
ROMAIN ROLLAND  
A MAGYAR IRODALOMBAN.*

3Y magyar festőnek van egy monumentális képe. 
Bejárta a világ metropolisait. Sehol sem talált 
otthonra. Most egy vidéki magyar városban rejtő? 
zik el a szemek elől. Abban a városban, amelyik? 
ben Kossuth Lajos 1849?ben a Habsburg házat 
trónvesztettnek nyilvánította. A  háttérben lángba* 
borult városok fénye, füstje, öldöklés mindenütt. 

A  kép egyik oldalán a cár, kezében kettős kereszttel buzdítja kato? 
náit. A másik oldalon két trón. Egyikben a császár, kardját épp 
ellensége szívébe döfi. A  másikban a pápa, fején a tiarával, magasra 
emelt kezében szent Péter kulcsaival. A  háború jól ismert jelenetei 
a képen. Mészárlás, vér, halottak, haldoklók, rablók. Együtt van 
az egész világ. Elől az anya rémült szemekkel szorítja kebléhez 
gyermekét. Mellette egy másik, gyermekét nyújtja férje felé, ki 
szemét eltakarva rohan a démon után. Fent a füstfellegekben szá? 
guld a rombolás szárnyas géniusza. Kiterjesztett kezekkel, tágra? 
nyilt szemekkel tekint alá jól végzett müvére. A háttérben, fényben 
a Megváltó alakja.

Soha oly eleven erővel nem hathatott volna e kép, mint az elmúlt 
években. S talán soha a világnak annyira nem volt szüksége a meg? 
váltó?fényre, a megváltó?szavakra, egy Megváltóra, mint ma. 
Romain Rolland hatvanadik születésenapján Zichy Mihálynak ez a 
képe mint szimbólum tűnik fel előttem. Szimbolizálva az elmúlt 
éveket, s szimbolizálva azt a munkát, amelyet Romain Rolland e 
szörnyű években teljesített. S hős módjára talán egyedül ő tel? 
jesített.

Hős módjára. De megérti?e korunk e szót a legnemesebb értei? 
mében? Korunk, amelyben mindenki hős volt, azonban a sok hős 
között oly kevés akadt, aki forró szívvel, mélyrelátó szemmel, igaz 
szavakkal, nagy értelmi erővel a káosz fölött uralkodni képes lett 
volna. A  világ tele volt hivatalos titkokkal: alig akadt, aki a goethei 
nyilt titkot feltárni, a lelkek s a világegyetem nagy misztériumába 
lebocsátkozni mert volna. A titkokat megvilágosító, lelkeket meg? 
szólaltató mély csönd világára köd borult. S e kor prófétái nem lát? 
tak tovább árnyékuknál. Az irodalom minden eszményiség nélkül 
szórakoztatta a közönséget. Mintha felszínes érzéseivel tudatosan 
arra törekedett volna, hogy elvonja a tömegek figyelmét arról, ami 
a világban készül. S a világ nyugodtan, eszméltető szó nélkül rohan? 
hatott vesztébe. A költők írtak, anélkül, hogy mondanivalójuk lett

* M egjelent francia nyelven  a Romain Rolland 60sik születésenapjára Zürichben  
kiadott Em lékkönyvben. E cikket, valam int R á k o s i  JENŐnek, B a b i t s  MiHÁLYnak és 
K o s z t o l á n y i  DEZSőnek ugyanezen Em lékkönyvben m egjelent cikkét G y e r g y a i  
A l b e r t  fordította franciára.
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volna. Pedig a világ tele volt ki nem mondott szavakkal, gondolas 
tokkal. A küldetések ideje itt volt.

Teljesen vigasztalan lett volna a látvány, különösen nekünk, kik 
szerencsétlenül sodródtunk a vihar kellős közepébe, ha nem hallunk 
időnként — au dessus de la mêlée — különös szavakat, tele hittel, 
szeretettel, mint az Emberiségnek a szózatait.

A  világ szomjúhozta a vezető szellemet. És itt volt. Csak nem 
látta a világ. Nem értette. Mint ahogy Spinozáról, akit egy százas 
don át „hitetlennek14 tartottak, csak utóbb mondta ki Novalis: 
Istentől megittasult. A  halló szerveket eltompították az ágyúk. 
A  szemeket elhomályosították a szörnyű látványok. Szívek? Azok 
nem voltak sehol. Hogy került a gyűlöletnek e világába annyi szes 
retet, amennyi e kivételes szellemből áradott? Hogy ju to tt az iros 
dalom ennyire hivatásának magaslatára? Ez szinte nem is irodalmi 
probléma, inkább úgy tűnik fel, mint valami természeti tünemény.

Tolsztoj írja: a boldog családok mind hasonlók, a boldogtalanok 
mind mássmás módon boldogtalanok. Mi magyarok voltunk a legs 
boldogtalanabbak. Mi vártuk legjobban ama fényt, ama szózatokat. 
Még javában tombolt a vész, amikor lassanként szállingóztak hozs 
zánk Romain Rolland magyarra fordított írásai. Még kevesen 
figyeltek rá.

Jöttek a Jean Christophe kötetei. Két világ tárul fel előttünk. 
Egy hősi lélek küzdelmén keresztül látjuk az új világ közeledtét. 
Vallások, nemzetek küzdelme. A Haza, amelytői „a szív nem szas 
kadhat el“. S mindenekfölött az ember, aki szeretetre hivatott. Dús 
melegtől érnek az álmok vetései, mert „ki nem szikkad soha az 
élet hatalmas öröme44. És a szenvedésekből, küzdelmekből vigasz 
árad egy szenvedő kis nemzet felé is. Mert a szenvedések, küzdelmek 
mindig azonegyek, csak az elhagyatottak érzik jobban. És mi érezs 
tűk. A  múlt történetében a jelensvalót. Mert hisz nem is a múlt, 
nem is a jelen tárult elénk, hanem az élet, az örök. „Aldassék az 
összeomlás. A  vereség újra edzi a nemzetek színesjavát.44 „Ha mienk 
a győzelem, felelősek is vagyunk érte, adósok vagyunk azokkal 
szemben, akiket legyőztünk.44 „Óh emberek segítsetek egymáson!44 
A  „tűnőfélben levő nemzedék tragédiája44 ezúttal a mi tragédiánk. 
S a tenger zúg, s mintha a regény végső akkordja mi felénk harsogná: 
„Üjra fogsz születni. A  mindenség nem más, mint egy nagy szív.“ 
Azonban a mindenség bennünk van. S nagy szív csak nagyon keves 
sekben. Én azt hiszem, mi érezhettük meg legjobban, hogy a költő 
a tíz kötetben az egész világot, erényeit, bűneit, annyi szeretettel, 
annyi határtalan gyöngédséggel öleli magához, mint Michelangelo 
Pietáján a halott Krisztust a szűz Anya, akinek tiszta, fájdalmas 
tekintetében azonban benne van a Feltámadás hite is.

A  Jean Christophe egyes köteteit két kiadó is közrebocsátotta. 
Az első köteteket szétkapkodta a közönség. Több kiadás is készült 
belőlük a legjobb műfordítóktól. Az utolsó két kötetet egyik kiváló 
regényírónőnk fordította, — Kosáryné Réz Lola — akire, amint ő 
mondta, regénv úgv nem hatott eddig, mint a Jean Christophe. 
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Regénynek alig volt nálunk ily nagy sikere azóta, hogy Jókai Mór, 
akinek most ünnepeltük századik születési évfordulóját, regényeit 
megírta. A magyar olvasóközönség megérezte nyomban a Jean 
Christopheban azt az ideálizmust, szer etetet, amelynek a magyar 
irodalomban épp Jókai volt egyik legkiválóbb képviselője. Jókai 
nem volt harcos természet, azonban legszebb regényeinek tárgyát 
mégis a szabadság?küzdelmek korából merítette. Hiszen Petőfivel, 
a világszabadság nagy költőjével, egyik megindítója volt 48?as 
szabadságharcunknak. Petőfit a viszonyok harcba kényszerítették, 
s 26 éves korában orosz lándzsától pusztult el. Jókai több mint 
félszázadon át volt regényeivel a nemzet vigasztalója. S poli? 
tikai cikkeiben is mindig az elnyomottak mellé állt. Nem egyszer 
prófétikus szavakkal, Jean Christopheról írja Romain Rolland: ..Azt 
is tudta, hogy ha Franciaország győzne, a győzelem éppoly fékte? 
lenné tenné, mint annak idején Németországot. S örökössé válna a 
tragikus viszály". Ugyanez az emberszerető belátás töltötte el Jókai 
lelkét, amikor épp a francia nemzettel kapcsolatban a német?francia 
háború idején írja a hetvenes években: . Ha a német nemzet a győze? 
lem után mérsékletet tanúsít, úgy vétek és öngyilkosság volna a 
francia nemzet részéről, ha nem sietne békét kötni. Ha azonban a 
német nemzet a francia császár seregei fölött nyert győzelmet 
Franciaország megalázására akarná kiaknázni, végtelen borzalmak 
korszakát idézi fel az egész világrészre". Amit Romain Rolland 
egész élete munkája feltüntet, azt vallotta Jókai is, s épp negyed? 
századdal ezelőtt Párisban. Franciaország nagyjaitól körülvéve hir? 
dette: „Egy nemzet költőinek egyéb küldetésük van, mint a közön? 
ség mulattatása“. S mély jelentősége volt annak az emlékéremnek 
is, amelyet e szavak után Paul Hervieu nyújtott át Jókainak a 
francia költők nevében. A  plaketten: a szabadság géniusza, körű? 
lőtte tölgyág és olaj ág. Kit illethet ez inkább, mint a nagy költőket?

Nem volt még példa irodalmunkban arra, hogy élő külföldi író? 
nak művei oly gyors egymásutánban s annyira szinte teljes szám? 
bán jelenjenek meg gondos, hű fordításokban, mint Romain Rol? 
landéi. Egymásután láttak napvilágot az elmúlt években a „Kiváló 
emberek életei", miután Beethoven, az első, amely még 1911?ben 
ju to tt el hozzánk, teljesen elfogyott. Beethoven, Tolsztoj. Michel? 
angelo és végül Ghandi. Csodálatos felvonulása a hősöknek. Más 
hősök, mint akiket eddig láttunk. Carlyle hősei félistenek. Romain 
Rollandéi emberek. Romain Rolland hősök alatt egyedül azokat 
érti, „akik szívükben voltak nagyok". Carlyle az ő hőseiről úgy 
beszél, mintha valami magas szószékről prédikálna nekünk. Romain 
Rolland közel hajol hozzánk s halkan beszél hőseiről, miközben a 
mi szívünk verését is figyeli. Carlyle hősei felettünk vannak. Romain 
Rollandéi velünk vannak s végigkalauzolnak életünkön, ha egyszer 
megismerkedtünk velük. A szenvedőkhöz, boldogtalanokhoz szól, 
olyan hangon, amiben már több a zene, mint az emberi szó. Mikor 
már nincs menedék magunkban sem: megmutatja a világot olyan? 
nak, amilyen, és mégis olyannak, hogv szeretnünk kell. Itt és így lesz
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Romain Rolland a mi egyik legnagyobb jótevőnk. Azt nyújtja, ami 
legjobban hiányzik életünkből. A  gyűlölet világában szeretetet. 
A  fojtó légkörben tiszta levegőt. Hitet, optimizmust, ideált, amikor 
a katakombák nyirkos hidege, sötétsége vesz körül bennünket a 
katakombák hite, ideáljai nélkül. Amikor mögöttünk, körülöttünk 
romok, s rútul elpusztult éveink után az új életben hinni sem tudunk. 
Az ő kalauzolása mellett felénk sugárzik még korunk legszerencsét? 
lenebb zsákmánya is: a lélek harmóniája, amely Rolland szerint a 
„legfőbb igazság44. Amikor ma a tettek nem mások, mint szavak és 
szavak: az ő halk szavainak erős sodrán az igazi tettek komoly 
gályái úsznak felénk.

Aztán jöttek magyarul a színművek. A farkasok, Eljő majd az 
idő, Danton. A  zenei művek: Párizs zenéje, Berlioz, Zenei miniatűr 
rök. S a többi regények. A  Pierre et Luce, amely Viharvirág címmel 
jelent meg, a Colas Breugnon. Az Annette és Szilvia, amellyel a 
Halhatatlan Könyvek  című vállalat indult meg. S végül a Clerams 
hault, amely a Klasszikus Regénytár című sorozatban került a 
magyar olvasók elé. Ez a regény váltotta ki a legkülön? 
bözőbb hatásokat. Pedig a magyar irodalomban Clerambault, 
az ember és eszméi nem ismeretlenek. Petőfi Sándornak, legnemze? 
tibb költőnknek, de amellett „a világszabadság, világszerelem44 köb  
tőjének van egy hosszú, izzó szenvedélyű elbeszélő költeménye: A z  
apostol. Ennek a hőse sok vonatkozásban rokon Clerambault4al. 
Szilveszter, A z  apostol hőse, mint Clerambault, egymaga küzd min? 
denki ellen. Látja a világ tökéletlenségét, gonoszságait, elindul 
keserves és küzdelmes útjára, hogy munkálkodjék embertársaiért, 
az emberi méltóságért, a szabadságért, mindenekfölött a boldog* 
ságért, amely a világ célja. Üt ja vége azonban még szomorúbb, mint 
Clerambaultíé. Szilveszter hóhérkézre jut. Még több rokonságot 
mutat Clerambault eszméivel egy másik nagy költőnk, Komjáthy 
Jenő, aki fiatalon harminc év előtt halt meg, ismeretlenül, akkor, 
amikor bölcselmi eszmékkel s ideálizmussal tele versei megjelentek. 
De költőnknek ezt a szellemi rokonságát Romain Rollandnak 
egész eszmei világával is látjuk. Néhol szinte azonos sorokra emlé* 
kezünk. Romain Rolland Beethoven művében írja: „A világ meg; 
fullad. Nyissuk ki az ablakot44. Komjáthy Jenőnél:

Nyissátok fel a börtönajtót!
Nyirkos a föld, a lég dohos,
Künn süt a nap, s az ég, a légkör 
Szabadeszméktől villamos.

Clerambault egyébként legfájdalmasabb érzéseinket érinti.
Napisajtónk is állandóan foglalkozott Romain Rollandínal és 

müveivel. Ellenszenves hang egyetlenegyszer sem merült fel. Akik 
nem értettek egyet Romain Rolland eszméivel, azok inkább hallgat? 
tak; ők is érezték, hogy az emberi szellemnek egy olyan kivételes 
képviselője jár közöttünk, akinek szavára figyelni kell.
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Csak természetes, ha Jean Christophe költője legkiválóbb zené? 
szeinkre — Dohnányi Ernőre, Bartók Bélára, Kodály Zoltánra — is 
mély hatással volt.

Megjelent magyarul Stephan Zweig finom vonásokkal megrajzolt 
portréja is Romain Rollandról. Ezzel teljes a magyar Romain Rol? 
landíirodalom. Hogy ennyi kötete jelenhetett meg s ily gyors egy? 
másutánban nyelvünkön, az bizonyára becsületére válik a magyar 
közönségnek. A magyar közönségnek, amelynek lelke mélyétől a 
gyűlölség mindig távol volt, amelynek épp legkiválóbb költői a múlt? 
ban s a jelenben a testvériségnek, az emberiség nagy eszméinek, az 
idealizmusnak szószólói voltak, amely megérezte Romain Rolland? 
ban a kisnemzeteknek, az elnyomott népeknek, a szenvedő embe? 
reknek igaz barátját. Boldog kor: van aki pusztulásában komolyan 
veszi a népeket. Boldog nép: van, aki a lesújtottságban komolyan 
veszi az igazságot. A bálványok egyre omlanak. De nem is bálvá? 
nyok kellenek, hanem igaz emberek. Amint egy másik nagy köl? 
tőnk, Arany János írta:

A z ember tiszte, hogy legyen,
Békében, harcban ember.

S akkor könnyű gondolni arra, ami költőnk előtt magasztos esz? 
ményképül lebegett:

Dicső, fenséges eszme!
Az embemem, mint egy család,
Szeretettől övezve.

De ezért meg kell küzdeni, lankadatlan erővel, kifogyhatatlan 
energiával, a tragédiákból is felemelkedő lélekkel, amint azt teszik 
Romain Rolland regényalakjai, hősei. Lehet, hogy ez nem: a legköl? 
tőibb munka. S lehet, hogy Homer, Shakespeare, Goethe tovább 
fognak élni, mint Romain Rolland. De ha egyszer eljön egy tisztább 
szellemű, jobb világ: kell?e nagyobb jutalom s kelke nagyobb hiva? 
tás, mint részesnek lenni e világ előkészítésében?

És Stefan Zweig nemes kalauzolása mellett megismerhette a 
magyar közönség Romain Rollandot, mint embert, aki küzd, szén? 
ved, elvonultan dolgozik, majd előbukkan a homályból s a világ 
érdeklődésének középpontjába kerül. Megismerhette olyannak, 
mint akit regényalakjaiból, hőseiből, rajtuk látván költőjük lelkének 
egy?egy vonását, már jól ismert.

Ügy érzem, egy világszerte ünnepelt költő előtt legigazabb hódo? 
lat, ha bizonyságát nyeri annak, hogy műveit mennyire becsüli, hogy 
eszméiben mennyi visszhangot s szavaiban mennyi ő érette való 
munkát talál egy nemzet. S még akkor sem értéktelen ez a hódolat, 
ha az egy kis nemzettől ered, amelyet nemcsak földjétől fosztottak 
meg, de hangjától is. Szeretném azonban ehhez a hódolathoz a hála 
szavát is fűzni, emlékezvén azokra a sorokra, amelyekkel Romain 
Rolland egy évvel ezelőtt a mi Jókai?ünnepünkhöz csatlakozott, 
amikor ezt írta: j ’ai beaucoup de sympathie pour votre pays 
héroique et infortuné, „minden rokonszenvem az önök hősi és 
szerencsétlen nemzetével van“. Sikabonyi Antal*
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