
Rónay György

AZ ÚCEÁNI LÉLEK
- Mi a véleményed a száműzetésünkről 'l'
- Hosszú lesz.
- Mit fogsz csinálni ~
- Nézem a tengert.

V. Hugo: Shakespeare.

Victor Hugo a száműzetésben találta meg költői képzeleté
nek igazi hazáját. "Vannak óceáni lelkek" -- írta. Óceáni lélek
volt ő is. Az óceán volt a hazája.

A decemberi államcsíny után, 1851-ben, véruíjjal a fejón me
nekülnie kellett Franeiaországból. Bruxelies-ben telepedett meg.
itt írta s olvasta föl fejezetenkint emijrrans társainak "A kis
Napóleon"-t, ezt a heves szatírát és vádiratot III. Napóleon el
len. Mielőtt a könyv megjelent volna, a belg ák tapintatosan el
tanácsolták: féltek a műtől s a nyomában támadható bonyodal
maktól A fegyvertelen kis ország kormánya egyébként is tör
vényjavaslatot készített elő, melynek értelmében külföldi állam
fők bármiféle megsértése szigorú inegtorlást von maga utan.
Hugo 1852 augusztus l-én hagyta el Bruxelles-t, Londorion át a
La Manche csatorna egyik szigetére, Jerseybe utazott. Ott élt
1855 október végéig; ekkor kiutasították s ő átköltözött Guerne
seybe. "Fagyosan" fehérre meszelt ház; a földszinten a konyha,
elhagyott dűlőre néző szalon, homályos, tágas dolgozószoba; az
első és második emeleten "tiszta, frissen ineszelt, de rideg és hia
nyosan bútorozott szobák"; a ház mögütt kopár, Iallal övezett
kert; jobbra, távolabb domb, erdő, torony, melvben kísértetek
járnak; balra a dick, homokba ásott tuskósor : "kiszámdt, megvi
selt tuskók, görcsökkel. daganatokkal. dudorodásokkal. mint egy
sor szárcsont; a merengő, aki szívesen olvas Lele rejtélyeket ál
modozásaiba, eltűnődhetett rajta, miféle emberek osontvázából
maradtak fönn e három öles szárcsontok". Ez volt Mar.ine-Ter
raee, Hugóék jerseyi lakása. "Körülötte folyton zúzott a tenger".

Marine-Terrace komor szállás volt, ti szenvedések és megpró
báltatások "keserűen édes emlékével"; Hauteville-House, Guerne
seyben, a sziget fővárosának, Saint-Pierre-Port-nak magasan fek
vő külvárosában már otthon, melyet Hugo saját kedve és Ízlése
szerint rendezett be. A földszinten télikert, férfiszoba, ebédlő s
ebben az ősök széke, "sella patrum defunetorum", két karja közt
lánccal, nehogy valaki megszentségfelenítse: egyik karján egy bi
zonyos 1535-ből való Georges nevével, akit Hugo a család egyik
ükapjának vélt, másik karján a költő apjáéval, támláján pedig
ezzel a fölírattai: "Ego Hugo Cinis sum et pulvis..Absentes ad
sunt". Én, Hugo. por és hamu vagyok. A halottak velünk van
nak. Az első emeleten többek közt Garibaldi szobája, remek tölgy-
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fafaragásokkal, Illeg az Hugo halmozó, ragyogást, zsúfolt formá
kat, dús díszítést kedvelő ízlésére valló szalon; s egy folyosó
vezet a csupaablak look-out-on; ahol dolgozott, fáradhatatlanul,
egy dísztelen, egyszerű asztal mellett állva, naponta reggel hat
tól déli tizenegyig. Itt születtek, részben vagy egészben, java al
kotásai: "A századok legendái", "Kontelllplúciók", "A nyomorul
tak", "William Shakespeare", "A tenger muukásai", "A nevető

ember", a "Szabad szinház" shakespearcien tündéries darabjai s a
lírai és filozófiai költemények egész özöne. Ezek mögött a nagy
ablakok mögött látta minden reggel fölragyogni köntösének bár
sonyvörösét hű szerelmese, Juliette Drouet a szornszédos villa te
raszáról; s a költő, ha kinézett, láthatta olykor Juliette szép, ősz

beborult fejét, s látta a tengert, a végtelen óceánt, Jersey szik
láit s messze a franeia partokat. Itt, egy szornszédos kis szebában
aludt, oly alacsony Iekhelyen, hogy ha lenyúl,· könnyen elérje
éjjel az ágya körül szétszórt papirokatr álomsugallta látomásait,
gondolatait jegyezte föl rájuk. "Házunk olyan, mint egy bencés
klastrom - írja ekkori életükről egyik fia, Francois-Victor, 
Charles dolgozik (Shakespeare műveit fordítja s ezt a fordí
tást lett volna hivatva bemutatni Hugo könyvvé nőtt William
Shakespeare-je), anyám dolgozik, apám dolgozik, magam is dol
gozom. Ha még egy ideig tart a száműzetés, kü lön szárnyat csa
tolunk a párizsi Nemzeti Könyvtárhoz ... Apám naponta fölol
vassa kis eposzai egyikét-másikát (a Századok legendái készülő

darabjait); képzeld el a Romancero kőlteménveit modern mére
tekben s így nyerhetsz némi fogalmat rola, mi is ez a rendkí
vüli mű",

H ugo dolgozo tt, száz és száz sort írt napori ta. "Nézte a ten
gert". És Istennel beszélgetett.

•••
Marine-Terrace-ba időnkint vendégek is bekopogtatnak. Egy

alkalommal Madame Girardin látogatja Illeg őket; lelkes spiri
tiszta és Hugóékat is beavatja. Elsőnek Léopoldine szellemét
idézik meg, Hugo Iányáét, aki 1843-ban ujdonsült férjével, Charles
Vacquerie-val csónakszerencsétlenség áldozata lett a Szajnán. Lé
opoldine oly részletesen és híven számo] be haláláról, hogy Ma
dame Hugo sírvatakad: "l'on crut", sírtunk és hittünk -- jegyzi
meg a másik Vacquerie-testvér, Auguste, Chateauhriand híres
mondatát idézve .oA kereszténység szelleme" bevezetéséből.

Hugót lázbae.iti, elragadja, Ienyűgözi, fölszabadítja ez az él
mény. Az exaltációnak, a lelki feszültségnek és a túlcsigázott
szellemi munkának olyan hónapjait eli át, melyek az övénél
kevésbbé szívós szervezetet fölemésztették, kevésbbé hatalmas el
mét őrületbe döntötték volna. Sorra szól itja maga elé - (vagy
szólrtja elő önmagából) - Chateaubrrand, Dante, Racine, Balzac,
Marat, Charlotte Corday, Robespierre, André Chénier, Mohamed,
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Shakespeare, Moliere, Platon, J ézus szellemet, Andreeles orosz
lánját, az Eszmét, a Kritikát, a Sír Árny át, a 'I'ragéd iát, a Drá
mát, a Halált; beszél velük, hisz a szavukuak, követi utasitásaikat,
Úgy érzi, az asztal "revelációi" igazolják élete eddigi törekvéseit,
szelleme eddigi vizsgálódásait; a túlvilag üzenetei ben hatalmas
hivatástudatának szentesÚését látja. "LeheíeQen, hogy ne higgy
- mondta feleségének -, hiszen az asztal csattanósan hitelesíti
filozófiai elméletemet".

Pedig éppen emiatt gyanakodhatott volna: amiatt, hogy az
asztal válaszai nagyon is niegegvczuck az ő pontosabban IllSg
meg nem fogalmazott, de már élő és már esvsézessé alakuló fi
Iozófiájával. Úgy látszik, semmiféle meglepetést nem keltett ben
ne, hogy Andreeles oroszlánja épp oly síma s épp oly jellegze
tesen hug ói alexandrinusokban beszél vele, mint Moliére, Sha
kespeare vagy Aischvlos. Egy alkalommal Chénier szellemével
lép kapcsolatba; kéri őt, fejezze be egy ik csonka - legalábhis
az akkori kiadásokban befejezetlen - versét. Chénier készségesen
rááll a dologra és néhány ott helyben rögtönzött, csalhatatlanul
hugói sorpárral zárja le a költeményt -- mely a kézíratban s a
kézíratok alapján készült későbbi kiadásokban teljes, és al. Hugo
kiadásából hiányzó rész természetesen egyáltalán nem azonos a
"szellem" improvizált befejezésével. Kívülről, lélektani szenuu«]
nézve nem más ez a jerseyi lelki kaland. mint hatalmas illúzió
s a gondolatátvitelnek egy meglepően érdekes esete. Hugo fia,
Charles csodálatos médium volt s púratlan érzékeuvsóg'ével
mintegy kiolvasta apjának szertelen erővel és bizonyos esetekben
szinte automatikusan működő elméjébő] az eszméket, gondola
tokat; s Hugo - talán nem is mindig e.gészen öntudatlanul 
szinte beleszuggerálta a fiába azt, amit tanai igazolúsaként, el
veinek túlvilági megpecsételéseként, vallása .Jcinvilatkoztntása
ként" hallani akart.

Hogy ilyen fönntartás nélkül esett áldozatul i llúziójának, azt
egyrészt zseni- és hivatástudata magyarázza: hite a zseni fölsőbb

rendűségében.emberi méreteket és korlátokat meghaladó voltában,
"sziderális" jellegében, isteni természetében, ahogyan majd ké
sőbb mondja; másrészt érthetővé teszi a jflrseyi idők exaltúlt lég'
köre, patológlát súroló fölszítottsága. Eg;yébként is van a család
ban bizonyos hajlandóság a neurózisra. Hugo testvére, Eugeue
megőrült; lánya, Adele őrű ltekházában fejezte be életét; s a
lélekbúvár alighanem anyjának egyénisegebeu is fölfedezheti n
szertelenségnek, exaltáltságnak némi nyomait. A jerseyi táncoló
asztalok vallomásai fölött szintén elsuhan az őrület áruvóka:
Hugo sosem állt oly közel a szakadékhoz, m int ekkor. De (~\et

ereje és világosságot szom.iazó szívós akarata legyőzte a sötétség
kísértését; nem mint eszelős lépett ki az éjszakából, hanem lllint
próféta. Az asztal vallomásai úgy hatnak, mint érlelődő filozó
fiájának első vázlata, Iátornásainak kivet itése, szellemalakokban
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és szellemhangokban való tárgyiasítása; az a folyamat ez, me
lyen át Hugo, az ember egy ráció-fölötti élmény méhében va
júdva Hugóvá. a fölsőbbrendű lénnyé, a sziderális Hugóvá szü
letik. Ami a prófétáknak a puszta, az Hugónak Jersey a forgó
asztalokkal. Van egy fényképe, mely valóságos transzban ábrá
zolja; Ő maga írta alá: "Hugo écoutant Dieu", Hugo, amint az
Istent hallgatja. Ettől fogva Isten küldöttjének tudja magát.
Mint ihletett látnok, mint egy elragadtatott, mint Isten szócsöve
és hírnöke közli vallásának tanait és mitoszának eseményeit.
Roppant karok martaléka; mint Habakuk prófétát Babilon fölé
az Úr, őt is emberfölötti hatalom emeli hajánál fogva a láto
mások és hallomások és kinyilatkoztatások szirtfokára,

Az álmodó - a lét mély örvényéúe száll.
Ott boluonatam, ahol Rozel nagy szi.rt}c áll
S [él.sziuet lesz a fok és úgy nyúlik a liabba.
Ott várt az árny; a zord s nyugodt lény meuraiuult.«
Haiamai, óriás kezével sebesen
A szil'ftelőre tett és így beszélt nekeni ...

Adéle, akire a Iegnyomasztóbban nehezedett rá az apai láng
elme s aki éppen ezért a leginkább igyekezett megőrizni különál
lását,a kesernyés, fanyar, zárkózott Adele - az öntudatlan apai
őrzésnek ez a szomorú áldozata --- naplót vezetett ezekben az. idők
ben; környezetében Hugo túlvilági inspiruoióit alighanem ő nézte
cl legtöbb kétellyel, sőt iróniával; ő, úgy látszik, fölismerte, leg
alábbis megsejtette az önáltatás egész tudattalan mechanizmusát.
.,Androcles oroszlánja üvölt az asztalban; eg~' félsort ordít Victor
Hugónak. melyet Victor Hugo írt, és eg-yediil csak Victor Hugo
ismer" - írja némi malíciával 1854 iillrilisúban. Ugyancsak ő

jegyezte föl apjának ezt a nvilatkozatát: "Az asztal Mut-ine-Tenra"
ce-ban tett kinyilatkoztatásai csak a száműzöttek halála után fog
'lak megjelenni, de akkor új vallást alauítauak, mclv magába
olvasztja a kereszténységet valaminő kitágított formában, mint
egykor a kereszténység tette a judaizrnussal", Adele talán mosoly
gott a vaJJomúson; Hugo komolyan vette és szolg álatáha állitotta
egész élctét. lS;)3 február ll-én ruegszólni az asz.tal által .Iézus,
hogy ráruházza az eljövendő, végleges vui lús prúí'étasúg á], Három
vallása van az ülli berisógnck - moud.ia .Jézus: - kettő már a
multé, a harmadik a jövőé. Kezdetben volt a druidlzmus, mely
föláldozta az om ber t a természctfölöt tiuek : ezt váltotta föl a ke
reszténység, melvben Isten rosszabbnak. az cm ber jobbnak látszik,
a test itt lentiJoldognak, li músvilágou győtrelmekre itéltnek, a
lélek a földön szerenesésnek. a másvilágon büntetésre kárhozta
tettnak. Kegyetlen és bm-bár vallás: i rgulmatlannak tünteti föl
Istent. Hogyan volna lehetséges, hogy Isten il pokol ör-ök bünte
tésével úllnu bosszú t az embercll "! }~zért VaJ' szükség a harma
dik, az i:,;'azi, a végleges vallásra, rnely "kijavítja" a kereszténység
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hibáit és szörnyűséges tévedését, a poklot. "Pas d'en fer éternel l"
- kiáltja a racionalizmus angyala nagy bölcselmi költeményében,
az "Isten"-ben. Isten lényege az irgalom, IsteI! nem (ill bosszút
Istenért, Isten magát büntetné, ha nem bocsáituna meg - hi r
deti ugyanott a kereszténységet képviselő Griff.

A bűnös hívta, és letekintett o.z Ur,
Lent 'vérzett a világ holt-vigasztalanul,
S Ő, mert nem. szioorú, csak moaáhoe, belát-oa;
Hogy egy kereszt elég lesz (l meqoáltauisr«,
Azt mondia: men.i, fiam. És fia útrakelt.

Egyetemes irgalom és megbocsátás: vu llású nak egyik dogmája
ez. A kereszténység kárhozottakról beszélt --írja egy jegyzeté
ben; - a jövő vallása csak azokról tud, akik megbocsájtást nyer
tek. 1854 márciusában ,,satan pardouné" címmel verset kezd írni:
a könyörület teljességében végűl Lucifer bilincsei is lehullnak.
Igy kezdi hirdetni tanait, még mielőtt az asztal útján erre hatá
rozott megbízást kapna; mert már e határozott Iölszólítús előtt

is "a nagy Mindenható k ivúlnsztottju volf'. 1(\;)4 szeptemheróbeu
írja:

"A Iénuek, akik a láthatatlan viláu lakói és belelátnok
agyunkba, tudják, hogy mintegy huszonöt éve ioalalko
zom a gondolatokkal, metueket az asztal kelt s méluit el
most bennem. Többször célzott Inál' erre ti musikánua (:s
a Sír Arnya unszolt is, lto.qy fejezzem be ... fi} huszonöt él"
alatt puszta elmélkedéssel tohb ol.nun el cd.mérutre [utott.inn,
amely ma része az asztal ldnyilal1wzt'lIá.wlinal,:. E föl.~(;yc.;

eredmények némelyikét határozottan rn~[fláttarn és hanao>
tattam. másokat 1,lszont éppen csak mCflpillantotlam s ezek
bizonuos kezdetleaesséobcn. maradtalc vnea lelkemben ... Az
asztal most mct/erősíti, amit lcljessélJélJen láttrem. és kieJj('
sziti, amit csupán se it.et tem; Az a tény. ((ki a Sír Arn.uánnl:
nevezi magát, megkezdett műoem lJc'OélJ<:ésére biztat. Aki
Eszménekllel)ezi magát, totnihh 'lneg,l} I'S azt parancsolja,
írjak kolteménaekct, meluek irualmassdura buzditanok ani«
fogoly, büntetésben sínJjZődő lel/cll. iránt, akik a nemlátók
szemében a halott természetet alkotják'.

És Hugo engedelmeskedik: megírja a "KolJtemplúeiók" egyik
leghatalmasabb darabját, vallása második dugruájánuk kiIejtúsót :
"Ce que dit la bouche d'ombrc",

Mit mond, milyen kinyilatkoztatást közöl Rugóval ez az ár
nvék-a.iak t ,,'rout parle", mindeu beszél, mirrdenben lélek lakik,
mert

A lélek, kit elűz az égből a hiba,
Leszáll a bűnteiés más-más fokaira:
Ember börtöne, az állat fegyházi cdiia;
Sötét zárkája a fa és a kő a pokla.
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A bűn nagysága szabja meg a büntetés uagyságát'l Igen; de
ngyanakkor a bűn neme is megszabja a büntetés nemét,

Minden gonosz
Holtában élete vad szörnyét hivja létre,
Mely rácsap. Borzalom a borzalom 'vetése,
Nimród egy sziklahegy gyomrába. zár-oa nyög;
Delila sirbaszáll és fátylai között
Vipera surran és ál lelkét elragadja;
Ph.runé sírgödre egy varangyot vet a partra;
Az alvó skorpió egy dermedt kű alatt
Klutaemnestra, amint Ae,qJjsthusftoz tapad;
S a vádló Anitus sírja fölött bürök nő ...

De mindez nem pokol, hanem vezeklés, nem örök kárhozat, hanem
ideigtartó engesztelés.

Egy állat jön-megy és üvölt, nyüszít, harap;
Viharvert á,qait kinyujtva egy fa áll Ut;
Egy kő fordul ki az úton és szertemdlik
A tél fagyaiban vagy egy szekér miait;
És az éj és anyag tömegei alatt,
Fa, állat, kavics, e lomlia súlyok ölében
Egy lélek szendereg alant a szörnyü métuben.
Mit művel? Istenen tűnődik ...

S érzi az ég szünet nélküli vonzását, részt véve abban a koz
mikus mozgásban, melyben a büntetés univerzuma fokozatosan
az Öröm felé emelkedik: "L'univers Chátiment monte il l'univers
Joie".

Semmi nem lett azért, hogy ott »esszék. a ködben.
A súly a száműzött lélekben euure csökken,
S mind közelebb jut az éghez, mely oároa vár;
Annak, ki meoiaoul, lassankint kinj(1 már
Enyhül, s az éj után rá boldogsúg derene fel;
Az állat ember, és anlJYallá lesz az ember,
A kiengesztelés mélidmuo« lépcsején:

Ezen a lépcsőn, malynek egyre magasabb fokait a mind több
és több fény jelzi, az embernek, ennek a "deeengő" lénynek a he
lye középütt van. Az alatta való világ emlékezik előbbi, emelke
dettebb életére s éppen ebben rejlik legfőbb szenvedése ; ott ment
hetetlenül rabja a lélek annak a börtönnek, melyet előző sorsában
épített magának, az ember viszont "olyan börtön, ahol szabad
marad a lélek":

Jót vagy rosszat tesz az emberben; fülsuhan
A szellemlét felé, 1m,qy állatba zuhan;
S hogy szárnyas tudatát, mcluben csak Isten éljen,
N e kösse semmi az ég felé repűlésben,

H a a jóra töTŐ embernek lellee gyúl,
Seéttép! benne a mult emléket az ÚT;
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Ezért tud többet az éjszaka, mint a négyel.
A szörny, az ismeri magát, dc nem llZ ember.
A szörny a szenvedés és az ember a telt.
A teremtésben ő az az euuetleneuu
Pont, ahol, hogy maaát. szabadságuan jm'itso,
A lélek nem tekint volt életere vissza.

Az ember "a végtelen szeretet nagy közvetítő.ie" a természet felé:

A lét család, s idűsb testver az ember a/Juan;
Fönti lélek, a lenl sínylődőekl'c dúlt
Harcukban neki kell ontania azúrt ;
S bár sokszor oktalan és telve DyűWleltel,

Avéytelen örök fény kezdete az ember.....
A végtelen örök fény teljessége Isten. Létében IIIIgO 30SPlIl

kételkedett; az istentagadástól irtózott, .Jiideux schismev-nek ne
vezi; George Sandnak írta: "Jobban hiszek Istenben, mint ön
magamban; jobban meg vagyok győződve Isten létezéséről, m int
11 magaméról". "Halhatatlan lélek, Isten örök jelenlétében élek"
- vallotta másutt. Ezt az örök jelenlétet t'rezt8 a világban. a
természetben, sajátos pautheistu dcizmusa szci-i nt ; "Az éjben 1;;
ten él és Istent rejt az állat, -- üt rejti Dún iel, de oroszlánja
is" - mondja "A Sátán végé"-ben az Ecclesinsticus egy helyére
hivatkozva: az "Isten"-ben pedig ezt énekli a racionalizmus an
gyala:

A lét alapja ő; kef/Yosztón 1'(Jf/y siitéten,
Minden szédiilet őt találja lenn a liu;lyucn.

És ezt a jelenlétet érezte önmagában is, olykor egyenesen a misz
tikusok élményére emlékeztetően: Isten harmóniúit, melyek "úgy
hatolnak szívünkbe, mint a tőr". Élete "Postscriptum"-ának eg~'

vallomása szerint "Isten, ha közeledem hozza, lelkemmel való ro
konságát elmondhatatlan, homályos édességgel nyilatkoztatja ki.
Ha gondolkozom, magam mellett érzem öt; ha alkotok, még kö
zelebb érzem; s ha megalázom magam. még' közelebb vagyok
hozzá".

"Isten - mondja - eléggé leleplezi magát ahhoz, hogy az
ember meglássa"; de így is rejtély, euigma marad az ember kutató
értelme előtt. "C 'est I'énigrne Dieu qui t'occupe" - szól az égi
hang a költőhöz az "Isten" elején; mit akarszl - kérdezi tőle

az apokaliptikus lény, Légió, az embet-iség kollektív szelleme,
s a lélek így felel: öt! Végigjárja az emberiség istenkereső út
ját; sorra találkozik caz atheizmus denevér.iével, a szkepticizmus
bag'lyával, a manicheizmus varjával. a pogányság keselyűjével, a
mózesi vallás sasával. a kereszténység g ri Ifrnadarával, a raciona
lizmus angyalával, végül azzal, "aminek még nincs neve": a Fény
nyel, az egyetemes szeretet, az liugói "harmadik vallás" szirn-
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bólumával; s a vándorút végszava az agnoszticizmus vallomása:
"Értsd meg: misztérium forrása a csodának. - Vak, ki olvasni"
és bolond, ki tudni vél !" S a lélek ott áll a Lepel előtt fl hall
gatja mögüle a szózatot. Amit eddig látott, mind álom volt
csupán; s amit alvó tudhat, megtudta belőle. Arnvékról-árnyékra
szállva, fokról fokra emelkedve mind tágasabb-és tá?',asabb hori
zont látott. 'l'öbbet akar? Kilépni térből és időből, messzebbre
hatolni Amosnál, Illésnél, "áttörni a ködön, gyors szárnyakon
ragadva'fl A célt, a véget akarja megtapiutani, "föntebb lebegve
a teremtett nagy világnál"? Igen! - sikoltja a lélek. A miu
denség megremeg, a fátyol meglebben ,S Isten újja megérinti a
vakmerő homlokát.

Karját emelte Ő, s 'flúg lepiének szegélye
Elfödte mind, ami csak él a föld szinén,
H omlokon illetett.

És holtra váltam én.

A pantheista misztikus halála. De olyan pantheistáé, akinek
az istene személyes létező; s éppen ez a vonás: mindenisten
ségnek és isteni személyességnek ez az összeegyeztetése adja meg
a hugói pantheizmus sajátos és egyéni jellegót. Hogy hogyUI]

olvadnak élő egységgé Istenben e merőbeu ellentétes ténvek] Is
ten észfeletti . lényegénél fogva: mert ő az egyetlen abszolút,
akiben minden abszolút harmóniában és egységben egyesül; s
ez a misztérium, amelynek leple előtt rettegve torpan meg az
agnosztikus s amelynek egyetlen sugara elég ahhoz, hogy meg
semmisítsen. Hugo "vallásának" ku tatói rámutattak ennek az
istenfogalomnak s egyáltalán az egész hugói "teológiának" 
vagy mitológiának, - teremtésmitosznak és létmagyurázatnak 
kabbaliszt.ikus forrásaira, így annak az Alexandre \Veillnek a
hatására is, akivel a költő 1836 és 1852 közt bizalmas kapcsolat
ban volt s aki beszélgetéseik során -- (ezek némelyike valóságos
.Jecon de Cabale' volt) - közvetítette hozzá a Kabbalának rnind
azokat az eszméit, amelyeket utóbb "A teremtés titkai" címmel
1855-ben megjelent könyvében (vagy egy tizenhetedik századi kab
balista mű fordításában) rendszeresen is összefoglalt.

Amire Hugo váltig kereste és mindjobban kihülő, egyébként
is föl színes és ingatag katolicizmusában nem találta meg a feJe
letet, az a Rossz problémája volt. Ha Isten végtelen jó, hogyan
lehetséges a világban a Rossz, ha egyszer Isten alkotta a vi
lágotl Ahogy az "Isten"-ben a kételv madara, a Bagoly kérdezi:

8 miért a szemredés] A lét ölén a leint,
E roppant és komor botrányt mivégre hagyja?
Mit művel hát a Rossz a vilá,qban? l'agad,ja.
Istenről álmodol - szól - s én vayyok veled.
Vagyok, s ez tanusáa rá, hogy ő nem lehet.
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Vagy a:hogy a "Szabad szinház" jelenetében, a "Koldúsok"-ban
rnondja a rongyos filozófus, egy ostorpattintással az ádáz ellen
fél, Veuillot felé, s belevilágítva az hugó i lélek kétségeinek, vívó
dásainak és töprengéseinek tragikus és olykor már-már károm
lástól visszhangzó mélységeibe:

Mikor a zátonyon a hajót összezúzza
S megfojtja a szegény embereket, pediy
Fékezheine a szél vad őrjöngéseit;

Ha irgalmatlan a rúthoz. bár ő az apja,
Hisz hitványt s mocskosat vaktában szór a napra;
H a korcs Antinous és Veuillot sikeriil,
Látván, hogy jó sor itt senkire nem kerül,
Jobb lélét kétlenem, mint arra jutnom egyszer,
HogJL ez a tisztes Úr nem tisztességes ember.

Weill nemcsak azzal nyerte meg Rugót, hogy hízelgett hiúsá
gának s hogy a Kabbala érzékiséget mintegv megistenítő, a
:szenzualizmust Istenbe is belévetítő tanaival igazolta állandóan
lobogó szexualitását: föloldott benne egy problémát is, me
lyet Istent igénylő lelkében a folytonosan vérző részvét keltett:
közvetítette felé azt a teremtésmítoszt, amelyben a maga médján
választ kapott a Rossz dilemmájára, S itt találkozott az ősi ma
nichens hagyománnyal.

... Isten csak a súlytalan olkotáia:
Fényes, szép, tiszta az s imádandó, de csonka
S tökéletlen; hiszen egy szintenővcle

Alkotó s müve nem egyenlő lenne-e,
S a végtelen ölén tokélüe szerteszórva
Belé vegyülne és 'vele eaoué mosodna,
S fénye teljével az, ami teremtetett,
Visszatérne belé s nem is lett volna meg;
S így a lét, melynek a próféta lelke áldoz,
Ó mélység! hO[L1j legyen, szükségképpen hiányos.

Ugyanezt a gondolatot fejezi ki egy 1852 áprilisából való föl
jegyzése. "Isten van - írja - s mert abszolút és tökéletes, nem
teremtett abszolútat és tökéletest, mert akkor önmagát sokszorosi
totta volna. Ezért tökéletlent és relatívet teremtett s ebbe helyeatc
az embert. Az ember szenved, mert a tökéletlenben és relatívhan
él. Szenved, mert engesztel. Egy előző világban elkövetett vétekért
nyujt engesztelést e világban. Nem tudja, rni ez a vétek, ez az
eredeti bűn; de érezni érzi; minden vallásban megtalálható egy
ősidőkben elkövetett bűn érzése".

Mi a teremtést Isten egy részének ki válása Istenből, valami
'tökéletlenségnek a bevezetése révén. Jsteu a sú lytalanság, a fény;
a tökéletlenség az anyag, a homály: Hugo metafizikájában meg
jelenik a manicheizmus. Minden létezőben ott az anyag, a Rossz ,
de ott az Isten is, mert ami létezik, az nem lehet más, m int Isten
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egy paránya, A fejlődés az isteni fokozatos kibontakozása az anya
giból, a fény győzelme a homályon. A rossz értelme az Isten;
mielőtt lett volna, lsten egyedül volt; a rossz létén alapszik a
lét, s léte teszi lehetővé a tökéletesedést, a szabadság által. Sátán
lebukik az égből, de egy tolla fönnakad a szakadék szélén: ebből

születik meg a Szabadság Angyala, hogy alászú.llva a mélységbe,
az egyetemes megbocsátás és szeretet engesztelésében kiváltsa s
visszaemelje Istenhez a Sátánt.

Az embert hadd tegyem szabaddá. Kezemet
Hadd nyujtsam oda az elmerülö világnak;
Hadd döntsem porba már szörnyü hegyét az árnynak;
Hadd romboljarn le a Rossz aljas tornyait!
.....................
Hadd borítsam be a földet dús, tiszta léggel,
Kéklő mennubolttal és korláltalan remennuel,
Az ember homlokán hadd gyujlsak sunarat.
Ó hadd mentsem. meg a világot ...

. . . . . .. .. . . . ... . . . .. . Hagyd, hogy a földre szálljak
És véget vessek az élőknél a csaiának
Tudatlanságuk és az értelem között,
Szent fényt lobbantsak a látóhatár fölött,
Iszonyú mult jukat hadd nyelje el az árnyék,
Rendüljön meg a föld s a börtön romra váljék;
Törjön ki már a Láng s az ember lássa meg
Kínok, éhség, nyomor, királyok, istenek,
Had s düh fölött, hogy az öröm vulkánja robban
S láváját ontja dús, határtalon habokban!

•••

Amikor a Szabadság Angyala alászáll a Sátán üregébe, a
Végzet szelleme, a Fatalitás, Isis-Lilith, ,,1:L világ fekete lelke"
állja útját. A Szabadság homlokán ragyogó csillag ekkor nőni

s tündökleni kezd:
EJ ahogy nőtt

A csillag, úgy fogyott s pusztult a s"örnyü báb;
Gyarapodott a fény és lökte rnind alább
1sist a ködbe, míg hetiporta a sárba
A megtört fantomot az anJ/yal ragyogása.

Ez a csillag a fölvilágosodás, a szabadságnak ez az angyala
Sátán tollából a francia forradalom forgatagúban született meg.
Az hugói vallás sajátos. paradox módon lényegében nem más, mint a
racionalista haladáshitnek, a "perfedibillté"-nek az értelmi szfé
rából a hit és .Jcinvilatkoztátás" világába átemelt, átlényegített
mitosza, Istennek az okkultizmus és Kabbala tanítása szerinti
lényege, a fény Hugo eredendően initoszalkotó gondolkodásában
azonosul a f'ölvilágosodással, a metafizrkaí Lumicre azzal, amit
a fölvilágosodás, a "siecle des Iumiéres" jelöl; a kozrnosz rnoz-
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gása Isten felé, a homály fokozatos csökkenése a megvilágosodó
létben azonos a fölvilágosodás terjedésével.

Ahányszor a szerém) és kételyittas ember
U j tényt ragad meg a ködben, a mennuei
Öröklétet, a fényt s az Istent ízleli.
Jól van. Ezzel is egy lépést tett hainalába.

A történelem a lélek sorsúnak megnugyitott tükörképe: ahogy ez
a szenvedés fokain át halad üdvössége, lsten felé, úgy a történe
lem is válságokon és forradalmakon út emelkedik egyre maga
sabbra. Istent nem lehet fáradság nélkül elérn i, a poklot nem le
het harc és megrázkódtatás nélkül sírba dönteni.

Jobbat nem sziil; csak a vajúdó fájdalom.
Ami új, annak a méhe [orrculalom.
Mert mi a haladás? Pusztulás, büszke lényben;
Mint bomba csap le és csilla!l!Já lesz az égen.
Orkánok szárnyain száll a jövő; siivit,
S keményen lökdösi előre népeit.

H ugo trauszcendencia nélküli üdvüs"ég-eJkéllze lesében Jézu '"
megváltói műve is csak egy láncszeme II haladásnak ét nappul, ct
fény, az igazságosság uralma felé; nagy lépés és magasztos;
példa, de nem fordulat a történelemben.

A Kálvária nem bir II Grer« piacával;
Montfaucon ma is áll, szcmkiizt a Gotuot áoai:
Meghalt a Messui«, s nem lett jobb a 'lJilág
És az ember tovább gyalázza önmagát.
l11ikor gőyjében a testvérét elítéli.

Jézus műve nem sikerült; "a vallás megőlte Istent", a türelmet
lenség a szeretetet, a dogma a hitet. Hugo sokkal kevésbbé is
merte a katolicizmust, semhogy kűlönbseget tudott volna tenni
valódi vallási tartalma, meg egyes képviselőillek téves és a ka
tolikus erkölcstannal és szeretet-purunccsal össze aligha egyez
tethető politikai magatartúsu köz t. Az ő szemében az Egyhúz ú l
talánosságban egyet jelentett az államcsínyben részes Rend Párt
jával, Montalembert szercuesétleu ucl itiká.iával él' Veuil lo t pole
mikus dühével, a pap pedig a türelmetlenséggel, sötétséggel, vak
buzgósággal és rosszhiszemű maradixáguul. Az az eszménvi alak,
akit "A nyomorultak" Myriel püspökéheu rajzolt meg, mintha
csak arra való kivétel volna, hogy erősírse az Hugo szerint
egyetemes szabályt. S nem ő az egyetlen, aki a f'eilödésnek ezt
az útját júda vógig: ifjúkori, erőseu hangulati jelleg ű róvalista
katolicizmustól a fokozatos el h idegiilúsou út valaminő kötetlen,
pap- és dogmamentes reformkereszténység liberális úbráud.iáig.
Lamartine f'ejlődése hasonló az övéhez még uan thcizmusáhan is;
s ,tudjuk, hogya megreformált, mezfisz titott kereszténység gOli-
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dolata az öreg Chateaubriandtól sem állt távol. Fiatalkorával
szinte együtt vetkezett ki Hugo katolikus vallásából is; Iélreve
tette, mint egy kinőtt ruhát. S valóban: benne sokkal fölszíne
sebb, környezetében pedig általában sokkal megcsontosodottabb
volt e katolicizmus, semhogy lépést .. tudott - s lépést akart
- volna tartani a század szellemének rohamos növekedésével.
Trón és oltár végzetes restauráció-kori szövetsége átalakulhatott
ugyan oltár és polgári rend szövetségévé, de íg)- sem állt kevésbbé
idegenül - vagy éppen ellenségesen - azok előtt az új szociális
és politikai mozgalmak : előtt, amelyek a kor társadalmi rend
jének korhadt bástyáit ostromolták. Hugo egész antiklerikaliz
musának itt van a forrása: fölháborodásában a papság s a pol
gári keresztények többségének védekező - és 1848, illetve 1851,
az államcsíny után megtorló - szűkkeblíí politikája fölött, ami
ben az evangélium fonákra fordítását, Krisztus arculcsapását
látta.

Mikor isteneit tisztouaioa a pap
H ozsánnát mond a bűn főlött s tapsol a bajban
S "éljen Cézár"-t kiált, odafönt a magasban

Krisztus köpést törűl le arcaról s remea.

Mindebből Hugo azt a következtetést vonta le, hogy a keresz
ténység ideje lejárt s új vallásra van szükség. A száműzetés

kivetette a politikai harcokból; az óceáni szigetek magányában
és elmélkedéseiben átemelkedett a közéletböl a mitoszba, a poli
tikai élet valóságából az élő szimbólumok világába.

•••
1855 március 15-én este fél tízkor megjelenik neki Jézus s

egy parabclát közöl vele eg}- rongyokba öltözött, mezítlábas,
boltozatos homlokú ismeretlenről, aki kezében a jövő rettenetes
vándorbotjával belép a templomba: a koldús Emberi Szellem.
A Forradalom, aki bevezeti az egyenlőséget, szabadságot, testvé
riséget; megkezdi a nagy művet, amelyet neki, Hugónak kell
befejeznie. "A jupiteri idők költőjét fölváltotta a karoling időké,

az antik misztériumot a gótikus köd. Shakespeare nem más, mint
II. Aisehylos. Hátra van még a harmadik világ megteremtőjé
nek, a francia Iornadalomnak a megtestesltöje a művészetben".

A művészetben s abban és azon át egyetemesen; mert mi a köl
tő, "lelkek gondozója", "az emberiség álmának álmodó.ia": "Is
fent szolgálni a haladásban, Istent szolgálni a népben: ez a gé
niusz fejlődéstörvénye".Költészetének az a rendeltetése, hogy az
új vallás foglalata, szimbóluma, bibltája legyen. A Halál fi
gyelmezteti, hogy valódi küldetése csak sírjából fog kikeini s
éppen ezért kettős művet kell írnia: egyet korának s egy "fan
tomit" a jövőnek. "Végrendeletedben tíz-tíz és öt-öt éves időkö

zökben hintsd el sírontúli műveidet. .. Jézus csak egyszer tá-
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madt föl; te föltámadásokkal népesítheted be sírodat ... A jövő
nemzedékek ámulva nézik majd e csodálatos sírt, amint KZÚ

zadokon át ott vonul az emberiség életében". Valóban, a jerseyi
évek alkotásaiból "A Sátán vége" csak 1886-han, az ,.Isten" csak
1891-ben, a "Táncoló asztalok" csak 1923-ban jelent meg.

Hugo, aki legyőzi a halálát; Hugo, aki diadalmaskodik a sir
"örvényén". Ha belülről nézzük, egész filozófiája úgy hat, m in t
valami fölemelkedés, legyőzése valaminő benső szorongásnak,
híd egy szakadék fölött. Legg'yukrabban visszatérő szavai ezek:
örvény, szakadék, mélység, üreg, kút; mindennek alján ott sö
tétlik, mozog, terjeng folyékony szurokkónt, falánkul és feketéll
a káosz. A világmozgás a sötétségből a I'énybo épp úgy az hugói
lélek káosztól. nemléttől, haláltól mcnekvésének szirnból urna, m in t
a történelem útja. Első, alapvető, ősi látomása a .Jcút", első él
ménye a szediilet e szakadék partján; ezt az ii r t töltik be víziói,
ezt a semmit halmozza tele léttel, Iantasz.tikus képek özönével,
melyeket fáradhatatlan bendőjével folytonosan fölfal a káosz és
folytonosan újrateremt a költő. Nagy tirúdáiban nincs arány éli
egyensúly, sorokon, lapokon át emelkedve halmozza a képeket,
monumentális lépcsőzetté dobalja őket li aztán, az ihlet - s a
menekvés - csúcspontjára érve egy záró csattauóvul m integy
megtámasztja építménvét, Mi a világ I Sötét odu, se ablaka, se
ajtaja, és tele borzalommal. Az ember, mint a titán, menekülni
akar e Borzalom elől; ha hegy alá rekesztik, átfúrja a földet;
Istent akar, fényt szomjazik. Kűlső és belső világunk tele van
apokaliptikus szörnyetegekkel; a kozrnosz csupa száruysuhog ás,
huhogás, sóhaj körülöttünk. És Hugo ott áll meztelenül a koz
mosz közepén. A tenger partján, az óceáni lélek. A népek fölött,
a látnok. "Lelkek káosza. A tengernyi fej sötéten imbolyog, miut
az éjszakai tenger hullámverése". Nem logikus következtetésekber,
gondolkodik, hanem víziókban. "Tüneményeb képalkotó" - mond
ta róla Balzac; de nem annyira alkotja, miut inkább látja képe
it. Fönt áll, kozmikus szélzúgásban. a lélek miszfik.us Pathmoszáu:
"nézi a tengert", a külsőt, Jersey, Guerrresey körül a valósúgosat
s önmagában a másikat, a lélekét, amely talán még valóságosabb.
Kora fölé magaslik s kora lelkének olyan tömör, szintétikus meg
testesűlése, hogy minden ellentmondása, költészetének sok zavaros
hordalékanyaga, tudásának egy Phvsiologusba is beillő csoda
bogarai, képzeletének elképesztő tótúgasni ellenére is mozditha
tatlannak. kikezdhetetlen nek, időtlennek érezzük. Tévedéscivel
együtt.

"Láttatok már felhöböl kiszögellő szirtfokot'l - irja egy he
lyütt a Shakespeare-ben, s mintha önmagáról beszélne. -- Min
den egyes kiemelkedése maga a szirt. Miuden egyes vonala hozzá
járul az összbenyomáshoz ... Nincs egy [ölüsleges sziklája sem.
Ezen a szirtfokon messzire k imehettek a határtalan óeeanra,
járhattok a szélben, láthatjátok a hullámok fölött tovasuhanó
sasokat. a habokban lubickoló szőruyetegeket; ott álltok, em-
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berek, az örök zugas közepett, behatoltatok oda, ahová nem le
het behatolni. Ezzel szolg ália a költő az emberiséget. A zseni a
végtelenségbe meredő szirtfok".

Jegyzet: Az idézetek a tanulmány írójának fordításai.

Victor Hugo

A GYERMEKÉT OLTALMAZÓ ANYA

(A "Szörnyű év"-ből)

Az erdő sűrűién; meli) lomha baglyok adva
S ahol az izgatolt lomb ö8szelní susoinia,
Sötét úozót között, hol ntul 1Jeszély lesei
Az ú iseűliittre, ki borzong az anyamell
Haván s kit úgy 1Jisz Ő, vak s szönl,YŰ félelemmel,
Amint leseáll az éj homálya. sziirke t enoer,
S farkascsapat vonit ,a kormos ég alatt ...
Ó, erdők asszonya! iszonyú indulat!
Ilyen Paris, hol e,qy 'világ él elvegyülve
S hol jog, mü1,észet és dicsősl:q luirsua» iidve
Táplálja a .Iövőt, az égi gyermeket.
A hajnal lova mint nyerít, dobog. r-e1JW[J
A szent bölcső előtt! És ő, az élet anui«,
Az életé, amely kiméraként fogll1/.ma,
S ki bölcsek álmait dajkálja, dzága fény,
Város, melunek Róma nővére és' AI hén, 
T'aoaseban, mely kacag. az ég alatt, mely lúngol,
Ö a remény, a »aau. az élet ize, nuimor ...
A nap ragYOlJ s tüzel, a rnennubol! méiue kék
S ő dúdol álmatan rirutaioa fnJerntekét.
Na.qy ünnep! Boldogan és /Jüszkól [etmuialia
A kisdedei. a.ki új nemeedékek atyja,
Az álmot, a kelő világot. meiu ga.q}j0l!,

Öriási, ki törpe még, a gyermek Holnapot.
Kinek jÖ1JŐ korok ösvénye tágra tárul ...
Ajkán boldoa mosolu és tiszta homlokáról
S .szeméből, meiu a lrűn! s veszélyt nem ismeri,
Derűs su.qúr ragyoy. manaszt.os, isteni;
S érezni, tudni, hogy e város a remémJség
S hogy Páris él s szerei. S ha hirtelen setétség
Jő 's száll a szíven át mint néma úurzadály,
H a ismeretlen szörny úol;/jong a lál il atár
Felett s ha minden áTny kígyózva, csúszva, lopva
A drága gyermeket támadni jő titokban,
Ó, akkor, akkor ő kiáll s ajkát a rud
Sikoly szakit ja föl s düh, iz'zá indulat,
oosu s ki hajdan egy világot mcaioéeett,
Borzongat s elriaszt, 1:ijjogva mint a végzcl.

'Szegz&rdy-Csengery József
fordítása .
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