
nek szívében forr a harag, mely csak alkalom-
ra vár, hogy lávaként törjön ki a Dózsá-
felkelés alakjában. A regény azonban nem 
tölti be az olvasó várakozását , a hős mind-
inkább szimbólummá válik s a püspökkel 
való körülményes csetepatékban oldódik fel 
a műben rejlő számtalan lehetőség. Azok 
a természeti képek, költői leírások, melyekkel 
a kötet indul, a cselekményt alátámasztják, 
színesítik, később pedig helyettesít ik és szin-
te öncélúakká válnak. Grandpierre költői 
nyelve, mely a műnek mindvégig kiemelkedő 
erénye, mely alkalmas a legváltozatosabb 
helyzetek és hangulatok festésére, nem tud 
teljes fényében csillogni, amikor nincsen 
mögötte tartalcrtn. Amikor Grandpierre meg-
kerüli a regény cselekményéből természet-
szerűen következő történeti-társadalmi pro-
blémákat, saját célkitűzéseit ássa alá : nem 
ad elég alkalmat hőse jellemének kikristá-
lyosodására, akit kezd megszeretni az olvasó, 
a gazdag epikum elveszti tápláló talaját, 
a rendkívül érdekes figurák elvesztik moz-
gási terüket. A mű megragadó, szép részei 
azt mutatják, hogy az író művészi eszközei 

alkalmasak a legbonyolultabb költői problé-
mák megoldására, sőt teljes erejük, hason-
latosan a népi hőshöz, csak a nagy feladatok 
elvégzése közben tűnik ki. A gazdag művészi 
lelemény, az újszerű írói szándékok töredékes 
érvényesülése mind abból fakad, hogy az író 
nem mérlegelte elég gondosan az általa 
választott műfaj továbbfejlesztésével kap-
csolatos problémákat, a pikareszk ötletes-
séget és a népmesei tisztaságot nem fejlesz-
te t te ki eléggé a választott téma által meg-
határozott kor társadalmi valóságából. 

A regény körül folyó vita s az a közked-
veltség, amelynek ez a mű az olvasók kö-
rében örvend, azt bizonyítja, hogy Grand-
pierre könyve hibái ellenére is jelentős. Az 
új műfajjal való kísérletezés pozit ív ered-
ményeivel kapcsolatos vita azonban még nem 
dőlt el. A kritikusi »akadékoskodás«, azaz 
a vitás kérdések nyiít középpontba állítása, 
még ha talán el is tereli egy kissé a figyel-
met ennek a kiváló könyvnek nyi lvánvaló 
erényeiről, a problémák tisztázásához fog 
vezetni. 

Wéber Antal 

GYŐRY JÁNOS : VICTOR HUGO 

Művelt Nép Könyvkiadó. Bp. 1952. 

A Béke Világtanács felhívására 1952-ben 
mi is, mint a békeharcosok szerte a világon, 
megünnepeltük Victor H u g o születésének 
150-ik évfordulóját. Magyarországon azon-
ban megnehezítette az ünneplést , hogy alig 
tudtunk az új olvasóknak, a szocializmust 
építő dolgozóknak Victor Hugo-műveket a 
kezébe adni. Meg kellett elégednünk régebbi 
fordításokkal, mert az il letékes Szépirodalmi 
Könyvkiadó által megje lentetet t vékony 
füzetecskébó'I1 nem hogy a nagy költőt nem 
ismerhette meg az olvasó, de az itt közzé-
tet t egy-két novella, mese, regényrészlet 
még csak ízelítőt is alig ad a XIX. század 

. legnagyobb francia írójának2 hatalmas alko-
tásából. A Hugo-művek hiányát nem pótol-
hatta ugyan, viszont a tudásra vágyó olvasók 
valóságos szükségletét e légítette ki Győry 
János kétségtelenül hézagpótló tanulmánya 3 , 
mely hivatott volt arra, hogy Victor Hugo 
életét és m ű v e i t népszerűen ismertesse. 

Győry János nem hasznosíthatta a marxista-
leninista kritika legújabb Victor Hugo érté-
1 Victor Hugo A rab. Budapest, 1952" 
Szépirodalmi Könyvkiadó. 
2 Georges Cogniot megállapítása, Cahiers du 
Communisme, 1952. február. 
3 Győry János: Viktor Hugo, Budapest, 
1952, Művelt Nép. 

keléseit, részlet-kutatásait, hiszen könyve 
ezek publikálásával egyidőben jelent meg. 
Győry azonban igen helyesen merített azok-
ból a szovjet írásokból, amelyek már a 
jubileumi év előtt foglalkoztak a Szovjet-
unióban igen népszerű francia íróval. 

Vargha Balázs az Irodalomtörténet egyik 
számában4 helyesen állapította meg : vala-
mely nagy írót népszerűsítő munkával szem-
ben nem támaszthatunk oly igényt , hogy 
ez az önálló kutatás eredményeit tárja elénk. 
É s talán nem tévedek , ha úgy vé lem, Victor 
Hugóról szóló munkájánál Győry János sem 
tűzte ki maga elé ezt a célt. Vargha Balázzsal 
azonban abban ls egyetérthetünk, hogy mit 
követelhetünk meg az ilyen népszerűsítő 
munkától : ismertesse közérthető stílusban 
és színesen a költő életét, értékelje világosan 
a jelentőségét és elemezze néhány munkáját. 
Vizsgáljuk meg e felsorolt követelmények 
tekintetbevételével Győry János kétség-
telenül hasznos és jól szerkesztett művét . 
A könyv stílusa, ha általában közérthető is, 
sokszor félreérthető. Félreérthető pedig oly-
kor a henye szövegezés miatt. De főleg több-
ízben homályos Győry fogalmazása annak az 

4 Révész Ferenc Csokonai Vitéz Mihályról 
szóló könyvével kapcsolatos cikkében. Iro-
dalomtörténet. 1952. 2. s .ám. 
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olvasónak számára, aki Victor H u g ó t , a 
történelmi helyzetet , az irodalmi viszonyo-
kat , vagy problémákat egyébként még nem 
ismeri. Tehát éppen azon olvasó réteg szá-
mára, amely eló'tt a nagy irancia írót e 
könyvnek népszerűsíteni kellene. ( í g y pl. a 
könyvnek a klasszikus és romantikus dráma 
közötti harcról szóló igen fontos részében, 
melyet Gyó'ry azután tárgyal, hogy leszö-
gezte : »Az első' császárság és a restauráció 
a plebejus dráma fénykora«, majd meg-
állapítja, hogy a Hernani bemutatója »a ro-
mantikus csata utolsó diadala.«6 Miután a 
polgári (Győry szerint) plebejus-dráma, a 
melodráma és a romantikus dráma világos 
megkülönböztetése elmaradt, az olvasó a 
könyv különben helyes okfejtései közöt t , ha 
nem ismeri a francia romantikus korszak 
színpadi kérdéseit, csak összezavarodik. (Nem 
hiányoznak a könyvből könnyedén oda-
vete t t és fel nem bontot t logikai ellentétek 
sem, melyeken valóban eltöprenghet az 
olvasó)6 Általában az új olvasó, aki Gyó'ry 
könyvéből szeretné megismerni Victor Hugo 
korának irodalmi kérdéseit, azt a benyomást 
nyerheti, hogy Györy sokat tud, sokat ismer, 
de tudásából és ismeretéből csak töredéké-
ket ad át és néha úgy rémlik, mintha könyve 
egy nagyobb műhöz felkutatott anyag ki-
szakított részeit rakná egymás mellé anélkül, 
hogy az összefüggéseket igyekeznék érthetővé 
tenni. 

Győry ugyan helyesen és aránylag elég 
részletesen is fejti ki azokat a történelmi 
helyzeteket és eseményeket , amelyeket a 
klasszikus szövegekből" (Marx : Osztály-
harcok Franciaországban, Marx : Louis Bona-
parte Brumaire tizennyolcadikája, Marx : 
A polgárháború Franciaországban) ismerünk, 
i l letve a kultúrforradalom új olvasója is 
ismer. Viszont a császárság-korabeli Francia-
ország lényegéről a restauráció, majd az 
1830-as és 1848-as forradalmak között i iro-
dalmi fejlődésről csak igen szűkszavúan 
beszél. Olykor csak néhány megállapításra, 
egyszerű »skatulyázásra« szorítkozik. 

Győryt különben értekező, mindenkor álta-
lánosító megállapításokra törekvő stílusa 
nem segíti ahhoz, hogy színesen ismertesse 
a költő életét. Űgylátszik : nem is töre-

pillanatra sem az olvasó sz ívét , nem ébreszt 
szeretetet , lelkesedést a költő-hős iránt , 
holott Victor Hugo nagyszerű alakja, színes 
egyénisége szinte kényszerítene erre. 

A k ö n y v nem nyújt eléggé világos érdek-
lődést Victor Hugo jelentőségéről sem. Győry 
János nagyon szűkszavúan fejti ki, hogy 
mi va lóban új Victor H u g o költészetében.7 

Még kevésbbé mutatja m e g , hogy mi az, ami 
élővé, m a is hatóvá teszi Victor Hugo köl-
tészetét . Egyetlen egyszer, és éppen csak 
hogy említi azt a kapcsolatot , mely H u g o 
költészetét a mai haladó költőkéhez, első-
sorban a francia kommunistákéhoz, és va la-
mennyiük élén Aragonhoz fűzi. Győry nem 
ír arról, hogy a tömegek miért érzik maguké-
nak Victor Hugót, pedig rá kellett vo lna 
mutatnia , hogy Victor H u g o nemcsak saját 
korában, de ma is a tömegekhez szól. A fe l -
szabadultakhoz a Szovjetunióban és a népi 
demokráciákban, a kizsákmányolt proletárok-
hoz, földjükön nyomorgó parasztokhoz, m e g -
alázott értelmiségiekhez az imperialista or-
szágokban és minden elnyomotthoz a g y a r -
matokon. Nem írt Győry János arról, hogy 
Victor H u g o művének ma is mozgósító ereje 
van, mozgósí tó ereje a békéért, a felszaba-
dulásért fo lyó küzdelemben. Általában igen 
kevéssé szenvedélyes Győry könyve, holot t 
a legnemesebb szenvedélyek : a hazaszeretet, 
a szabadság, a hűség, a hősiesség költőjéről 
szól, arról a francia költőről, aki egész 
hatásában, a néppel va ló összeforrottságá-
ban egyedül hasonlítható a francia költők 
kqzül a mi mindenkinél nagyobb Petőfinkhez. 

A szenvedélyesség hiányából következik, 
hogy Gyó'ry könyvéből az olvasó nem v e h e t 
tudomást Victor Hugo nagyvonalúságáról. 
Győry nem Victor H u g o egész fejlődését 
nézi, de állandóan — néha túlzott aprólékos-
sággal is -— mérlegel, sz inte kiosztja a jó 
és rossz pontokat —- Victor Hugo számára. 

Fent ieken kívül meg kell mondanunk, 
hogy nem egy oly apró tévedés , kétes meg-
állapítás került a könyvbe , melyekkel hogy 
szembeszálljunk, sokkal több térre vo lna 
szükség. Egyet mégis megemlítek. Gyó'ry 
kétségtelenül helyesen, pártosan nyúl t émá-
jához és pártosan is fejt i ki álláspontját. 
Jól érezni a reakciót el í télő szavai mögöt t 

kedett erre. Könyve nem remegteti meg e^y,—.—^ 
7 Most az*"rly<ub-fliegállápításokkal, mint 

» 21. és. 23. old 
" Például »Igaz, hogy a költő anyja a 
Bourbonokért r a j o n g o t t . . . . de a kírálypár-
tiságtól elválaszthatatlan vallásosság távo 
állt tőle« (6. old.). Vagy elválaszthatatlan 
a királypártiságtól a vallásosság és a király-
pártinak vallásosnak is kellett lennie, vagy 
tényleg távól állt a királypárti anya a 
vallásosságtól, és akkor ez _igy el is volt 
választható a királypártiságtól. 

»1823 után Hugo fej lődése a tárgyias és 
gondolati líra felől a személyes érzelmi líra 
felé fordúl, megjelenik művében a festői 
elem, amely soha többé nem hagyja el« 
(13. old.) vagy »Hugo a francia költészet 
legjobb történeti érzékű művésze. A m i t 
helyi színezetnek is időszínezetnek nevezünk 
ezekben a költeményekben, eddig utói n e m 
ért színvonalon mozog« (73. old.) — nem 
elégedhetünk meg. 
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pártos gyűlöletét és az ellenforradalmár 
söpredéknek a megvetését. Helyesen fog-
lal állást a burzsoá kritikával szemben is. 
Azonban túlságosan egy síkban látja, vagy 
láttatja ezt. Helyesen felemlíti például, hogy 
a burzsoá-kritika kiszakítja Victor Hugo 
életművéből, harcos költészetéből a »nagy-
apaság művészetét« és ezt az idillikus hangú 
Hugót értékeli csupán. Azonban Győry túl-
ságosan általánosít e részlet kérdésében. Egy^ 
felől nem beszél arról a fékte len dühről, 
amellyel Victor Hugo műveit támadja ma 
is a burzsoá-kritika. Másfelől itt nem említi, 
hogy e konkrét kérdésben a burzsoá-kri-
tikának csupán egy része, a konzervatív 
pózban tetszelgő értékeli H u g o hatalmas 
művének ezt a kis töredékét. A burzsoá-
kritika dekadens irodalmárai éppen ellen-
kezőleg, csak csúfolódni tudnak H u g o »nagy-
papán«. Ne hallgassuk el, hogy Győry »egy-
szerűsítése« veszélyt rejt magában. Ugyanis 
azt a hitet kelti , mintha az imperializmus 
korában a burzsoázia megbecsülné a családi 
érzés hangját, tisztelné a családot. Abban a 
korban, amikor André Gide egész írói presz-
tízsével kiálthatta : »Családok, gyűlöllek 
benneteket!«, ez súlyos félreértésre vezethet. 
A családot nem a családot szétzüllesztő 
dekadens burzsoázia körében, nem a kapi-
talizmusban tisztelik és becsülik, hafíem ott, 
ahol a »legfőbb érték az ember« : a szo-
cialista társadalomban. 

Vargha Balázsnak fentebb idézett köve-
telményei közül még egyet nem vizsgáltunk 
meg Győry könyvével kapcsolatban. A művek 
elemzését. E tekintetben Győry több helyütt 
dicséretes munkát végzett. Külön ki kell 

emelni a Nyomorultak szép értékelését. 
Általában kétségtelen, hogy Győry a művek 
ismertetésére fordította a legfőbb gondot és 
éppen ezekén a helyeken érezni, hogy lelki-
ismeretesen tanulmányozta Victor Hugo 
hatalmas művét. D e ugyanakkor m e g kell 
mondani, hogy tanulmányának átgondolására, 
mondanivalója érésére és megírására már 
t ö b b időt, gondot kellett volna fordítania. 
Még egy megjegyzés . Győry, miközben 
Victor Hugo életpályája során szakaszról-
szakaszra bemutat ta Victor Hugónak béké-
ért folytatott harcát , kiragadta az össze-
függésekből, elszakította egész életétől és 
külön tárgyalta. Az összefüggésekből így 
kiszakítva az olvasók nehezen érthetik meg 
Győry könyvéből, hogy milyen je lentős volt 
Victor Hugo egész pályáján a békéért foly-
t a t o t t harca. Hiszen Victor Hugo egyaránt 
követe l te »a nyomor megszüntetését idebent 
és a háború megszüntetését odakint«. És ő 
írta, a száműzött költő, Párizs dolgozóihoz 
intézet t felhívásában : 

» A béke — a j ö v ő igéj e, a X X . század neve. 
Lankadatlanul fogjuk hirdetni az egész 
világnak a békét, megvilágítva mindazt , amit 
ez a magasröptű szó tartalmaz. A fegyver-
ben álló hadak rettentő kísértetei, a sötét 
katonai bacchanáliák mögül is előtűnik a 
legyőzhetetlen béketörekvés. Ismételem és 
hangsúlyozom : Ki akar háborút ? A ki-
rályok. Ki akar békét ? A népek.« 

Victor Hugo a népek költője, írója volt. 
Ma az 1952. évi megemlékezések után bizton 
mondhatjuk : és az is marad. 

Murányi-Kovács Endre 
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