
á r a d á s n a k a sod'rából, amely a dolgozó nép szívéből indul Rákosi e lv tá r s 
felé. A költő érzései is ott t o r l anak ebben az áradásban, s így válhatik a 
költő igazán népe to lmácsává . 

A vezéri a lak művészi megmin tázásában döntő módon természetesen 
Rákosi e lv társ szuggeszt ív egyénisége segít i költőinket. De bizonyára ott 
munkál ere jükben a gazdag m a g y a r költői hagyomány is, amely ugyan 
éppen ezen a téren, t. i. tö r téne lmünk n a g y j a i n a k kultuszában (Kossuthtal 
kapcsola tban m á r szóltunk erről) inkább mennyiségi, mint minőségi eredmé-
nyeket muta tha t föl, mégis: egyes remekeiben — akár Rákóczi-verseinket, 
aká r a „Petőfi k o s z o r ú j a " vagy az „Ady k o s z o r ú j a " méltóbb darabjai t néz-
zük — termékeny h a g y o m á n y n a k tetszik. S nem kétséges az sem, hogy 
Rákosi költői ábrázolásához felszabadító és bátorító példát kaphat tak köl -
tőink abban a csodála tosan g a z d a g költészetben, amelyet a szovjet népek-
nek, s már-már az egész vi lág népeinek a Lenin és Sztálin vi lágtörténelmi 
a l a k j a iránt érzet t tisztelete és r a j o n g ó szere te te szült. A baráti , népi demo-
krat ikus i rodalmak közül előt tünk főkép a n a g y Dimitrov a lak já t tükröző 
bo lgár költészet (Bagr jana , Furnadzsiev, Radevszki, Panteléev, Lamar és 
mások) ismeretes. Mind e különböző nyelvű verscsoportok egybevető v izsgá-
lata rendkívül érdekes és t anu lságos eredményeket kínál a „szocialista t a r -
t a lom — nemzeti f o r m a " tételéhez! 

Rákosi e lv társ a lakja nem egyszerre jelent meg a m a g y a r lírai kö l -
tészet tükrében. (A népköltészetben való, egyre erősebb jelentkezését ú j a b b 
dolgozat hivatott vizsgálni ,) Az első években csak mozaikdarabokban v i l -
lan tak elő tettei és szavai , — szuggeszt ív e r e j e inkább az ú j élet a lakulá-
sának egyre lenyűgözőbb mozzana ta in át, m in t egy személytelenül je lentke-
zett. Vers - tá rgyi közvetlen megnövekedése folyamatosan tör tént — szinte 
az élet gazdagodásának a rányában — és születésének 60. évfordulójára érte 
el eddigi t e tőpont já t . A nagy ünnep alkalmából költőink valóban fe l foko-
zott erővel to lmácsol ták felfokozot t érzéseiket, s a java t e rmés mél tóan 
érezte t te azt az érzelmi hőfokot , amellyel ezen a napon népünk fordult a 
szere te t t Taní tómes te r felé. De Rákosi M á t y á s a lakjának, jelentőségének, 
h a r c á n a k és m u n k á j á n a k igazi és teljes költői feltárása, természetesen, m é g 
az elkövetkező évek feladata. Hiszen keze közt egyre nő és ú ju l az ország, 
egyre emelkedik a nép és egyre hódítóbban épül a szocializmus. Nőni és 
újulni fog köl tészetünk is, amely az ország, a nép és a szocial izmus növe-
kedésének — Rákosi Mátyás n a g y művének — áhítatos és igaz tükre kíván 
lenni. 

GYŐRY JÁNOS: 

A DEMOKRATA VICTOR HUGO 

A burzsoá kritika a fiatal Hugót következetesen úgy értelmezi, mintha csak-
nem kizárólag a Bourbonok udvaronca lett volna, telve feudális-royalista hangula-
tokkal és iképzetekkel, megnemalkuvóan védelmezve trónt és oltárt s első irodalmi 
szárnypróbálgatásaiban Chateaubriand ájtatos mélabúját utánozva. Emitt-amott 
felbukkanó demokratikus kijelentéseit afféle kivételes jelenségeknek tartja, mint 
amelyek csupán a szabályt erősítik. Ez a szemléiét figyelmen kívül hagyja többek 
közt azt a nagyfontosságú tényt, hogy a royalista környezetben nevelkedő Hugo 
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már ifjúsága legkezdetén, szinte gyerekfővel, 17 éves korában papírra vet egy kis 
remekmüvet, a Bug Jargal-t, amely nem jelentéktelenebb tárgyat dolgoz fel, mint 
a san-domingói négerek 1791. évi rabszolgalázadását. A Szovjetunió irodalomtör-
ténetírása mutatott rá elsőízben arra a tényre, hogy Hugo fiatalkori feudális-roya-
lista hangulatai rövidéletűek voltak s hogy ezeknél döntőbb Hugo fejlődése szem-
pontjából a 20-as évek végén kirobbanó világnézeti harc: a fiatal romantikus 
iskola Hugo vezetésével „hadat üzent annak az irodalmi irányzatnak, amely belső 
tartalmában a monarchikus elv támasza és a feudális régiség kultusza volt."1 

Ugyancsak a szovjet kritika mutat rá Hugo egyik legjellemzőbb vonására, 
arra tudniillik, hogy ez a vérbeli „költő-citoyen" egész pályája folyamán valóban 
„publicista szenvedélyességgel" reagált mindenre, ami a francia népet foglalkoz-
tatta.2 Nos, éppen ez a publicista szenvedélyesség teszi Hugót már pályája kezde-
tén, feudális-royalista korában is kevésbbé reakcióssá jóval divatosabb és újkele-
tííbb műfajokat művelő kortársainál. Mig emezek ugyanis nyakig merülnek a feu-
dális-katolikus reakció tematikájába, amely a nemesi multat kastélyok romjaira 
és ódon kápolnák félhomályára ejtett könnycseppekkel próbálja éleszteni, addig 
Hugo — s ebben nyilvánul meg egyúttal ifjúkorának ellentmondásossága — még 
a feudális romantikusoknál is elavultabb, maradibb és udvaroncabb műfajt propa-
gál: a bourbonista ódát. Vájjon miért? Egyszerűen azért, mert — hogy ismét a 
szovjet kritikát idézzük — publicista szenvedélyessége ebben a műfajban tudja 
kiélni magát. Bármennyire ósdi és reakciós a királyi óda, alkalmat ad Hugónak 
arra, hogy állandóan az aktualitás közelében maradhasson. Hiszen csak élő sze-
mélyekről és friss keletű eseményekről szól s a költőt kevésbbé téríti el a francia 
élettől, mint a preromantikus rom-kultusz. 

Victor Hugo polgár volt, s homályos politikai programmja elárulja, hogy a 
kispolgári és polgári utopista-szoci.alisták tanaiból bőven merített, Fourier, Cabet, 
Saint-Simon, Proudhon, de legkivált Pierre Leroux tételeiből. A történelmet ő is 
elvont eszmék harcaként értelmezte s váltig hitte és hirdette, hogy a történeti hala-
dás békés úton is végbemehet. A forradalmi terrornak tehát ellensége volt s leg-
főbb igyekezete oda irányult, hogy a munkát és a tőkét békésen egybekovácsolja.3 

Egyfelől Balzac és Stendhal, másfelől Flaubert és a dekadencia között ő a hatalma 
tetőpontján álló, már nyugtalan, de önerejében még hívő és bízó burzsoáziát kép-
viseli, azt a polgárt, aki a „burzsoáziia első meghasonlásával és a felfelé törő 
proletariátus láttán beálló nyugtalanságával szemben úgy képzeli, hogy az 1789-es 
polgári forradalomból kihámozhatja mindazt, amivel az új problémák megoldha-
tók lesznek".4 A népet passzív és vezetésre szoruló tömegnek tartja, .amelytől kez-
deményezés nem várható. A haladás a lángelmék ügye, akiknek vezető szerepét 
й nép nem nélkülözheti.5 

Lassú világnézeti fejlődése — legalább is 1848-ig — alig emeli ki tehát Hugót 
a burzsoázia soraiból. Haladása a royalizmustól a Napoleon-kultusz, majd a libe-
ralizmus felé oly fejlődést jelentenek, amelyen az uralkodóosztály zöine is átesett. 
Mély demokratizmusa azonban, az elnyomott nép meleg szeretete: ez az az „egész-
séges mag", amely Hugót osztálya valamennyi egyedétől élesen elkülöníti.6 Ez az 
egészséges mag minden egyes forradalmi megmozdulás után újabb és újabb gyü-
mölcsöket érlel. A júliusi forradalom után például az egyház erélyes kritikájához 
vezeti Hugót, 49 után pedig már a burzsoá állam és a burzsoá életforma korholó-
ját pillantjuk meg benne. A nép és a haza lángoló szeretete mindvégig alaphangja, 
mégpedig szüntelenül erősödő alaphangja marad költészetének és prózájának. Aho-

1 M. Jahontova: Victor Hugo. (A Nevető Ember orosz, fordításának bevezetése. 
Moszkva, 1950), 3—4. 1. 

2 Ugyanott, 3. 1. 
3 Ugyanott, 5—6. 1 
4 P. Albouy: Victor Hugo. Essai de critique marxiste. La Nouvelle Critique. 1951. 

június, 146. 1. 
5 Ugyanott, 1951, július-augusztus, 113. I. 
6 Jahontova, id. т . , 4. és 7. 1. 
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gyan már a 20-as években, Puskinnal és Byronnal együtt lelkesedik a görög nép 
nemzeti-felszabadító háborújáért, azonképpen a 60-as években, Hercen felhívására, 
síkraszáll a lengyel nép védelmére a cári abszolutizmussal szemben s — ami a 
leginkább megkülönbözteti burzsoá honfitársaitól — tisztán látja a cárizmussal 
szembenálló harcos orosz nép törekvéseit s észreveszi, hogy ez a nép baráti érzü-
letű a lengyel nép iránt. A halálbüntetés eltörlésének problémája kora ifjúságától 
élete utolsó percéig foglalkoztatta, de mindig a szenvedő, elnyomott és az ural-
kodóosztályok bíróságainak kiszolgáltatott néptömegek szemszögéből. 

Hite a polgári haladásban és mélységes, őszinte, kissé érzelmes demokratiz-
musa azok a vonások, amelyeknek keveréke hozzásegít bennünket Hugo osztály-
hovatartozásának pontosabb kijelöléséhez. Kispolgár ő, az a kispolgár, aki szün-
telenül burzsoázia és proletariátus kibékíthetetlen pólusai között hányódik, de a 
48—49-es kataklizma után idegenné válik a burzsoázia számára э ma már csak 
a proletariátus érti meg és vallhatja magáénak. Lássuk azonban Hugo nagy világ-
nézeti átalakulását, a 49-es nagy fordulópontot, amely szemléltetően fogja megmu-
tatni demokratizmusának és költészetének lényegét. 

Burzsoáziához, néphez, forradalomhoz való viszonya elsőízben a Notre-Dame 
de Paris című regényében nyert tudatos megfogalmazást. Ebben a júliusi forra-
dalom barrikádharcait tükröző regényben, miközben a székesegyházat, mint a 
középkori vallási fanatizmus, intolerancia és embertelenség megtestesítőjét élesen 
és művészien állítja szembe a proletár táncosnővel, Esmeraldával, aki a szeretet, 
a derű és a szépség képviselője s aki azt az örömteli életet jelképezi, amelynek 
hordozói örökké élnek a népben s a nagy Rcnaissance-ot is diadalra segítették,7 — 
egy óvatlan pillanatban elárulja félelmét a forradalomtól s egyik hősének szájába 
ezt ia jellegzetes mondatot adja: „Meg kell büntetni a népet, amiért akart és végre 
kell hajtani akaratát." Vájjon mi más ez a félig kifejtett tétel, mint a forradalom 
burzsoá kisajátításának tétele, amelyet a polgárság oly durván alkalmazott forra-
dalmaiban. Hugo a júliusi monarchia folyamán csak olyankor idézi 1789-et, ami-
dőn nem fenyeget semmiféle forradalom veszélye. Nem csoda tehát, ha a februári 
forradalom ismét félelemmel tölti el. Az előző években Lajos Fülöp elhalmozta 
kegyeivel, elnyerte a pair de France méltóságot, a pair-ek házában tett gyér felszó-
lalásaiból azonban alig vehető ki egyéb, mint egy határozatlan tartalmú liberaliz-
mus. A szocializmust félelmetesnek tartja és élesen elítéli. A munkásosztály köve-
teléseit nem ismeri s azt hiszi, hogy munkával és kitartással mindenki eljuthat a 
legmagasabb életszínvonalra.8 

ü g y képzeli, hogy egyedül is feltartóztathatja a forradalmat s a Bastille-tér 
barrikádjain a köztársaságot éltető munkásokat monarchiára próbálja rábeszélni.9 

A forradalom — kerületének elöljárójává nevezi ki a költőt, aki azonban most 
mélyen hallgat 1789-ről, melynek emlékét pair korában, a viszonylagos nyugalom 
idején, oly fennhangon idézte. A burzsoá köztársaság tisztviselője tehát, de a köz-
társaság szót még csak ki sem ejti első beszédeiben,10 sőt a júniusi pótválasztások 
alkalmával 48-at mint 93, azaz igjnt a jakobinus diktatúra ellenlábasát állítja be. 
A nemzeti műhelyek felszámolásává! kapcsolatban mondott beszédével, miközben 
nagylelkűen dicsőíti a párizsi munkást, a kormányt a legerőszakosabb eljárásra 
sarkalja, s így hozzájárul a proletariátus szörnyű megtizedeléséhez.11 A júniusi 
munkásfelkelés céljának, mint a köztársaság megalkotásának jogosságát elismeri, 
a felkelés eszközeit azonban éppen a köztársaságra nézve tartja gyilkosaknak. 
Szerinte ugyanis a felkelés jogos egy monarchiában, de jogtalan a köztársaságban, 
mert éppen azt öli meg, amit megmenteni szeretne. A köztársaságnak tehát jogá-
ban áll védekezni, ha kell, akár a néppel szemben is. A párizsi kommünről is 
hasonló értelemben fog nyilatkozni: elvben melléje áll, de a gyakorlatban elítéli. 

7 Jahontova, id. т . , 6. 1. 
8 Pr-de Lacretelle: Vie politique de Victor Hugo. Paris 1928, 53—54. 1. 
9 P. Berret: Victor Hugo. Paris, 1927. 92. 1. . 

Lacretelle, id. т . , 62. I. 
11 Lacretelle, id. т . , 62, 65, 71. 1. 
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fontosán úgy, ahogyan a Marx által definiált kispolgár gondolkodik: „egyrészt 
így, másrészt azonban úgy, elméletben így, de a gyakorlatban a m ú g y . . ."12 

A júniusi barrikádokon a felkelés beszüntetésére akarja bírni ia proletariátust, э 
amidőn ez hajthatatlan marad. Hugo a kormány ütegeinek adja át a szót. 

A Rend-pártban foglal helyet, 48-ban tagja az Alkotmányozó Gyűlésnek, 49-
ben pedig mint Párizs városának képviselője részt vesz a Törvényhozó Gyűlés 
munkájában, ü jságjá t , az Événement-t, amely büszkén hordozza homlokán ezt a 
merőben kispolgári jelmondatot: „Lankadatlan gyűlölet az anarchiával szemben, 
gyengéd és mély szeretet a nép iránt", 1849 eleje óta teljesen a bonapartista pro-
paganda- szolgálatába állítja Bonaparte Lajos érdekében, akinek áldemokratikus 
demagógiája teljesen megszédítette a költőt. A proletariátus júniusi megtizedelése 
óta két párt néz egymással farkasszemet, a demokrata republikánusok, azaz kis-
polgárok Hegypártja és a Bonaparte Lajos füttyszavára táncoló jobboldal. Victor 
Hugo politikai pályafutásában a legellentmondásosabb az a tény, hogy kispolgár 
létére irtózatos eréllyel követeli az ostromállapotot a kispolgárok 1849. június 13-i 
tüntetésekor, azzal a párttal szemben, ahová tartoznia kellene. Azonnal meg fogjuk 
érteni ezt a kiáltó ellentmondást. 

Amilyen eréllyel követelte azonban az ostromállapotot a kispolgári demokra-
ták békés tüntetésével szemben, ugyanolyan eréllyel száll szembe a kormány és 
Bonaparte Lajos utólagos megtorló rendszabályaival. 1849 júniusában a politikus 
Hugo teljesen megzavarodik. Ingadozása fokozódik, Bonaparte és a kormány pár-
viadalában nem ismeri ki magát, össze-vissza beszél a Gyűlésben э valahányszor 
védencét, az egyeduralomra törő Bonapartét ügyetlen felszólalásaival kedvezőtlen 
színekben tünteti fel, az Événement másnap leszögezi, hogy Hugo előző napi 
ténykedésével Bonaparte politikáját szolgálta. Ugyanennek a fordítottját is meg-
teszi s folyvást ingadozó magatartása odia juttatja, hogy valamennyi párt bizal-
mát végérvényesen elveszti s szövetséges nélkül marad, teljesen egyedül. Június 
27-én kibuktatják az új köztársasági törvény előkészítő bizottságából, július 9-én 
megtartja híres beszédét a nyomorról, amely beszéd már nyílt közeledés a szocia-
lizmus felé, amire válaszképpen, július 13-án, a szegényügyi bizottság tagságától 
Г5 elejtik. Ugyanaz a sors jutott tehát osztályrészéül, ami a kispolgári demokrata 
llegypárt tagjainak: az erősödő reakció Hugót is az utcára kergeti s onnan a szám-
űzetésbe. Jegyezzük meg e válságos éveiről azt is, hogy Hugo ezidőtájt a költészet 
és a széppróza terén semmit, de semmit sem alkotott. Végleges megtérése szám-
űzetésében a republikanizmushoz és a demokráciához fogja megoldani nyelvét és 
kibontakoztatni a nagy költőt, aki a Szovjetunióban 1917 októberétől 1950 októ-
beréig 44 nyelvre lefordítva, különböző műveinek 263 kiadásával 5 millió és 584 
ezer példányban vált a legolvasottabb francia íróvá s akit a haladó Franciaország 
mai antiimperialista békeharcának legerősebb fegyvereként használ. 

A külpolitika kérdéseiben 49 tavaszán Hugo támogatja még Bonaparte had-
járatát 'a római nép forradalmának leverésére, mihelyt azonban a klerikális Fal-
loux miniszter kérkedve jelenti be a klerikálisok sikerét: a római forradalom leveré-
sét és az ismét működő pápai inkviziciót (aug. 7.), Hugo szembefordul a jobb-
oldallal. Ez volt az a nap, amikor elsőízben szavazott az ellenzékkel.13 

Bennünket közelebbről érdekel a magyar szabadságharccal szemben való állás-
foglalása. ü j ság ja kezdetben osztrák forrásból meríti híreit, amelyek, természete-
sen, magyarellenes, ellenforradalmi jellegűek: Jejlachichot a magyar városok fel-
szabadítóként fogadják, a magyar csapatok szétzüllenek, Kossuth rémuralmat gya-
korol. A magyarokat egyszerűen rebelliseknek nevezi s Pest elfoglalása után Win-
dischgraetzet megtorlásra buzdítja. A februári nagy magyar győzelmeket már nem 
tudja palástolni, de minden alkalorpmal ilyesféle megjegyzésekkel kommentálja: 
„Ezeket a híreket kétkedő formában közöljük" . . . „Ügy hisszük, hogy a fenti kósza 
híreket a legnagyobb fenntartással kell fogadnunk". A cári intervenciót a követke-

12 P. Albouy: Victor Hugo et la Commune. La Pensée 35. (1951.) 61—62. 1. 
13 Lacrételle, id. m., 123. 1. 
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zőképpen magyarázza: „Oroszország könnyen meg fogja értetni a francia kor-
mányai, hogy osztrák területen harcolva, a maga ellenségei ellen, korántsem 
bolygatja meg, hanem inkább fenntartja az európai békét, mert fegyvereinek sike-
reit Magyarországon és Galíciában európai győzelmekkel kell közös nevezőre hozni 
s mert a Hegypárt veresége a Tisza partján egyenértékű a Hegypárt vereségével a 
Szajna-parton. . ." (Événement, május 25.) 

Június hónapjában, a magyar szabadságharccal szemben, csakúgy, mint a 
francia belpolitika területén, a zűrzavar, a bizonytalanság jellemzi a költőt, aki 
most már alig közöl híreket a magyar nép forradalmáról. Július 14-én azonban, 
hirtelen, minden átmenet nélkül, az Evénement első oldialon közli Kossuth prakla-
mációját s ettől kezdve a magyar szabadságharc szemszögéből magyarázza híreit 
s a magyar ügy lelkes rajongójává válik végérvényesen. „Minden kívánságunk oda-
irányul, hogy minél hamarább végleges diadalt arasson ez a hősi és lovagias nép, 
amely Itáliáért és Lengyelországért harcol, küzd minden francia eszméért, ott Kele-
ten, 0 szabadságért, a civilizációért." Követeli a francia kormánytól Kossuth kor-
mányának hivatalos elismertetését s méltatlankodik, amiért a francia köztársaság-
nak nincsen hivatalos megbízottja „ennél a nemzetnél, amelynek Richelieu kétség-
kívül hadsereget, Mazarin pedig pénzösszegeket küldött volna". Es ugyanilyen 
magyarbarátként közli a híreket egészen a szabadságharc befejeztéig. 

A burzsoá irodalomtörténetírás Hugo hirtelen megtérését a republikánus bal-
oldalhoz szubjektív tényezőkkel magyarázza. Hol egyéni ambícióinak balsikerével: 
kultuszminiszter szeretett volna lenni — amire egyébként pontos adatunk nin-
csen — s amidőn a klerikális Falloux-íörvény bizottságából kibúktatták, sértő-
dötten vonult ellenzékbe, hol pedig „lelki alkatával": fél a nép forradalmától, de 
a forradalomban levert népet védelmébe veszi, mert a „romantikus lélek"-nek 
szükségképpeni velejárója a könyörületesség s így az -általános európai reakció 
vérengzései közepette Hugónak feltétlenül a levert forradalmárok oldalán a helye. 
Éppilyen helytelen a költő hirtelen politikai fejlődését csupán azzal a ténnyel 
magyarázni, hogy 49 nyarán végleg meggyőződött Bonaparte Lajos zsarnoki becs-
vágyáról s ez vitte Hugót a baloldalra. Mindezek a tények tünetei csupán egy 
mélyreható társadalmi változásnak, amély döntően határozta meg Hugo politikai 
magatartását, kérlelhetetlen ellenállását az erősödő reakcióval szemben, és férfia-
san vállalt kétévtizedes száműzetését. 

Említettük, hogy Hugónak a Hegypártban lett volna a helye, Ledru-Rollin kis-
polgári demokratái közt, a vörös köztársaságiak táborában. Jellemző rá, hogy 
abban a pillanatban, amidőn a jobboldal már teljesen megtagadta a költőt, ismerte 
fel Hugo a Hegypártban a maga táborát s próbált 49 júliusában és augusztusában 
életképes pártot létrehozni az akkor már megtizedelt és erőtlen kisebbségbe szorult 
kispolgár-demokratákból. Az Événement augusztus 14-i száma bizonyos honvágy-
gyal tesz célzást a már életképtelen Hegypártra, amely mellett Hugo annakidején, 
osztáiyhovatartozását fel nem ismerve, ellenségesen haladt el. 

1849 nyarának krízise után, de még jóval az államcsíny előtt, Hugo már vég-
érvényesen a proletariátusé, helyesebben: nem a burzsoáziáé többé. „Amiért min-
denféle formában védelmeztem a szabadság, az igazságosság, az emberiesség, a 
civilizáció valamennyi eszméjét, — sóhajt fel 1851 májusában — . . . amiért min-
denféle formában harcoltam az önkény, a zsarnokság, az anarchia, a hazugság, 
a barbárság, az elnyomás valamennyi eszméje ellen . . . szörnyeteg vagyok a bur-
zsoázia szemében. . . Szegény burzsoázia! És pusztán 4zért, mert félti a gara-
sait!"'* A szüntelenül erősödő reakciónak és Bonaparte Lajos egyeduralmi törek-
véseinek teljes erővel ellenáll, 1851 december 2-án, az államcsíny napján, fegyve-
res fölkelést szorgalmaz, másnap ő fogalmazza a proklamáció szövegét, amely a 
köztársaság nevében törvényen kívül állónak nyilvánítja Bonaparte Lajost s a had-
sereghez is kiáltványt szerkeszt. December 9-én parancsot kap Franciaország terü-
letének elhagyására. 

14 P. Albouy idézi, id. h., július-augusztus, 114. 1. 
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Hugo is úgy járt, mint az a párt, amelynek tagja kellett volna, hogy legyen. 
„A demokrata republikánusok' a burzsoá republikánusokkal közösen esküdtek ösz-
s z e . . . a proletariátus ellen, közösen harcoltak ellene a júniusi napokban. Így 
maguk robbantották fel azt a hátteret, amelyből pártjuk, mint hatalom kiemel-
kedett, mivel a kispolgárság a burzsoáziával szemben, forradalmi állásban csak 
addig lehet, amíg a proletariátus mögötte áll."15 Ebben a légkörben, amidőn bur-
zsoázia és proletariátus osztályharca ad jelleget a történelemnek, a középrétegek 
eltűnnek a társadalmi harc homlokteréből s nem véletlen, hogy Hugo éppen ekkor 
kényszerül, emigrációba. Száműzetésben adott híres válasza Bonaparte Lajos am-
nesztia-ajánlatára: „Majd ha a szabadság visszatér, én is visszatérek" — találóan 
illusztrálja a Marx adta jellemzést a kispolgár-demokratáról, akinek meggyőződése, 
„hogy győznie kell, hogy nem neki magának és pártjának kell régi álláspontjukat 
feladniok, hanem megfordítva, a viszonyoknak kell erre megérniök".16 És az sem 
véletlen, hogy Marx éppen a Hegypárt bukásával kapcsolatban írja, hogy „a de-
mokraták hisznek a kürtökben, amelyeknek harsogásától Jerikó falai megdőlnek".17 

Néhány évre rá írja meg Hugo a „Sonnez, sonnez tou jours . . . " kezdetű versét, a 
Chátiments-kötet egyik legszebb darabját, amely rendíthetetlen hitét fejezi ki az-
iránt, hogy a kürtök harsogásától Jerikó falai valóban le fognak omlani.18 „De a 
deimoknata — folytatja Marx —, mivelhogy a kispolgárságot képviseli, tehát át-
meneti osztályt, melyben két osztály érdekei egyaránt letompulnak, azt képzeli 
magáról, hogy általában az osztályellentétek fölé emelkedik."19 Ilyen osztályellen-
tétek fölé emelkedő látnoki pátoszt használ a száműzött költő, amidőn megalkotja 
utópikus mitológiáját az emberiség leendő egységéről, amely jellegzetes kendőzése 
az osztályharcnak.20 A jövő kutatás feladata mindezt részleteiben kidolgozni^ leg-
kivált azok után, hogy az idevágó alapvető mű, Lenin hatalmas tanulmánya, 
amely kispolgárság és romantika összefüggéseit is tárgyalja, végre magyar nyel-
ven is napvilágot látott.21 Száműzetésében mindig szocialistának mondja magát 
s noha „szocialista köztársaság"-ideálja csupán egy reformált burzsoá köztársaság 
fogalmát meríti ki, mert alapját, a magántulajdont, mindvégig fenn akarja tartani, 
mégis, egy sereg progresszív követelményt állít fel, amelyeket korának uralkodó-
oâztàlya semmiképen sem fogadott volna el: a nemek egyenjogúságát, az általános 
ingyenes oktatást, egyház és állam szétválasztását.22 Az ötvenes-hatvanas évek 
minden haladó mozgalmára reagál s nemcsak szavakkal, hanem pénzzel is segíti 
a szabadságukért küzdőket. Nemzeti egységük kiharcolására és felkelésre a pápa 
meg a francia császár ellen buzdítja az olaszokat, a cári hadsereget kíméletre inti 
a lengyelek iránt, a mexikóiakat a végsőkig menő ellenállásra III. Napoleonnal 
szemben, Angliát az ír kérdés súlyosságára figyelmezteti, bátorítja a spanyol re-
publikánusokat, az 1869. évi hatalmas aubin-i 'bányászsztrájk alkalmával a bányá-
szok oldalára áll, személyesen elnököl a lausanne-i békekongresszuson, az ameri-
kai közvélemény előtt tiltakozik John Brown elítéltetése ellen s ezzel kapcsolatban 
leleplezi az amerikai polgári demokrácia törvényszékeinek aljasságait-

Az irodalom terén oly műveket alkot, amelyeket a burzsoázia teljes egészében 
megtagad. A nyugateurópai politikai költészet legszebb darabjait, melyek a Châti-
ments című kötetben foglalnak helyet: a többé meg nem alkuvó demokrata állítja 
ezekben pellengérre Bonaparte Lajos rendszerét, az indulatok valamennyi hang-

15 Marx: Osztályharcok Franciaországban. Marx—Engels: Válogatott Müvek I. 
Budapest, 1949. Szikra kiadás, 142. 1. 

16 Marx: Louis Bonaparte Brumaire Tizennyolcadikája. Marx—Engels: Válogatott 
Művek I. Budapest, 1949. Szikra kiadás, 256. 1. 

17 Ugyanott, 254—255. 1. 
18 VII/1. 
1S Ugyanott. 255—256. 1. 
20 P. Albouy, id. h., július-augusztus, 117. 1. 
21 Lenin: A gazdasági romanticizmus jellemzéséhez. Lenin Művei 2. köt. Budapest 

1951, 121—267. 1. 
22 Jahontova: id. mű, 5. 1. 
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