Itt még főleg csak az individualista
és esztéta ujjong a világ új arcának szépségén, melvet a repülő

fedezett fel. A könyv egy-egy részlete valóságos prózai költe
mény: "Tanger, ez a kis semmi város volt az első hódításom ...
Leszállásom közben kivirágoztak a rótek, a házak, életre hívtam
egy halott várost. És ó milv csodálatos Ielf'edezés! ötszáz méterre
egy arab szántott és én magamhoz vonzottam őt; nőttön-nőtt.



míg végül olyan lett mint éli. Ö ~'olt az én hadizsákmányom,
alkotásom. játékszerem. Foglyul ejtettem, és most, hogy már
túszom is volt, Afrika egészen az enyém lett. .. Két perc múlva
a füvön állva oly fiatalnak éreztem magam, mintha egy ifjú
csillagra kerültem volna, ahol most születik az élet" ...

A repülés ekkor még számára a valóságból való menekülés
egyik formája is. A könyv hőse gyermekkora óta azt vallja, hogy
"csak egy a fontos: menekülni", Úgy érzi, mintha mindig úton
volna. Saint-Exupéryről is feljegyzik barátai, hogy úgy hatott
rájuk, mint akinek nincs maradása; de mint látni fogjuk, le
győzte ezt a kísértést. Az eszteticizmuson és a valóságból való
menekülés vágyán túl, a Courrier Suel·ben már mutatkozik az
igény valamifajta szellemi fegyelem után, ami esetleg nem más,
mint a keresztény filozófia. A könyv hőse, aki szintén repülő,

szerelmének halála után betéved a Nótre-Dameba, ahol éppen egy
híres hitszónok prédikál. A beszéd, amely a kor divatjának meg
felelően, csupa individualizmus, csupa psaichologizálás és a .ano
dern" hallgatósághoz mindenáron való alkalmazkodás, teljesen
hidegen hagyja ezt a lelket. "Ez nem hitvallás, mondja, hanem
egy kétségbeesett emberi kiáltás." Hősünk ferfiasabb világszemlé
letet keres és ezt a Níetsche-Malraux-i vonalon találja meg. Ber
nis, a pilóta, látszólag aiért hal hősi halált Aí'rikáhan a lázadó
beduinok között, hogy az Aeropostale póstaküldeménye percnyi
késedelem nélkül érkezzék meg Délameríkába, de számára a légi
póstaszolgálat valójában a veszélyes élet egyik eszköze.

A veszélyes és aktiv élet motívuma még- erőteljesebben csen
dül fel az 1931-ben, André Gide eldszavával megjelent Vol de
Nuit-ben, amelynek egyik hőse, Rivlére kapitány, ezt mondja:
"Mindig úgy cselekszünk, mirrtha volna valami, ami az emberi
életnél értékesebb." "A cél --- hogy tudniillik ét pósta a kockazatos
éjszakai repülőjárat bevezetésévei g yoraabban érkezzék meg--
semmit sem igazol, de a cselekvés megszabadít a haláltól." Ezt
a mondatot akár Malraux is írhatta volna. De megtaláljuk a
könyvben az "engagernent" motívumát is: Saint-Exupéry talán
nem is annyira kora exisztencializmusának hatása alatt, mint
lelki adottságból úgy érzi, hogy csak az él valóban, aki valami
nek vagy valakinek elkötelezi magát. ,:Mindig irtóztam attól,
hogy néző legyek" - írja később. Piatal korában hajlamos arra
az exisztencialista eretnekségre, hogy az emberben ne lásson mást,
mint kapcsolatok csomópontját. Később közeledik az esszencia
lista filozófiához, az enuaaement motivuma is mindinkább elmé
lyül és a felebaráti szerétet és szolg álat szellemévé tisztul.

A repülőéletből mer ített, riportszerű kisebb elbeszéléséket tar
talmazó következő könyve, a Terre dAS Hommes (1939) már az
író valódi hangját mutatja. A cím maga is sokat mond: Saint
Exupéry az embertelen földet az emberek földjévé akarja vará-
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zsolni. A humanizmusnak és ba.itáraiusságnuk ez n modern szím
fóniája számtalan változatban zengi ar. élet g-yőzelmét a halál
felett. Nem ezt jelképezi-e a francia káplár esete, aki párszáz
méterre az ellenséges futóárkoktól, a grúnntok füt.rülé~e közepet t
egy pipacs finom szervei n magyarázza el tá rsainuk ar. élet
rnisztériumát 1 Ez az élet szuunvad II bürokrácia jégkérge
alatt a repülőállomás gépírójának lelkében, amely fölé szerető

szánalommal hajol az író; ez virágzik ki a kis madridi számku
kae lelkében a bajtársiasság meleg lehelletétől. A könyv a cse
lekvés kultuszának a Vol dc N uil-né! sokkal kevésbbé Über
mensch-i felfogását tükrözi. Alapgondolata szerin t az akció célja
elsősorban az, hogy testvéri kapcsolatot teremtsen az emberek
között, Avagy elképzelhetií-e erősebb emberi kapcsolat, mint- az,
amely a Szaharában majdnem szemjan vesző pilóták és az ezer
veszély közt seg ítségűkre siető hajtársak közt .iiln létre, amikor
vizes tömlőiket messzirői látható módon lóbá lva közelednek fe
léjük~ A víz nem kőzünséges ital: a gesztu." amellyel ny ujl.jak,
szinte szakrális jellegií és az emberi közösség szimbólumává ne
mesül. A kis madridi pária boldogan mosolyog, amikor bajtur
sai felkeltik, hogy a biztos halálba menjen. Szívesen megv : úgy
érzi, életével tartozik azoknak, akik megnvitották előtte a sze
retet tündöklő világát. Gnillaume-ot, Salut-Exupéry hősi halált
halt barátját, sok meleg emberi szál húzza v i ..sza az életbe, ami
kor egy hómezőre zuhan s félig megf'agyva, félig éhenhalva von
szolja magát napokig, pedig kísértésben van, hogy megadja ma
gát, mint ahogya Pilote de Guerre hőse is Isgszivescbben beleol
vadna a csillagvilág embertelen tisztaságába, de "visszahúzzák
azok, akik várnak rá."

Mennvivel emberibb szinezetű az exisztencinlistak Iétise, az
enga.gement, a magunk elkötelezése Saint-Exupérvnél, Az ember te
len szizifuszi hőst felveri: ,,8iess! Szükségern van rád!" "Nincs
szőrnvűbb, mint érezni, hogy senkinek si ucs szüksége ránk. Mony
nyivel könnyebb olyan barátokat találni, akik seg ítenek rajtunk,
mint kiérdernelni olyat, aki a m i segítségünket kéri" - írja Letirc
á un Otage (Levelek egy 'I'úszhoz) cimíí, amerikai önkéntes szám
űzetése alatt írt, 1944-ben megjelent művében. A Leeelek em}
Túszhoz valóságos kis. remekmű, amely Saint-Exunérv minden
írói és emberi kvalitását szinte sűrítve adja. A nácik tól halálra
üldözött, zsidószármazású Léon Wer then keresztül a német meg
szállás alatt nyögő negyvenmillió frnueiához szól, aki megannyi
túsz. "Hogy lehet összehasonlítani a katona mesterségét a túsz
hivatásával! Ti mind szentek vagytok" -- írja barátjának. Ön
vallomás és lelkiismeretvizsgálat is ez a könyv: a luxushajón
Portugáliából New-Yorkha hajózó Saint-Exupéryt a gyötrődő

Európával szotidaritúst nem vállu!ó, fr ivolau szép Barcelona éi;
II gazdag portugál emigránsokat szúll ító óceánjáró kínosan em
lékezteti arra, hogy amíg ő kényelemben hajózik New-York fejé.
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Léon Werth és a többiek szenveduek, (Igaz, alig várja, hogy ujra
harcoljon, bár jóval túlhaladta a korhatárt. és nem rajta Hl 1'1

lik, hogy majdnem három, évig' kell tétlenül várnia, ha ugyan tét
lenségről egyáltalán szó lehet, hiszen ebben a három évben írja
meg három utolsó és legszebb művét.) Az óceánjáró nundeu lát
szólag pezsgő élete mellett is ob-an, mint a kisértetek hajója,
melyen csupa halott utazik. "Jelenlétüknek nincs súlva", mert
kiszakadtak az emberi kőzösségből, megtagadták a szol ídaritást,
nem vállaltákaz 'áldozatot. Senkillek sem vol t szüksege rájuk.
"Csak a hajó személyzete közt voltak reális lón,;yek, akiket valódi
funkciók nemesítettek meg: tálcát hordták, padlót fényesítettek,
cipőt tisztítottak és néma megvetessel nóztek [I gazdag- emigrán
sokra."

A kis könyv kaleidoszkópkánt viilant rel néhany jelenetet
Saint--Exupéry és részben Léon Werth m ulf jábó l, hogy erőt ad
jon a szenvedések elviselésére. Irnponderubi liákról van itt szó ;
a napsütésről a Saone folyó partján, a két idegen hajóslcg'óunyol
rögtönzött szerény kis lakomáról, két mosoly törtéuetéről, de rnind-

. ezek mögött évezredes értékek rejlenek, malyekért érdemes meg
halni. Mert az ember ilyen látszólagos semmiségekért hal meg:
például ,a mosoly minőségéért, melyről El jóakaratú emberek fel
ismerik egymást, legyen bár ai egyik üldözött holland kommu
nista vagy a náci elől menekülő német katolikus, a másik zsidó
értelmiségi vagy francia repülőtiszt, és ha eg~' kis falusi kocsmá
ban a fehérre síkált pn1Jafaasztal mellett együtt szegik meg a
kenyeret és megisznak egy pohár hort, ez a hétköznapi gesztus
megszentelődik és a rusztikus ebéd agapéL'á magasztosul.

.Leonardóról, a legnagyobb humanistáról Jeljegyezték, hogy
csodálatos mcsolya volt - bizonyára ennek a visszfénye fogta
meg Mona Lisa ajkán is; -- nos, 8aint-Exupér)7 is mosolyáva l
szereli le Franco katonáit, akik ujságfró korában elfogják 'és.
főbe akarják lőni. Valóságos kis remekmű az az elbeszélés, ahol
leírja, hogy a szörnvű embertelenség közepett, amely a nyi rkos
és homályos pincefalakból és az állva alvó; közörnbös, őt még
egy tekintetre sem méltató katonákból áradt, egy cigarettát kérlJ.
gesztussal és egy mcscllval hogyan töri Illeg" a jég-kérget és ho
gyan születik meg az' egyik katona arcán a mosoly, amely "egy
szerre feltár.ia benne. ami sebezhető," vagyis emberi. Erre atöb
biekben is felébred az ember és Saint-Exupéry "úg)' vonul be mo
solyuk kapuján, mintha egy új, most született világba lepne." -o.

A jóakaratú emberek, ha k ülönböző utakon járnak is, egy közös
találkozó felé· vergődnek, mint egyazon tűz felé tartó zarándo
kok. "A jövő az, ami il különféle emberek rokonságat megalapoz
za; harcolhat\mk az út ellen, melyet a másik vú]aszt, de az em
bert tisztelnünk kell." "Köszönöm, hogy elfogadsz olyannak, ami
lyen vagyok - írja Léon Werth-nek, akit szűletés, faj, tempera
mentum, életfelfogás, minden elválasztott tőle, mégis a legjobb
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barátok voltak -, mit kezdenék egy oh-an baráttal, aki el itél l
Az, hogy külömbözöm tőled, nem sért, hanem gazdagít. Kikerde
zel, mint távoli országok utazóját." Ez a párbeszéd es az emberi
mosolv minősége volt az, amiért Saint-Exupórvuek érdemes volt
meghalnia. .

Ha valaki, akkor ő az "elkötelezett" eng(lgé -- író szimbó-
luma, mert csak akkor hitt a szavak erejében, ha az életét tette
fel a játszmára, amely akkor már vesztett játszma volt, és mégis
győztesen került ki belőle. A győztes legvózőttekról szól utolsó
nagy műve, a Pilote de Guerre (Hadirepülő}, amely egyszersruind
az író szellemi végrendelete is. Mert ez a könyv sokkal több m iut
izgalmas riport arról, hogy egy láthatatlan és fejetlen vezérkar
hogyan áldozza fel céltalanul legjobb repülőí életét, "mintha az
ember gyémántokat égetne el, hogy egy krumpl it megsüssön",
és hogy miképpen viselkednek a détaite alat t a francia lakos
ság különböző rétegei. A káosz, a deiuorulizáltság, az alacso
nyabbrendűségérzés szörnvű napjaiban e könyv megjelenése fel
ért egy csatanveréssel. A legyőzijttekböl egvesupásra győztesek

lesznek, a Szellem győz az anyag, a lelki erő a nyers erőszak,

a Béke a Háború, és az Ember az embertelenség felett. A könyv
elején még keserű és lázadó Saint-Exupéry a Piloie de Guerrc
végén ezt írja: "Holnap a tanúk szemében mi legyőzöttek le
szünk. És II legvőzötteknek hallgatniok kell. Mi hallgatunk, mint
a mag a földben." Aki ezt a könyvet elolvasta, nem kételkedhe
tett Franciaország feltámadásában. Az író a zűrzavarban, a fe
jetienségben megláttatja egy felsőbb rend körvonalait. "Az ösz
sze-visszahányt kövek megszűnnek kőhalmaz lenni, mihelyt belep
válaki a rnűhelvbe és felvillan benne ez a szó: Katerlrális! "Az
embert nem a külső tények, hanem öntudata teszi győztessé vagy
legyőzötté." Erről az öntudatraébredésről szól a könvv,

Mikor Saint-Exupéry az Arras fölötti feIderítőrepülésre indul,
még individualista és lelke lázad a lét abszurdrtása ellen, bosz
szankodik a bürokrácián, amely lehetetlenné teszi a f'ru ncia gépek
megfelelő felszerelését, a vezérkaron. amelynek a felderítés ered
ményét úgysem lehet átadni, mert vagy a pilóta nem jön vissza
- és ez a leggyakoribb eset --- vng'y 1\ vezérkar nem lesz mar a
a helyén. A tízezorrnéterea magasságban, ahol az oxigéntartálv
legkisebb hibája halálos lehet, elfogja a lla~y kisértés, hogy ..<J';

Értelem indokolasát fogadja el, m íg a Lélek alsz.ik." Majd le'
támad benne mesterségének tisztelete. 1cga1úhb ar ru tX,re1:sz.i::.
hogy tisztességesen megtartsa a jútókszabálvoke t: ú'~y ('ii nú .
mintha ez a furcsa, értelmetten háború "valfd i" -húború lenne.
Szizifuszi öröm, embertelen {eo keserű,

Dc a kietlen mngassáchúl leszállva me~dgézi űt' a hazai föJJ
védtelen szópségo, a csodálatos k{~', alkonvat. ni; f's0ú'daHLt fijid
szaga. A halál elveszti embertelenség-ét, .ani uden olyan meghi It
és falusina lett." Hgy érzi magút, inint a halálrui télt, aki a hó-
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hérban meglátja az embert.. aki sebezhető, mint őmaga. Eddig
az országutakon sárban-vérben óriáshernyó médjáru kúszó me
nekülő tömeg ostoba, fejveszett viselkedése II ndorította: most,
hogy közelről látja, megszánja a menekülők szenvedéseit, "A me
'nekülés ugyan nem szép látvány, de undorodunk-e kedvesünk
től, ha elütötte eg'y teherkocsi1" A német gépek a nyomában
vannak és világ-ítórakéták baldachinját vonják a feje fölé. Ö
nem törődik a veszéllyel, belefeledkezik a látváuv nagvszerűsé

gébe. "Halálveszélyben megszakad a szolidaritás a testtel, ilyen
kor mutatkozik meg az emberben a lényeg". Az Író lelkében
csoda megy végbe: az egyéniség burkát áttöri a mélvebb, iga
zabb én: a Személviség. amitSaint-Exl1pér~- "J1...1mbernek" nevez.
Ráeszmél az emberi szolidaritús értelmére, az áldozat értelmére.
Eszébe jut Hochedé,az egyszerű altiszt, aki a háborút kegyelmi
állapotban harcolta végig, "teljesen elégő áldozatként". Egyszerre
megérti, mit jelent Krisztus szava: "A világ bűnét magunkra
venni." "Ez a tanítás nem a gvengék tanítása; az az erős, aki
mindent magára vállaL., Az áldozat nem öncsonkítás, nem peni
tencia, hanem a tökéletes tett."

Ráeszmél arra, hogy nem Alias őrnagy bizonytalan hangú
parancsára és nem a láthatatlan és érthetetlen vezérkar kedvéért
cselekedett, amikor Arras fölé szállt, hanem eg;y nagy iigvet
szolgált: az Emberét, vagy még inkább Azét, aki az embert ilyen
méltóságra emelte. A remény ellen is remél, mert hogy eshet
nék kétségbe az, aki egy magasabb hatalom követe'?

URAM JÉZUS, mit kivánsz, mikor illasodjunk mf'[J szeni Vé
redtől? Akkor, amikor menmutaiod nekünk irualmassá[Jod és sze
reteted nagysá,qát, éile« Jézus. Ennek ae elmondhatatlan ezeretei
nek a tanúsága a szeni Vér, mert hiszen Jézus szeretetből ontotta
»érét: és an1Uwr 'vérét ontotta a kereszten, ey,!/úttal szomiazott
és inni is kért. Ami azt jelenti, hogy aki szerei, kéri, hogy sze
ressek és szolgálják. Méltó és igazságos, hogy aki szerei, azt
uiszont szereesiik.

Sziénai Seent Katalin

, .JÉZUS VÉRE. meaitiasit, meoertisit, meomelecit, megvílágo
sitia a Lelket az tgazsaggal, ugy, hogy nem esik immár hazug
«áaba; O szent V ér, ki erőssé teszed a lellcet és megszabadítod af
tol. a gyöngesé.l/től, mely II szolgai félelemből származik ami vi
szont rt vilá.l/osság hiányából ered: mil;1J erős (/ lélek, melY e szem'
Vér által me.qv1lá!/osittatott az IgazlJágtólf Megismer és lát az,
az értelem szemével, mel.uet a Le,qföbb l.qazság teremtett belé, hogy
!"rlradarídó élete legyen, az az ő seent nevének dicsőségére és
rileséretére.

Seiénai Szent Katalin

355


