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BALZAC.

1- §•

Élete és egyénisége.

A szellemi alkotások gyökerét nem kizárólag 
az észben kell keresnünk. Az ember maga teljes 
egészében vesz részt azoknak létrehozásában; 
hajlamai, nevelése és élete, múltja és jelene, 
szenvedélyei és tehetségei, erényei és bűnei,/ 
lelkületének és cselekedeteinek összes részei 
nyomot hagynak mindazon, a mit csak gondo| 
és ír. Hogy Balzac-ot megérthessük és méltán 
nyolhassuk, ismernünk kell kedélyvilágát és 
életét. E kettőből nyerték regényei táplálékukat; 
ezek mint megannyi éltető ütér, adtak szint és 
meleget a beteges, ritka és pompás virágnak, 
a melyet a következőkben bcpiczkés alá veszünk.

I.

Balzac egész életében mindig olyan szeren
csétlen üzleti ügyekbe bonyolódott, a melyek

1*
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csak adósságait szaporították. Huszonegyből 
huszonöt éves koráig padlásszobában lakitt, 
saját maga által is silányoknak tartott szomorú - 
játékokat és regényeket Írva, családja részéről, 
a mely tevékenységét nem jó szemmel nézte, 
igen csekély pénzbeli támogatásban részesítve, 
képtelenül arra, hogy elegendő keresményhez 
jusson, minden pillanatban attól a sorstól fenye
getve, hogy körülményei valamely tisztán gépies 
foglalkozás üzésére kényszerítik, hogy tehetség
nélkülinek fogják tartani s a dicsőség utáni 
vágyakozásban és tehetségének tudatában ön
magát felemésztve. Hogy független állásra 
tegyen szert, üzér, kiadó, nyomdász s végre 
betűöntő lett. Minden vállalkozása balul ütött 
ki s a csődöt látta közeledni. Négy ilyen rette
netes év elmúltával teljesen tönkre jutott; 
adósságokkal halmozva, azért írta regényeit, 
hogy azokat fizethesse. Ezen nyomasztó teher 
keserítette meg egész életfolyását. 1827-től 
1836-ig * csak úgy tudta magát fentartani, hogy 
váltókat állított ki, a melyeket az uzsorások 
nagy bajjal diskontáltak és prolongáltak, a 
minek fejében őket szórakoztatni, megindítani, 
megigézni és elbűvölni volt kénytelen. Igen 
sokszor kellett a szerencsétlen nagy embernek 
«Mercade»-t, az ő halhatatlan vigjátékát elját
szani, még mielőtt azt megírta. Adósságai, a

* Mme Surville : Balzac, d’aprés s a Correspondance.
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melyeket a kamatok még növeltek, napról-napra 
szaporodtak. Mindhalálig kínos és gondteljes 
volt az élete. Champfleury-nek, a kivel egy 
díszes házban^találkozott, azt mondta 1848-ban : 
«Mindebből semmi sem az enyém, barátaimnál 
lakom s csat az ő kapunyitójuk vagyok». Foly
ton gyötrődve és megkinozva, csodákat művelt 
a munkában. Fölkelt éjfélkor, kávét ivott és 
egyfolytában megszakítás nélkül tizenkét órán 
át dolgozott.* Majd a nyomdába szaladt, át
nézte a correcturákat s közben új terveket ko
vácsolt. Két folyóiratot alapított s az egyiket 
majdnem egészen egyedül szerkesztette. Három- 
négyszer is tett a színházzal kísérletet. Húsz 
nyerészkedési tervet készüett s egy Ízben nagy 
sietve ment Sardinia szigetére megvizsgálni, 
hogy a rómaiak által kihasznált bányák salakja 
nem tartalmaz-e most is ezüstöt. Más alkalom
mal meg volt győződve, hogy újfajta papiros 
gyártására alkalmas anyagot talált föl és tanul
mányával nyakra-főre kísérletezett. Mi módon 
fizessen? Mi módon gyűjtsön gazdagságot? Bal
sorsának súlya alatt nyögve, nemeskeblű ban
kárról, Maecenásról álmodozott, a ki így szólna 
hozzá: «Merítsen a pénztáramból s tegye le a

* Rendszerint egy-két hónapig bezárkózott, nem ol
vasott semmit és csukott abiakoknál s leeresztett füg
gönyöknél néha 18 órán át is dolgozott naponta négy 
gyertya világánál, fehér dominikánus csuhában. (Werdet: 
Balzac, 275. 1.)
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gondjait, mert hiszek az ön tehetségében s egy 
nagy embert meg akarok menteni». És álmaiba 
annyira beleélte magát, hogy a világ legelső 
emberének: akadémikusnak, képviselőnek, mi
niszternek képzelte magát. Majd rögtön, a rideg 
valóságra eszmélve, lélekszakadva sietett iro
dájába, vagy ügyvivőjéhez és robotolt a mun
káján, mint egy favágó s mint egy óriás. Egy 
alkalommal mulatozás közben hirtelen félre
vonult a társaságból és így vádolta önönmagát: 
«Utálatos, szörnyeteg ember, jobban tennéd, ha 
mulatozás helyett otthon tisztázatot készítenél)). 
És azon töprengett, hogy az elfecsérelt idő 
alatt mennyi pénzt szerezhetett volna. Ennyi 
és ennyi sort Írhatott volna, soráért ennyit és 
ennnyit kapott volna, ennyit az újságtól, eny- 
nyit a könyvkereskedőtől, ennyit a nyomdász
tól, ennyit az új kiadásokért. Az ekként sok
szorozott összeg határtalanul szaporodott fel
izgult képzeletében. Pénz, pénz, és mindig csak 
pénz! így lön a pénz életének üldözője és zsar
noka ; nyomorától és nagyra vágyás ától, képzele
tétől és reményeitől sarkalva, a pénznek zsák
mánya és rabja lett. Ez a hatalmas parancsoló, 
ez a hóhér hajtotta és bilincselte ellenállhatat
lan erővel a munkához, lelkesítette és üldözte 
szabad idejében, vizsgálódásaiban és álmaiban, 
irányozta a tekintetét, vezette a kezét, aczélozta 
a költészetét, megelevenítette alakjait és az 
alkotás terén mindig többre és többre ösztö-
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jnozte. Ekképen űzve és oktatva, arra a meg
állapodásra jutott, hogy a modern életnek a 
pénz a nagy hajtókereke. Számbavette alakjai
nak vagyonát, megmagyarázta, hogyan jutottak 
hozzá, hogyan szaporodott és mire fordították, 
összevette a bevételeket és a kiadásokat es 
bevitte a regénybe a budget, megállapítás tanát. 
Kimerítően szól az üzérkedésről, az ügyvitelről, 
a vételről és eladásról, a szerződésekről, a 
kereskedelmi válságokról,az ipari találmá
nyokról és a tőzsdei combinátiókról. Ecset
jére vette az ügyvédeket, a végrehajtókat s 
a bankárokat. Műveinek minden lapján a 
polgári törvénykönyv és váltók szerepelnek. 
Meghódítja az üzleti életet a költészetnek. 
Az antik hősökéhez hasonlatos csalfákat ír le, 
a melyeknek örökség vagy hozomány az indító 
oka s a melynek katonái a törvényszéki közégek 
és fegyvertára a törvénykönyv. Tolla alatt 
feltornyosodnak a milliók. Látjuk, a mint nála 
az egyik vagyon növekedik s a másik elenyé
szik, a mint határtalan nagyságra szaporodik, 
hogy végre a fényűzésnek és a hatalomnak 
kimeríthetetlen forrásává váljék. Úgy érezték 
magukat az olvasók, mint ha aranynyal tele
szórt területen sétálnának. Innen ered egy része 
az ő dicsőségének. Elibénk varázsolja a saját 
életünket, azokról az érdekekről regél, a melyek 
cselekedeteinket mozgatják, és kielégíti vágyain- [ 
kát, a melyek bennünket kinoznak.



Párizsi volt erkölcseiben. 
maiban : ez a másik i ellemző vonása- Ebben a 
TeKété" bángyabolyban az élet túlságosan össze
zsúfolt. A hatalomra jutott democratia és a 
központosított kormányzás minden hirszomjas 
embert idecsalt, minden vágyat indevont. Az 
itt mértéktelenül felhalmozott pénzre, dicső
ségre és kéjre, mint csalásokra, tehetetlen 
vágyak vetik magukat, a melyeket a remény
kedés és kölcsönös versengés keltett szenve
délyes életre. Fölvergődni! Ez a szó, a mely 
százévvel ezelőtt meg ismeretlen volt, korlátlan 
egyeduralkodója manapság egész életünknek. 
Párizs egy nagy aréna, a melynek forgatagába, 
akárcsak a czirkuszban, vagy iskolában, minden 
ember önkénytelenül belesodródik; minden el
tűnik a minden áron elérni szándékolt czélra 
és azon versenytársainkra irányzott gondolataink 
előtt, a kikkel versenyre kelünk. Már érzi a 
versenyfutó társainak iihegését; minden erejét 
összeszedi; a végsőig feszített akaraterejével 
megkétszerezni erélyét és ^erőszakosan lázat 
ébreszt magában, a mely marczangolja, de fenn 
is tartja a testét. Innen a csodával határos 
munkateljesítmények, nemcsak a tudásnál, a ki 
roskadásig folytatja tanulmányait, vagy a mű
vésznél, a ki az elzüllésig alkot, hanem az 
egyszerű kereskedőnél és iparosnál is, a ki rohan,
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cselt sző, szavait mérlegeli, barátkozásának árát/ 
szabja csak azért, hogy vevője állásra és névre 
tehessen szert. Mily távol estünk atyáinktól és1 
szalonjuktól, a melyben egvbájos levél, kecses 
madrigál, vagy szellemes bom vtm  az egész estély 
érdeklődését lefoglalta és nagy vagyonnak az 
alapkövét tette le r ®e ez még nem minden ; 
az akarat lázánál sokkal gonoszabb az agy 
láza. A polgári osztály fölvergődésével minden 
keresetmód polgárjogot nyert; a szakemberek 
a szakeszméknek is utat nyitottak a világba. 
A gondolatok folyama most már nem a semmit
mondó társalgásnak, az udvariasságnak, és a 
szórakoztató bölcselkedésnek kellemesen folyó 
csermelye, hanem hatalmas folyam, a melyet 
a bankoknak, az üzleteknek és a cselszövésnek 
iszapos mellékfolyói táplálnak; ez az a folyam, 
a mely reggelenként minden agyba betör, hogy 
azt táplálja és megfojtsa. Tegyük még hozzá, 
hogy a mindig mélyebbre nyomuló tudományok, 
millióit az új dolgoknak hozzák itt a felszínre, 
hogy a folyton előre törekvő intelligenczia jxxá& - 
népeknek irodalmi és tudományos kincseit is, 
idevonja, hogy a világ minden eszméje ide, 

"  mintegy gyüjtőmedenczebe folyik össze; és csak 
akkor próbáljunk fogalmat alkotni, meggondolván, 
hogy a kik e táplálékot idehozzák, mindany- 
nyian tehetséges emberek, a kik az élet küz
delmeiben megerősödve, eredményekkel bizo
nyították be, hogy éleseszű, hatalmas, eszme-
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gazdag, találékony és gondolkodni tudó embe
rek. A mire csak gondolunk, megtalálható itt: 
az akadémiák, a könyvtárak, a folyóiratok, a 
szépművészeti társaságok; a lehetőség, hogy itt 
ismeretlenül lehet élni, minden eredeti és sza
bad szellemet idevonz. A Luxembourg egyik pad
ján orvosok vitatkozását halljuk. Egyik lépcső 
sarkán valamelyik geológus a legutóbbi ásatások 
felfedezéseiről beszél. Ez a nagy muzeum fél
óra alatt az egész történelmen átvezet bennün
ket. Ez a felfrissített opera olyan eszmék közé 
varázsol bennünket, a melyek fél évszázadon 
át feledésbe merültek. Egy szalonban két óra 
alatt minden bizarr emberi gondolatról tudo
mást nyerhetünk; vannak itt misztikusok, 
atheisták, communisták, absolutisták, minden 
szélsőség, minden közvetítő nézet és minden 
árnyalat. Nem létezik olyan bizarr, olyan magas, 
vagy olyan alacsony színvonalú gondolat, a mely 
itt követőre nem találna és meddő volna s a 
mely az őrületnek és a tiszta értelemnek erőivel 
ne lenne fölfegyverkezve; mindenütt nyüzsögnek 
a speczialisták és a rögeszmék rabjai. Minden 
működő agyból a gondolatok gőze tör elő; a 
melyet önkénytelenül beszivunk; ez sustorog 
ezekben a nyugtalan és merev szemekben, e 
hervadt, ránczos arczokon, e mohó és kimért 
mozdulatokban. A ki csak idejön, mindjárt 
elsodorja a forgatag; ezek az utczák nagyon is 
sokat mondanak; ez az összezsúfolt tömeg
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nagyon is gyorsan fut; igen sok eszme van az 
ablakokra függesztve, az üzletekben felhalmozva, 

j a szobrokra vésve, a hirdetési oszlopokra ra
gasztva és igen sok eszme czikkázik át az arczu- 
latokon, úgy hogy az új jövevények egészen 
leigázva és elnyomva érzik magukat. A honnan 
jöttek, ott nyugodtan és hidegen folydogál a 
víz; itt kazánba jutottak, a melyben sivító gőz 
sustorog, a melyben az egymáson keresztül
csapkodó hullámok tombolva hánytorognak s a 
kazánnak reszketve izzó érczfalát verdesik. Minő/ 
orvosságja lehet az akarat és a gondolat eme 
lázas állapotának? Egy másik láz: az érzékek 
láza. Kilencz órakor a vidéken nyugvóra tér a 
fáradt ember, vagy kényelmesen letelepedik 
feleségével a kandallóhoz, vagy megbékült ke dély - 
lyel, lassú léptekkel sétára indul néptelen út- 
czákon, szemlélődik az egyhangú mezőn és azon 
töpreng, milyen időt hoz a holnap. Nézzük, 
mi történik ilyen időtájt Párizsban? A gázlám
pák kigyulnak, a boulevardók megélénkülnek, 
a színházak megtelnek; a tömeg élvezni akar; 
a hol a száj, a fül, a szem élvezetet sejdít, oda 
iparkodik a tömeg; túlfinomult, mesterkélt élve
zetet, az egészségtelen konyha főztéhez hasonlót, 
a melynek étkei izgatnak, de nem táplálnak, a 
meiyek az általános jóllakottságra és elsatnyu- 
lásra vannak számítva s a melyek után a dör
zsölés kórsága vágyakozik. A szellemi élvezete
kig minden túlhajtva és élére van állítva; a
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hervadt Ízlés üdülést keres; itt csak a stílusbeli 
paradoxoknak, a nagy mondásoknak, a felfordult 
eszméknek és a durva élezeknek van hatásuk; 
minden egyéb lehangolólag h a t; itt az értelem 
a balgaság ruháját kénytelen magára ölteni; 
rendes köntöse az, a mi rendkívüli, bizarr, 
gyötrelmes és túlhajtott. A léleknek és a tör
ténetnek minden sebjében avatatlan kezek váj- 
kálnak; a világ legtávolabbi zugaiból, az élet 

t legmélyebb aknáiból s a tudomány és művészet 
legszélsőbb magasaiból vett képek, eszmék, az 
igazság és tagadás torlódnak itt együvé. Minden 
egymásba vegyül és a fejlődő ritka nedv mindég 
ideget beteges és senyvesztő kéjjel tölt el. 
Párizsról szólva, így nyilatkozott egy Ízben 
Balzac: «A mérges fekély, a mely a Szajna 
mindkét partját megmételyezi)). Ki szívott be 
Balzacnál többet ezen kigőzölgésekből? Ki az, 
a ki nálánál többet küzdött, észlelt és élvezett? 
Ki az, a kinek szellemét és testét több láz 
gyötörte, mint az övét? Főképen az akarat láza. 
Vázoltuk már azt a rettenetes munkát, a mely 
egész életében feloldhatatlan kötelékekkel bilin
cselte le, százait az átvirrasztott éjszakáinak, a 
képtelenül tékozló kihasználását fantáziájának 
és tudásának, küzdelmeit a hitelezők ellen, 
üldöztetését megélhetési gondjai részéről, határ
talan vágyakozását a dicsőség és tisztelet után, 
izgalmait, fáradalmait és minden okát a kétség
beesett erőfeszítésnek, a melynek egész életében
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rabja volt. Mit szóljak most szertelen szellemi 
munkájáról, fáradhatatlan tudvágyáról, elsajá

t í to t t  mesterséges fogásairól, magacsinálta böl- 
|  cseletéről és művészetéről, a melyet a legmélyebb 
! aknáig átkutatott? Reánk, közönséges emberekre 
1 is, izgatólag hat Párizs; micsoda tömege a 
v képzeteknek működhetett ebben a szellemben, 

a ki képzelőtehetséggel és tudással felfegyver- 
í kéz ve, egy mozdulatból, egy ruhadarabból egész 

jellemet és életet kihámozott, ezt korával szer
ves összeköttetésbe hozta, jövőjét megjósolta, 
átlátott rajta, mint orvos, mint bölcsész és 
öntudatlan isteni adományainak határtalan bő
ségét minden képzetre és minden tényre kiter
jesztette. Tegyük még hozzá, hogy átélte mind
azokat a művészi élvezeteket, a melyek regény
író számára akár szórakozási, akár egyéb czél- 

ó l kínálkoznak s hogy teljesen odaadta magát 
fényűzésnek és a kéjnek. De magánéletéről 

halála után sem vonjuk le a leplet. így is elég 
útbaigazítást nyújt a drága csecsebecsék iránti 
(előszeretete.* Mondhatni, monomaniakus gyűjtő 
'volt. Rögeszméje volt, hogy díszes kötésű 
könyvei, ódon székei, művészi keretei és ritka 
festményei legyenek; a képtár, a melyet a

Lásd két szobájának leírását Werdet könyvében.

IMikor fehér dominikánus köntösében dolgozott, vörös, 
arannyal áttört maroquin-papucsokat és derekán velen- 
czei aranyból készült övét viselt, a melyen papirsimitó, 
ítollkés és aranyból készült olló lógott.
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• Cousin Pons»-ban olyan szeretetteljes pontos
sággal részletezett, bizonyára az övé volt; igen 
sokszor jutott kinos helyzetekbe, csakhogy va
lamely meiszeni porezellán-vázának, szőnyeg
nek és egyéb hasonló csecsebecsének a birtokába 
juthasson. Legsúlyosabb anyagi gondjai köze
pette így irt nővérének: «Oh Laura, ha tud
nád, mennyire kínozott a vágy e két kékszinű, 
feketével hímzett kályhaellenző után». Ezen 
rögeszmétől nem tud szabadulni: «mindig csak 

I a kályhaellenzőim». A szép tárgyak iránti szen
vedélye a falánksággal hasonlatos s inkább ér

izóki vágy, mint nemes indulat. Ilyen az ő 
\környezete és élete, előrelátható volt, minő 
növények fejlődnek majd ebből a művészi, ter
mékeny talajból. Szükséges volt ez a talaj, hogy 
olyan buja erdő tenyészhessék, hogy a virágok 
azt a komorral váltakozó biborfényt nyerjék 
s hogy a gyümölcsök olyan maró, túlerős nedv
vel teljenek meg. Sokan vannak, a kik szen
vednek, ha Balzac -ot olvassák. Irálya erőltetett 
és túlterhelt; eszméi egymásra halmozódnak és 
kölcsönösen elnyomják egymást; a fejlődő csel- 
szövények vaskarmakkal ragadják meg a szel
lemet ; a végsőig felizgatott szenvedélyek hábo- 
rogva törnek a felszínre és úgy izzanak, mint 
az olvasztókohó. Ebben a rikító világításban 
éles körvonalakban torzalakú és gyötrött arczu- 
latok rajzolódnak le, a melyek kifej ezósteljeseb- 

I bek, élesebbek és elevenebbek a valóságnál;
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köztük piszkos sokasága az emberi csúszómá
szóknak, förtelmes pinczebogaraknak, utálatos 
százlábúaknak és mérges pókoknak, a melyek
nek a poshadt talaj a szülője és sóvár vágy- 
gyal törik-tépik egymást, összetekergőznek és 
harapnak; ehhez járul még a csillogó tündér
világ s a fájdalmas és óriási lidércznyomása 
azoknak az álmáknak, a melyeket az arany, a 
tudomány, a művészet, a dicsőség és a hata-M1 
lom szül. '—

III.

Ötven éves korában halt meg Balzac: életerejét 
ia munka és a kávénak túlságos élvezete emész
tette föl, a mire erőszakolt virasztásai kónvszerí- 
* -ették. Aki, mint ő, húsz év alatt kilenczvenhét mű

ét teremt és' ezeket s z ív ó s  állhatatossággal mind 
nyiszor tiz-tizenkétszer átdolgozza és átjavítja, 

,nnak egyaránt erőteljes temperamentummal 
és lángészszel kell rendelkeznie. Képmásai erős, 
zömök embert állítanak elénk, széles vállakkal, 
telt hajjal, merész tekintettel, érzéki szájjal, 
«gyakran és hangosan nevetett, fogai egészsé
gesek voltak, mint a vas». «Olyan volt a kül
seje, mint egy vidám vadkané», mondja Champ- 
lieury. Az állati élet túlságosan kifejezésre 
jutott nála s ez regényeiben is igen gyakran 
előtérbe lép. Nem riad vissza titkos történe
teknek részletes szinrehozatalától s nem a phy-
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-siológus hidegvérüségével teszi ezt, hanem, 
hanem az inyencz mohó vágyával, a ki félig 
nyitott ajtón át fűszeres és Ízletes ebédet érez\ 
Az akkori párizsi beszédmodornak amúgy is 
szertelen szabadossága nem elégítette őt ki 
Eabelán és Brantőme stílusához fordult, hogy 
korszerű nyelven rajzolhassa a XVI. század 
durva erkölcseit; így keletkezett «Contes dróla- 
tiques» czimű műve, csodálatos, de nehézkes 
elbeszélések, a melyekben minden fékeveszett 
és kielégített vágy, mint a Priopok erkölcstelen 
bachanoliáiban, tombol. George Sand illetlennek 
találta e művét; George Sand*ot ezért szentes 
kedőnek nevezte ugyanazzal a szilárd meggyő
ződéssel, mint Lafontaine, a ki nem talált 
kivetni valót a saját változékonyságában és 
gyontatóatyjának intelmeit képtelen volt meg
érteni. Éppen ez volt az ő természetes légkörük; 
egyik sem sejtette, hogy más Ízlés is létezhetik. 
A halak bizonyosan csudálkoznak, hogy a vízbe 
hullt madár nem tud lélegzetet venni. Érthető 
így, ha ez a heveskedés néha a méltatlanságig 
fokozódott. Balzac sokszor esett ebbe a hibába: 
majdnem érzéki öröme olyan volt, mint valamely 
kereskedelmi utazóé ; midőn megérlelődik benne 
az az eszme, hogy valamennyi regényét szerves 
összefüggésbe hozza, hogy belőlük azután aj 
«Comédie humanie»-t hozza létre, a rue Pois-j 
soniére-en át örömtől sugárzó arczczal rohant' 
nővéréhez. «Egv ezredorvos mozdulataival lépett
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be, nádbotjával hadonázva, a melynek cornalin- 
fogantyujába egyik szultánnak következő jel
mondását vésette rá török nyelven: keresztül
gázolok az akadályokon; s közben a katonazene 
bumbumját és a dob pergését utánozva, diadal
maskodó örömmel e szavakban tört ki: üdvö
zölj engem, mert maholnap lángész válik belő
lem)). Szeretetteljes leveleinek néha durva mel
lé kizük van, tréfája nehézkes.*

Gesztikulál, dünnyög magában, vidáman vere
geti a szpmszédai vállát s mindenkiből tréfát 
űz. Költői sajátossága olyan, mint egy sebész
tanáré ; csak elmélyednie kellett, hogy egy 
Bixi^(¥hoz, egy Vautriuhoz hasonlítson. Mind
ezeknek forrás a "azT ő túlgázdag, fogékony termé
szete volt, a mely mozgásban, kedvtelésben, 
találékonyságban és munkában nem ismert 
határt, a mely éppen nem volt gyengéd, sőt

* «Jó híreim vannak, hugoeskám ; az újságok jobban 
fizetik már czikkeimet. Hé ! Hé ! Werdet közli velem, 
hogy «Médecin de campagne»-omat nyolcz nap alatt 
eladta. Há ! H á ! így  állok elébe a téged nyugtala
nító novemberi és deczemberi nehéz lejáratoknak. Hó ! 
Hó ! — Oh «Engénie Grandet»-ban nagyon is hemzseg
nek a milliók ! Ostobaság ! Ha igaz a történet, ki kény
szeríthet, hogy jobbat Írjak, mint a valóság ? — Most a 
színházzal teszek kísérletet, bevezetésül «Mar ieFouchet»- 
val, egy büszke színművel, a melyben gőgös hölgyeket 
kényszerűek majd a lábaimhoz. — Állj, halál uram ! 
Ha jössz, csak azért jöjj, hogy terhemet vonszolni segíts; 
még nem fejeztem be művemet.*

<2Balzac.
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néha nyers * és mindig képtelen magát meg
fékezni. Utón útfélen mindenkinek elbeszélte 
regényterveit a legaprólékonyabb részletekig s 
a mi még rosszabh, pénzügyi spekuláczióit is, 
pld. a szardinai régi bányák kihasználására 
kieszelt terveit; természetes, hogy megelőzték 
ebben. Gyermekes csodálattal volt eltelve maga 
iránt, a mit nem is titkolt. «Ön hasonlít rám#, 
mondá Champfleurynek, «az ön kedvéért meg 
is elégszem ezzel a hasonlatossággal#. Aztán 
hozzá tette : «Párizsban három ember tud bánni a 
nyelvvel: Hugó, Gauthier és én». Már tizennégy 
éves korában hangoztatta jövendő hírnevét. Ha 
leveleiben, vagy társalgás közben regényeiről 
van szó, mindig és keresetlenül akad a tollára, 
vagy folyik az ajkairól ez a kifejezés : «remekmű#. 
Egyetemes lángésznek tartja magát; Louis 
Lám bert-j ében még nem mondta ki bölcseleté
nek és tudományának végső szavát; helyről 
álmodozik az akadémiában, a szenátusban, a 
minisztériumban. «Szeretném tudni, kik alkal-

* Lásd a Bebue Parisiceune-ben közölt czikkét Sainte- 
Beuve «Port-Boyal-»járól. — Mikor egy Ízben ebéd 
alkalmával igy szólt hozzá egyik ifj. fiatal iró : • Mi
í rók. . . .# Óriási kaczajban tört ki és igy kiáltott: «Ön, 
uram, Ön iró ? Milyen állítás, milyen balga elbizako
dottság! Velünk merészli magát összehasonlítani ? Hall
gasson ezzel! Tudja-e, uram, kik azok, a kikkel szeren
cséje van egy asztalnál ülni ? A modern irodalom mar- 
sálijaival.» (Werdet, 343. 1.)
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masak a kormányzásra, ha nem azok, a kik 
az eszmék végtelen birodalmában otthonosak ? 
Szeretném látni, ki csodálkoznék az én minisz
teri tárczámon ?» Ez a nagyképűség,* mely 
minden nyilatkozatát túlon-túl átlengi, csak 
gyarlóságának a folyománya; mindnyájunknak 
van gyengéje, csakhogy okosságból és tisztes
ségérzetből mindenki telbetőleg leplezi a magáét ; 
mindenki udvariasan és szelíden jár a világnak 
nevezett népes szalonban. Balzac, mint erőteljes 
és szilárd ember, minden melléktekintet nélkül 
törtet előre, rátipor az útjában állókra és félre
löki a tömeget. Nem szemtelenség ez, hanem 
zabolátlanság. Ha kellett, tűrte az ellentmon
dást, megszívlelte a feddést s a jóakaró tanács
adók iránt köszönettel is volt. Maga is nevette 
túlzott önszeretetét s ha jól számbavesszük, mi 
is elszenvedhetjük azt; csak a zsarnok gőgje 
visszatetsző: Balzac azonban jó volt, egészen 
gyermek, sőt jó gyermek, minden zárkózottság 
és feszesség nélkül, akárcsak egy iskolásfiú a 
szüneti órákban, a körülményekhez képest köz
lékeny, naiv és képes arra, hogy kis játékokban 
résztvegyen és szívből mulasson. Családi leve

* Napóleonnak egy kis állószobra volt szobájában s 
a szobor karjának hüvelyén e szavak voltak olvashatók : 
«A mit a karjával végre nem hajthatott, bevégzem én 
a toliammal.# Aláirva: Honoré de Balzac. (Werdet, 
331. 1.)

2*
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lei igazán megkapok; nem képzelhető szebb és 
tisztább szeretet, mint az övé nővére iránt. 
Kedélyének ömlengései teljesek és mélyek.* 
Érzékiség, nyerseség, durvaság, fékevesztett 
jókedv, büszkeség, jóság, ezek a nyilt természet 
ismertető jelei; még egy járul ezekhez, a mely
nek a többi mind szolgájává szegődik: a lele
ményes ihlet, a tüzes, kimeríthetetlen képzelő 
tehetség. Fejében tervek és képzetek forrongtak, 
a melyek elragadták s a melyeket mindig szeb
bekkel és szebbekkel cserélt fel, a szerencsének 
és dicsőségnek álmai, üzleti összeköttetések, 
reformok a politikában, a nyelvben és tudo
mányban, kormányzási módszerek és újítások, 
tévedések és igazságok minden elképzelhető re 
gondolva, csodaszép, káprázatos rakétáknak a 
gyűjteménye, a melyek fényükkel egy világot 
és egy évszázadot bevilágítanak és eltöltenek. 
Élete, környezete és sajátságai mintegy kény
szerítették a regényírásra ; ő benne telepedik 
meg a regény, mint kiválasztott tartományában, 

benne, a kit természete és minden tulajdon
ága erre praedestinált.

* «Mondd anyámnak, hogy szeretem, mint gyermek
koromban ; mig ezeket irom, könnyekkel telnek meg 
szemeim, a ragaszkodás és a kétségbeesés könnyeivel, 
mert előre érzem a jövőt és szükségem lesz az odaadó 
anyára, mikor majd elkövetkezik az én dicsőségem 
napja. Gondozd anyánkat, Laurám, most és mindig.*
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Balzac szellemi tulajdonságai.
Az ember szellemi alkatát képzeteinek és 

gondolkodásának módja határozza meg. Min
denkinek közülünk van szokása, a mely arra 
utal, arra kényszerít bennünket, hogy figyel
münket majd ide, majd oda irányítsuk, sokáig 
vagy rövid ideig, lassan vagy gyorsan, itt ké
peket vés lelkűnkbe, ott bölcselkedésre, majd 
gúnyolódásra késztet és bizonyosan úgy, hogy 
mindig következetesen visszatérünk arra, bár
mivel foglalkozzunk is, mert ez a kényszerűség 
természetünkké, akaratunkká, Ízlésünkké lön. 
A tudósok módszernek, a művészek tehetségnek 
nevezik ezt. Mi van e tekintetben Balzac-kal?

I.

Nem úgy kezdte munkáját, mint a művész, 
hanem mint a tudós. Nem festett, hanem bon- 
czolt. Nem nyomult rögtön és hevesen, mind
járt az első mondatnál, mint Shakespeare és 
Saint-Simon, alakjainak belsejébe; körüljárta 
őket, lassan türelmesen, mint az anatómus, 
fogott egy izmot, majd egy csontot, azután egy 
eret, egy ideget és csak akkor fogott hozzá az 
agy és szív bonczolásához, mikor már az egész 
szervezetnek és életműködésnek teljes kör-

2 . § .
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folyamatát átvizsgálta. Lerajzolta a várost, azután 
az utczát és a házat. Leírta a homlokzatot, a 
lyukakat a kövekben, az ajtók alapját és anya
gát, az oszlopok kiugrásait, a moha színét, a 
kapuvasak rozsdáját, az ablakfoglalványokat. 
Felsorolta a szobák beosztását, a kályhák for
máját, a szőnyegek korát, a bútorok stíljét és 
elhelyezését és körülményes felvilágosítást nyúj
tott a ruházatról. Ha végre az emberig jutott, 
rámutatott a kezek alkatára, a hátgerincz gör
bületére, az orr hajlására, a csontok szilárd
ságára, az áll helyzetére, az ajkak vastagságára. 
Leírta mozdulatait, szemhunyorgatásait, szemöl
cseit. Ismerte származását, nevelését, fejlődését, 
mennyi birtoka és járadéka volt, milyen körök
ben volt otthonos, kikkel érintkezett, mit adott 
ki, mit evett, melyik vidékről valók voltak a 
borai, ki tanította főzni szakácsnőjét, szóval 
ismerte a rengeteg összeségét a végtelenül el
ágazó és egymásba folyó körülményeknek, a 
melyek az emberi életet külső és belső lénye
gében annyiféle módon alakítják. Egyesülve 
volt benne régész, építész, kárpitos, szabó, 
divatárusnő, tőzsdei bizományos, orvos és jegyző : 
mindezek váltakozva érvényesültek nála, mind
egyik kifejtette a saját nézetét, a legnagyobb 
részletességgel kiterjeszkedve minden aprólékos 
körülményre; a művész mindenre a legnagyobb 
gonddal és vigyázattal figyelt és képzelete csak 
akkor gyűlt föl, ha már a rengeteg tömegben



összegyűlt papír máglyává halmozódott. Maga 
is tudta és így is óhajtotta ezt: «A társadalmi 
tudományokkal foglalkozó tudós vagyok», mondá. 
Mint Geoffroy Saint-Hilaire tanítványa, azt 
tervezte, hogy megírja az ember természetraj-! 
zát; mások lajstromba szedték már az állatokat; 
ő az emberi erkölcsöknek mindent felölelő jegy
zékét akarta elkészíteni. Mégis tette. A művészet- 
történelem eleddig nem tud felmutatni a művé
szettől annyira távolálló eszmét, sem pedig 
ilyen tartalmú művet; Balzac tudásának tömér- 
dekségével kitűzött czélja óriási nagyságával 
körülbelül meg is birkózott.

Sok hibájának és előnyének forrása ez a 
tulajdonsága; olvasóinak nagy részét műveinek 
nem egy helyjén mutatja. Mondtam már, hogy 
előszobájában az üzletembereknek és szolgáknak 
sokasága ácsorog; mi is közéjük jutottunk, az 
anticbambrirozás pedig nem kellemes foglalkozás. 
A művész túlságosan előtérbe lép ; átkozzuk őt, 
ha egy óráig kell vesztegelnünk szolgáinak 
seregében. Ez a csapat különben sem valami 
nagyon mulattató. Az asztalosoknak számlái és 
az ügyvédeknek költségjegyzékei valósággal 
marczangolják a fejünket; az irószobából, a 
tárgyalóteremből és a szatócsbódéból felszálló 
illat fojtogat bennünket. Hivatásos megfigyelő
nek, kitűnő kritikusnak és üzletembernek kell 
lennie, a ki képes legyen érdeme szerint mél
tatni az ő műveit. Ha mi magunk is nem táp



24

lálnánk legalább a dilettáns előszeretetet a 
tudomány iránt, akkor röviden végeznénk 
Goriot úrral már a kezdetén a vízkórnak és 
a tűzbe vetnők César Birotteau-t a könyvvitel 
első deficzitjénél; ha a 19. század nem ön
tött volna némi költészetet a sebkötelékbe és 
a váltókba, azon venné magát észre a szer
zőnk, hogy olvasóközönségének fele elfor
dult tőle. De sokkal rosszabb még, hogy 
a sok részletezés az érthetőség rovására tör 
ténik. A leirás még nem festmény és Balzac 
igen gyakran csak leírást ad, mikor azt hiszi, 
hogy festményt nyújtott. Az összeállítás még 
nem kép, csak jegyzék; a ki valamennyi porzó
szálát felsorolja egy virágnak, még nem állítja 
elénk szemléltetőleg magának a virágnak képét.

) Egy George Sand-nak és egy Michelet-nek költői 
ereje, vagy egy Victor Hugó, egy Dickens el
ragadó képzelete kell ahhoz, hogy az anyagias 
tárgyaknak alakja elibónk varázsoltassók; eme 
nagyok magukkal ragadnak és a belső izgatott
ság rögtöni tiszta szemléletre képesít bennün
ket. Balzac kínos fejtegetése hidegen és zavaros 
fogalmakban hágy bennünket; akármilyen szőr
szál!) asogatással írja is le Guónie kastélyának 
ablakvasait, vagy Yalois lovag orrát; ez az 
ablakvas és ez az orr mindig érthetetlen lesz 
előttünk; csak a physiognomusok és archaeolo- 
gusok érdeklődnek ilyesmik iránt; a diletáns 
olvasó azonban, bár nagyrabecsüléssel van el
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telve, ásít az ilyen részleteknél és azt óhajtja 
titokban, hogy bárcsak szabadulást hozna már 
akárcsak egy parányi képecske. Főképen pedig 
az idéz elő kedvezőtlen hatást, hogy a nagyon 
terjengős leirás hamis benyomásnak a forrása; 
ha a képzelet távollevő személyre irányul, rög- 
tönÖ8en, mintegy villámtól megvilágítva látja 
azt; ha azonban ennek a személynek egyhan
gúan színezett leírása több mint tizenkét sorra 
terjed ki, semmit sem veszünk észre. Sejtel
münk sincs már többé arról, hogy az alak 
gyöngéd, nagyszerű, finom. Az arczulat jófor
mán eltűnt és nem maradt egyéb, mint hus- 
és csont-tömeg. Ki tudná bizonyosan pl. hogy 
egy nőt raj zol-e Balzac, vagy anatómiai elő
adást tart-e, mikor igy ir: «Az erőteljes szem
öldökök mind a két szemet beárnyékolják, a 
melyeknek tüze néha csillagként fénylik; a 
szemfehére se nem kékes, se nem vörössel 
erezett, se nem egészen fehér; szarunemű az, 
de meleg színezettel; a szemgolyót narancs
színű szegély veszi körül, akárcsak bronz, aranyba 
foglalva; csakhogy az arany él, a bronz pedig 
lélekteljes.» És így folytatódik ez 200 soron 
át. Egyik természetvizsgáló barátom meghívott 
egyszer, hogy nézzem meg egy akkor preparált 
pompás lepkéjét. Vagy 30 gombostűt láttam, a 
melyek 30 szennyes pálczikát erősítettek egy 
papírlaphoz. Ez a 30 szennyes pálczika volt a 
pompás lepke.



Másrészről azonban mennyi erő! Az alak 
végtelen részletezése mennyire kidomborít! 
Mennyire ismeretessé válik előttünk minden 
cselekedetében és minden részében! Milyen igaz 
minden! Minő pontossággal és minő erővel 
vésődik be az emlékezetbe és ölt hihető alakot 
magára! Mily hasonlatossá válik a természet
hez és milyen illúziókat képes kelteni! Mert 
ilyen a természet; részletei számtalanok és vég
telenül szétágazók; az ember lelki tulajdonságai 
külső körülményeiben, házában, bútoraiban, 
üzletében, mozdulataiban, beszédmodorában fe
jeződnek ki; a részleteknek ezt az egész töme
gét ismernünk kell, hogy az egészről hű képet 
alkothassunk; össze kell gyűjtenünk az okok 
összességét, hogy az egészet felépíthessük. Az 
érdek, a melyekkel táplálkozunk, a levegő, a 
melyet beszivunk, a házak, a melyekben lakunk, 
a könyvek, a melyeket olvasunk, a legjelenték
telenebb szokások, a melyeknek rabjai vagyunk, 
a legaprólékosabb körülmények, a melyek reánk 
befolyást gyakorolnak: mind oda hatnak, hogy 
azok legyünk, a kik vagyunk; végtelen sok erő 
működik közre egyéniségünk létrehozásán és 
egyéniségünk további kifejlesztését megint csak 
végtelen sok erőnek a tevékenysége idézi elő. 
Lelkünk kristálylencse, a mely központjában a 
határtalan világegyetemből érkező összes suga
rakat összegyűjti, hogy azokat, sugárzó legyező
ként kiterjeszkedve, a végtelen űrbe vissza
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sugározza. Ezért önálló lény minden ember, 
teljesen különálló, végtelenül összetett lény, 
mondhatni örvény, melynek mélységeibe és lé
nyegébe csak a lángész éles tekintete, vagy 
rendkivül nagyfokú műveltség hatolhat be. Me
rem állítani, hogy Balzac ebben a tekintetben 
Shakespeare-rel egy szinvonalon van. Alakjai 
élnek és közszájon forognak: Nucingen, Ras- 
tignac, Philippe Brideau, Phellion, Bixion és 
száz más alakja olyan emberek, a kiket naponta 
látunk, a kiket például állítunk oda s a kiket 
az utczán megismernénk. A mint a képzőmű
vészekről mondja: «konkurrencziát csinált a pol
gári életnek.))

Ereje abban rejlik, hogy rendszeresen jár e l ; 
ez a második vonása, a mely kiegészíti a tu
dóst; nála a megfigyelőhöz a bölcsész járul. 
Meglátja a részletek mellett az összekötő tör
vényeket is ; házai és arczulatai kagylók, a 
melyeken alakjainak lelke tükröződik; min
dent megtalálunk bennük; mindig olyan szen
vedély vagy helyzet bontakozik ki nála, a mely 
a kiegyenlítésre vezet és mindent megmagyaráz. 
Ezért gyakorolnak olyan mély benyomást; alak
jainak minden ténye és minden részlete hozzá
járul, hogy azt a benyomást még fokozza; bár
milyen számosak, mind egy}mederbe futnak 
össze. Egyetlen jstpasztalásban észleljük az 
egészet; az alak^ifejezésteljesebb magánál a 
valóságnál, mert? összegyűjti magában azt, a
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mit a természet szétszórtan nyújt. Még világo
sabb ez a rendszeresség Balzac műveinek szer
kezetében. Mindenütt a szabályos rend uralko
dik ; rendkívüli összefoglalóképességgel kellett 
rendelkeznie, hogy az összes eseményeket össze
függésbe hozza, hogy személyeit a táborba 
vezesse s hogy az észleleteknek és cselszövé
seknek hosszú lánczolatát összekapcsolja. Olyan 
ő, mint a czirkuszbeli művész, a ki kezének 
mozdulataival 50 tüzes, tomboló paripát irányit 
és fékez meg a nélkül, hogy hevüket mérsé
kelné. Szerkezeteinek legtöbbje olyan finoman 
van kieszelve, hogy eltűnünk benne; üzletem
bernek kell lennünk, hogy «César Birotteau»-t 
megérthessük, hivatalnoknak, hogy «Une téné- 
brense Offaice» czimű művét méltányolhassuk ; 
fölülmúlja a szerkesztő képesség átlagos mér
tékét ; az ő művészete már valóságos hangver
seny, a melynek pazar hangszerelése annyi sok 
új eszközzel működik s annyi sok változatos 
és a megszokottól eltérően Összekapcsolt esz* 
mét hoz a felszínre, hogy a klasszikusok egy
szerűségéhez szokott füleink csak nehezen bir- 
ják befogadni az összjátékot és a szerző gon
dolatait.

De még sokkal fontosabb, hogy mindig valami 
nagy eszme körül forog a cselekmény. Elköveti 
azt a hibát, hogy előre jelzi az alapeszmét, de 
ez sohasem vezet csalódásra. Nemcsak leír, ha
nem emellett gondoskodik is. Nemcsak látja, ha
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nem érti is az életet. A házasságon kívüli ál* 
lapot, a házasság, a kormányzás, a pénzügyek, 
a fényűzés, a dicsvágy, mindmegannyi jelen
tékeny helyzet, mindmegannyi mély szenvedély, 
ezek adják meg műveinek a lényegét. Az em
bert választotta bölcselkedése tárgyául. Vegyük 
pl. a «Pére Goriot»-t: nem képzelhető valami 
különösebb, mint e műben az egyes jellemek. 
Mi sem áll távolabb a köznapi embertől; csupa 
abstraktiók, a melyekkel metafizikus regényírók 
az embert felcziczomázzák. De ki nem látja a 
részleteken át, a melyek az egyént és életét 
alkotják, a XIX. század rövidre fogott történe
tét, egy ifjú küzdelmeit, a kit szegénysége, 
dicsvágya és képességei vagy az engedelmes
ségre, vagy a fellázadásra kényszerítenek, a ki 
atyját látja az egyik oldalon, «atyját, mint 
Krisztust», a ki leányaitól megcsalva és min
denektől elhagyva, nyomorult fekhelyen hal 
meg, a másik oldalon pedig egy nagystílű ban
ditát «a gólya Cromsoelljét», a ki a csábítás 
minden tulajdonságát egyesíti magában, a mit 
csak lángész, alkalom és gyakorlat nyújthat? 
Ki nem veszi észre, hogy évszázadunk ezen 
különös története a szív örök története, Shakes
peare «Hamlet»-je, az előkelő ifjú, a kit csa
ládjának kedveskedései és az ifjúság illúziói 
megnemesítenek, de a ki egy csapásra az élet 
iszapjába hajítva, lélegzetét veszti, küzködik,
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kapkod és végre vagy meghonosodik az iszap
ban vagy beléful?

A mi azonban valósággal bölcsészszé teszi és 
a legnagyobb művészekkel egy sorba helyezi, 
az a tulajdonsága, hogy valamennyi művét egy 
egészbe kapcsolja össze. Mindegyik regénye 
összefügg a többivel; mindegyikben ugyanazok 
a személyek szerepelnek; az egész egybeolvad; 
egyetlen dráma száz képben; mindegyik emlé
keztet a többire. Úgy szemlélhetjük minden 
lapon az emberi komédiát, akárcsak valamely 
gazdaságot, a melyet minden oldalról kényel
mesen vizsgálhatunk. Az alakok képzeletünkben 
az ismertető jelül szolgáló körülmények vég
telen kíséretével jelennek meg; egyetlen pil
lantással tisztában vagyunk alakjainak rokon
ságával, otthonával, jellemüknek és vagyonuk
nak alakulásával; művész még sohasem egyesített 
annyi fényt egy arczon, a melyet festeni akart. 
Művész még sohasem volt képes olyan szép 
szinben feltüntetni művészetének veleszületett 
tökéletlenségét. Mert a magában álló szinmű és 
regény, a melyek összefüggésükből kiszakított 
eseményekkel foglalkoznak, a valóságnak csak 
tökéletlen kópét adják. A dolgokat alkotó mér
hetetlen szövevényből csak egy eseményt ra
gadnak ki és széttépik ily módon a szálakat, a 
melyekkel ez az esemény más eseményekben 
tovább szövődik; így kiszakítva, csonka lesz és 
megkurtítva, a minta elváltozik. A részletesség
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got fogta, mikor az egészet ragadta meg; fest
ményein az ő rendszeres egészsége az egységes 
erővel, az érdeket a valósággal kapcsolta össze.

Ezen sajátossága néha nevetséges következ
ményekre is vezet; mikor valamely csinos jel
lenetet fejeztünk be, hirtelen metafizikai zápor
eső hull a fejünkre; szitkozódva hagyjuk a 
záport elvonulni és sietve olvasunk át két la
pot. Pompás fejtegetést olvasunk : egyszerre csak 
a képzeletben létező phantasztikus törvényeknek 
az egyike állja utunkat, a melyet az iró a tu 
domány nevében erőszakol reánk. *

Kedves és megható történetben vagyunk el
merülve, a mely egy szegény kanonok életéből 
van merítve, a kinek nyugdiját elvonták: egy
szerre nyakig vagyunk a következő dagályos szó- 
zuhatagban : «Semmi, hogy Troubert kedvezőbb 
időben Hildebrand, vagy VI. Sándor pápa le
hetett volna. A mi időnkben a kormány hibája, 
hogy nem a társaság van az emberért, hanem 
az ember a társaságért. Szüntelen küzdelem 
van az egyén és az összesség között, a melyek

* «Nataliának telt tagjai voltak; ez az erő jele, de 
egyszersmind csalhatatlan bizonyítéka az erős akarat
nak, a mely igen gyakran mint makacsság nyilvánul 
azoknál, akiknek szelleme nem élénk és nem nagyon tar
talmas. Nemesen formált kezei ugyanazt bizonyítják, a 
mit arcza és alakja is elárulnak : uralomra vágyó je l
lemet és rendkivül erős akaratot.»
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saját érdekükben egymás kiaknázására törnek, 
míg ellenben a múlt idők embere, a ki tényleg 
szabadabban mozgott, a közéletben nagylelkübb- 
nek mutatkozott. A kör, a melyen belül az em
berek mozognak, észrevétlenül kitágult; a szel
lem, a mely azelőtt képes volt mindent felölelni, 
mindinkább nagyszerű kivétellé válik, mert az 
anyagi és szellemi cselekvés rendszerint annyit 
veszít bensőségében, a mennyit külső vonatko
zásaiban nyer. A társadalom pedig nincsen ki
vételekre utalva. Kezdetben az embei nem volt 
több, mint családapa s melegen érzett család
jáért, a melyhez kizárólag tartozott. Később 
már a törzsnek, vagy kis köztársaságának szen
telte életét.)) S ehhez az elmélkedéshez való 
alkalmat két kanonoknak és egy jóravaló ficzkó- 
nak czivakodása szolgáltatja, a ki kétségbe van 
esve, hogy nem találja a papucsait. Ha Balzac 
bölcselkedik, akkor terjengős, ha pedig mint 
tudós szerepel, akkor pedáns.

H.
Ennyit a Balzac által feldolgozott anyagról. 

Mikor már a megfigyelő és a bölcsész össze- 
hordta az anyagot, a művész lép előtérbe; fo
konként ébred fel; alakjai szint és formát, 
majd életet öltenek; miután mindent fontolóra 
vett, a rendezéshez fogott; önkénytelenül látta 
mozdulataikat; beszédeik, cselekvéseik maguk-
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tói megelevenedtek agyában. Éltető meleg áram
lott az órcztömegbe, a melyet nagy gonddal 
olyan távolról hordott össze: egészen össze
olvadt, olyan mélyen behatolt az öntvényébe s 
így hozta létre az új és pompás szobrot. De 
mennyi munka és fáradság á rán ! Balzac nem 
rendelkezik közvetlen lendülettel, közvetlen és 
szerencsés sugallattal, az igaznak és szépnek 
könnyű és gazdag sejtelmével. Csak természe
tes, hogy művei nem egészen világosak; kife
jezései erőltetettek; első tervezete össze-vissza 
tépett, kuszáit és bizonytalan; buzog, mint a 
víz az erős, szilárd fedővel elzárt edényben, a 
melyet lökdösve emelget, de össze nem zúzhat 
a gőz. Mintha nehézkes testalkata a veleszüle
tett képzelőtehetségére is rányomta volna bé
lyegét; éppen annyit küzdött önmagával is, 
mint az események ellen. Még mielőtt «Comédie 
humaine»-jéhez fogott, 40 rossz regényt tákolt 
össze, a melyekről maga is tudta, hogy rosszak. 
Ismeretes előttünk tanulmányainak a földalatti 
építményekhez hasonló tömege, a mely minden 
művében előfordul és jól emlékezünk arra, hogy 
minden regényét 10—12-szer is átdolgozta, si
mította, új formába öntötte, míg olvashatóvá 
tette. S ez néha még sem sikerült. Nem min
den alakja életteljes; a legelevenebbeknél is 
találunk néha meg nem okolt fordulatot, vagy 
hamis cselekvést, mert az inspicatiónak hijával 
volt; olvasztókemenczéjének nem volt elég erős

3Balzac.
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a lángja; egész érczdarabok maradtak épségben 
és mint kelevények éktelenítik az egyébként 
legizmosabb testeket. Személyisége eleinte nem 
vált egygyé az alakjaival; csak lassanként ju 
tott el erre a fokra; néha megállapodott útköz
ben és ilyenkor az alak helyett magát Balzacot 
pillantjuk meg. «Mémoires de deux jeuner 
mariées», «le Curé du viliágé,)) «les Paysans» 
czimü regényeinek, majdnem valamennyi fon
tosabb személye, illedelmes és könnyelmű urak 
és hölgyek, félig megöntött szobrok, a melyeket 
újra be kell olvasztani. A párizsi világfi, a 
raffinált és sokoldalú megfigyelő, a phyziológus, 
a ki előszeretettel foglalkozik erkölcsi betegsé
gekkel, a zavaros bölcselkedő, materiálista és 
mystikus alakja tetszik át a különböző álczákon.

[ Mortsauf asszony tirádái csak oly kellemetlenek,
I mint Shakespeare élczelődései; Honorine grófnő, 

a ki túlhajtott szeméremérzetében pusztul el, 
haldokolva a legilletlenebb levelet Írja; Cloés 
asszony halálos ágyán élettani és metafizikai 
problémák fejtegetéseivel ültet fel bennünket, 
a mit egészséges korában sem tett. Eugénie 
Grandet, a szegény, naiv, zárdaszerű, tartózkodó, 
jámbor, büszke vidéki lány unokatestvérének, a 
ki sohasem foglalkozott vele komolyan, ezt a 
szerencsétlen mondatot Írja: «Légy boldog a 
társadalmi törvények szerint, a melyeknek első 
szerelmünket feláldoztad.)) Használta volna el 
inkább az egész íróeszközét, míg ennek a frá
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zisnak első felét ki nem gondolta és zúzta 
volna inkább az Íróeszközét, míg az «első sze
relmünket» meg nem irta.

Rendszerint azonban erőt vesz magán és 
beleolvad az alakjaiba. Buzgalma a munkában 
minden nehézséget legyőz; a tudós által elnyo
mott művész szabaddá lesz. Éjjel 12 órakor kel 
föl, megszakítás nélkül 12 órán át dolgozik két 
hónapig szobájának magányába temetkezik, el
veszti egészen a külvilág öntudatát, úgy hogy 
az utczákat sem ismeri meg, mikor elhagyja 
szobáját, egészen ittas a munkától,* szüntelenül 
csak ezzel foglalkozik a képzelete, valósággal 
üldözik az alakjai, egészen a hatalmukban van, 
vízióit azok népesítik be; velük cselekszik, ve
lük szenved, mindenütt jelen vannak és oly 
hatalmasak, hogy fejlődésük a valóságos lények
nek függetlenségével és szükségszerűségével ön
magukból folyik. Vakon hiszi a valóságát azok
nak az eseményeknek, a melyeket elbeszél: 
«Alenconban és Grenoble-ba utazom, a hol 
Corurons kisasszony és Bénarris úr laknak. Kép
zelt világáról úgy beszél barátaival, mint a valóság 
ról: «Tudja-e már, kit vesz el Félix de Bondenesse? 
Grandville kisasszonyt. Fényes házasság. AGrand- 
villeok nagyon gazdagok, pedig Bellefeuille kis

* «Nincs egy eszmém sem, nem teszek egy lépést 
sem, a mely nem a physiologiára vonatkozik. Erről 
álmodom, egyebet nem is csinálok.»

3*
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asszony sokba került a családjának.)) Ilyen 
hatalmas illúziók kellenek ahhoz, hogy szellemi 
lényeket alkothassunk.* A képzelt lények ugyan
azon életfeltételek mellett születnek, élnek és 
cselekednek, mint a valóságos lények. Az esz
mék végtelen sorozatának rendszeres összefüg
géséből veszik eredetüket, csak úgy, mint a való
ságos lények az okok végtelen sorozatának 
rendszeres összefüggéséből. Azoknak az eszmék 
egyidejű létezése és önkényes összefoglalása ad 
létjogosultságot, csak úgy, mint ezeknek az 
okok egyidejű tevékenysége és önkényes össze
foglalása. Azok az alkotó eszmék független és 
ösztönszerű sugallatából cselekszenek, csak úgy, 
mint ezek a működő okok közvetlen és szemé
lyes behatása folytán. Majd külön válik az alak 
a művészétől, hogy vele azután ismét egyesül
jön és őt vezesse. A káprázat nagysága egye
düli ereje a valóságnak. Ezt a sajátosságát 
tartom mind között a legfontosabbnak, mert 
egy sincsen olyan, a mely kis téren annyi dol

* Egy ízben Jules Saudeau utazásáról hazatérve, 
beteg nővéréről beszél; Balzac hallgatja ezt egy dara
big, majd igy szól: «Mind jól van, kedves barátom, 
de tér jünk  m ár vissza a valóságra; beszéljünk Eugéne 
Grandet-ról.» Más alkalommal Sophie Gay asszonynál 
egy szép, fehér lóról beszél, a melyet Saudeaunak akar 
ajándékba adni és azzal végzi beszédét, hogy azt hiszi, 
mikép odaadta már a lovat Saudeaunak és kérdi, hogy 
megy a sorsa a lónak, stb. (Werdet)
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got tudna egyesíteni. Csak így képes Vautrin- 
nak, Bixiou-nak, Grandet-nak, Hulot-nak, Mar- 
neffe asszonynak egyetlen szavával természetük
nek minden vonását, életüknek minden körül
ményét elénk varázsolni és velünk megértetni. 
A villámnak rögtön fellobbanó fényénél pillant
juk meg a legváratlanabb és legtartalmasabb 
igazságokat, a kedélyállapotoknak, az emberi 
nemeknek, a szenvedélyeknek psychologiáját, 
az egész embert és az emberben az emberisé
get; mindmegannyi feneketlen örvény, de csak 
nagy vonásokban. Később hosszabb szakaszokat 
idézek majd a műveiből, most csak kettőt. Fegy- 
házba- való bölcselkedőről van szó, olyanról, 
mint Jágó, nem olyan gonosz ugyan, de sokkal 
veszedelmesebb, olyan emberről, a ki a gazsá
got elvi magasságra emelve, azt hirdeti a láng
ész és romlottság hevével. Bastignac előtt egy 
nagyvilági cselszövő költségvetését így adja elő: 
((Fehérneműje 1000 frankba fog kerülni; a sze -  

retet és a templom oltárára szép takarók kel
l e n e k S midőn kevéssel utóbb majdnem gyil
kosságra birta rá, kezet akar vele fogni. «Kastig- 
nac élénken visszahúzta a magáét és elsápadva 
hanyatlott egy székre. Azt hitte, vértócsa van 
előtte. Eh, ezen kívül is több szennyes kötelék 
fűz még össze bennünket, szólt Vautrin fojtott 
hangon Oliban apónak három milliója van; 
ismerem a vagyonát. Az ő nászajándéka olyan 
tisztára mossa majd önt, mint a lakodalmi ruha,
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kivált a saját szemeiben.» Nem hiszem, hogy 
a cynismus és az embergyülölet valaha találóbb 
szavakba lett volna burkolva. S a másik példa: 
Claes Boldizsár, egy gazdag flamand, vegyész, 
majd alchimista, végre istentagadóvá válik; 
felesége egyszer a laboratóriumába jön, éppen 
mikor veszedelmes kisérlettel foglalkozott. Meg
ragadja, pehelyként czipeli el a veszedelmes 
helyről, a szétrobbanó üvegpalaczk heves dur
ranása közben érte el a lépcsőt és kimerülve 
az egyik lépcsőre rogyva, így szólt nejéhez: 
«Ugy-e megtiltottam, kedvesem, hogy ide jöjj; 
csak az ég sze n tje i ó v ta k  m eg a h a lá ltó l.)) Lát
juk, hogy ebben az anyagi és erkölcsi elernye
désben eltűnik az érett ész, csak a gyermekes 
babona marad meg; úgy beszél, mintha 12 
éves volna. Csakugyan ■‘sokszor megtörténik, 
hogy az agynak rázkódásai kitörlik a művelt 
nyelv ismeretét s csak az anyanyelvre való em
lékezést hagyják meg; a mesterségesen felépí
tett eszmék összeomlanak s csak a régi alap 
állja ki sértetlenül a rázkódást. Lehet, hogy 
Balzac nem gondolt éppen erre a kóros tüne
ményre, de a sugallat már sejtelem. Sokszor 
látjuk, hogy a nehézkes, utálatos külsejű her
nyó álomba merül, kifeszített, magafonta háló
jában átalakul és gyönyörű lepkévé fejlődik, a 
mely rút lárvájának maradványaiba burkolódott 
és azokkal táplálkozott s a mely most pompás 
és nagy szárnyain a magasba emelkedik. Balzac
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is ugyanegy időben az égnek tör és a földre 
zuhan kedélyének hatalmas erejével és tudásá
nak óriási tömegével. Lángesze a minden aka
dályon felülemelkedő fáradhatatlan türelemmel 
és a szemmel látható tökéletlenségeit legyőző 
szilárd akaraterejének folytonos fejlesztésével és 
diadalával tudott csak olyan hatalmasan kibon
takozni.

3. §.

Balzac stílusa.

I.

Ha Balzac műveit jóizlésű ember kezébe ad
juk, a ki jól tud francziául és mindig a klasz- 
szikusokat forgatta, ilyenforma kis vígjátékban 
lesz részünk: Emberünk bizonyos félelemmel 
veszi kézbe a 16 vaskos kötetet. Valóban sok 
olvasni való; a modern szerzők ugyancsak so
kat Írnak. La Brugére azon panaszkodott, hogy 
mindent megírtak már előle; vájjon mit talál
hatott ez az ujoncz, hogy ilyen terjengősen lép 
föl? Nagy elővigyázattal mer csak az olvasás
hoz fogni, előbb'azonban próbaképen, találomra 
átfut néhány lapot; egyiken ezt a mondatott 
olvassa: «A mindenen uralkodó anyagelviség 
minden Üamand erkölcsre rányomta bélyegét.)) 
Nagy szemeket mereszt, mert sohasem hallott 
még ennek a feltűnő lénynek, az anyagelviség-
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nek bélyegéről. Kis fejtöréssel csendesen lefor
dítja a mondatot a saját szája ize szerint; bi
zonyosan ez a jelentménye: «A flamandok igen 
jól értenek életmódjuk kellemes berendezésé
hez. » Kissé megijedve, másik kötetet üt föl és 
ezt olvassa: «Sehogysem lehet menekülni a 
materiális és szocziális dilemmától, a mely az 
erény mérlegéből sohasem hiányzik, ha a há
zasságról van szó.» Ugyancsak nehézkes. He
lyesebb lett volna, ha azt mondja : «A férjes 
asszonyok nem mind becsületesek; gonosz do
log, de jó oldala is van; ha nem így volna, a 
férfiak még gyalázatosabb módon elégítenék ki 
vágyaikat.))

Könnyebbség kedvéért (mert kínos dolog ez 
a tiszta stílusba való áttétel) egyszerű kis le- 
irást keres; e tekintetben «a toursi lelkészére 
hívták fel figyelmét, a melyben czivakodó és 
bigott aggszüz szerepel; Balzac erről bizonyára 
humorosan fog írni. A kezdet ez: «A női nem
nek egyetlen teremtménye sem testesítette meg 
annyira az aggszüz elégikus természetét, mint 
Gaurard Zsófia kisasszony.* Női nem, teremt
mény, elégikus természet; anthropológiai mú
zeumban vagyok? A másik lapra fordít és te
kintete ebbe a szép frázisba ütközik: «Ilyen 
alkotású volt az állaga azoknak a növényeknek, 
a melyek a női termőtokok haj csöves edényei
ből sarjadzottak ki.» Ez meg bizonyosan nö
vénytani felolvasás. Micsoda darázsfészekbe ju 
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tottam tehát ? Átugrik 20 lapot és mindig 
növekedő csodálattal háromszor egymásután ol
vassa az utolsó lapon: «Nem a legnemesebb 
szenvedély-e és bizonyos körülmények között 
nem a legnagyobb horderejű dolgoknak a szü- 
lője-e azoknak az embereknek látszólagos ön
zése, a kik egy tudományt, egy nemzetet, vagy 
törvényeket hordoznak keblükben? Nem kény
telenek-e az ilyen emberek fejükben a nők em
lőjét isteni erővel egyesíteni, hogy uj népeket, 
vagy uj eszméket teremtsenek?# Sohasem látott 
még olyan embereket, a kiknek emlők vannak 
a fejükben. Úgy érzi, mintha a saját fejéről 
lenne szó; karjai leroskadnak és nevetve gon
dol szerencsétlen barátjára, a ki ezt szépnek 
találja.

Pihenésre van szüksége és félóra múlva újra 
a munkához lát. Ilyenekre bukkan: «hervad
hatatlan meggyőződések#, «növekvő fájdalmai a 
ráknak, a mely a lelket emészti# ; «az ajkak 
távirdája# ; egy helyütt a kereskedelmi utazó 
((önmagától lángragyuló ember, szerencsétlen 
pap, a ki mysterumait és dogmáit a legnagyobb 
buzgalommal tárgyalja#. Majd azt hallja, hogy 
«a nemzet, a melynek két kamarája van, éppen 
úgy elpusztul, mint az az asszony, a ki egyik 
fülével ide, a másikkal oda hallgat#; hogy 
«Eva és a kígyó a mindennapi életnek olyan 
örökérvényű jelképe, a mely a világgal kezdő
dött és azzal fog végződni is». Ügy találja,



42

hogy egy kereskedelmi utazó története igen szép 
morális vizsgálódásokra nyújt alkalmat; arra 
az eredményre jut, hogy Balzac tűrhetetlen 
encyklopédista; özönlő szóáradatai, tudományos 
csevegései és bölcs fecsegései közben úgy érzi 
magát az ember, mint a szakadó novemberi 
esőben. Még két nehéz feladat van előtte.

Előveszi «Eugenie Grande»-t; azt mondták 
neki, hogy ez a regény mesterműve az egyszerű 
stílusnak; az első mondat tényleg egyszerű; a 
kezdet mindig is ilyen; a regény igy indul : 
«Yannak házak egyes vidékeken, a melyeknek 
külseje olyan nyomasztó hatással van reánk, 
mint valamely komor zárda, sivár pusztaság és 
szomorú omladékok. És talán csakugyan a zárda 
csendje, a puszták sivársága és a romok omla- 
dékvilága tanyáz az ilyen házakban.)) Milyen 
kezdet! Balzac fellengző hangon beszél és a 
marionett-művész merev és félelmetes ünne
piességével vezeti be művét.

A szegény olvasó türelmet erőszakol magára; 
rezignált kedélylyel veszi kezében a másik, 
szintoly hírneves regényt a «Le lis daus la 
volléet, Balzac kedvencz műveinek egyikét: 
«Melyik könynyel telített tehetségnek köszön
hetjük végre a legmeghatóbb elégiát, a keser
veknek rajzát, a melyek csendesen kínozzák a 
lelket, a melynek gyengéd gyökerei a hazai 
talajban kemény kavicsrétegbe ütköztek, a mely
nek legelső zsenge levélkéit utálatos kezek szag
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tarolta le.» Mennyi fordulat mindjárt az első 
lapon! Ezek a képek ugyan korán jelentkez
nek. Balzac olyan festőhöz hasonlít, a ki egész 
fazék vörös festéket önt a vásznára, mielőtt a 
festéshez fog. Ez már főfájást okoz. Az olvasó 
úgy találja, hogy ez a stílus túlterhelt, hogy 
szorgalmas, de szerencsétlen Íróval ismerkedett 
meg, a ki saját hajlamai ellenére és parancs
szóra lépett erre a pályára. És tényleg, nézzük 
p. o. a következő részeket, a melyeket találomra 
szedtünk össze «Minden szellemi terméknek 
megvan a sava-borsa, a fűszere; ebben rejlik 
az egysége és a gyengéje: ez az oka az eszmék 
eltulajdonításának, a melyeket az ázsiai rab
szolgakereskedők módjára a szellemi üzérek el
ragadnak a szülő agytól, alig hogy kihajtottak, 
a melyeket kifosztogatnak, és eltompult érzékű 
szultánjuk elé hurczolnak, «Shahabaham»-juk, 
a rettenetes publikum elé, a mely, ha nem ta
lálja mulatságosnak a dolgot, a fejüket veszi, 
mig azok őt a pénzétől fosztják meg.» Balzac 
minden áron, erőnek^erejével költő akar lenni, 
úgyannyira, hogy talányokba vész: «Karolin a 
második kiadása Naburadonezor, mert egyszer 
csak a királyi pillangóhoz hasonlóan az állati 
lárvából a császári bíbor vadságává fejlődik 
majd.» A mi azt jelenti, hogy egy ostoba asz- 
szony mérges is lehet. Gorgibus leányai beszél
hettek ilyen nyelven.
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Még egy erőfeszítés; mennyi fáradságba kerül 
a modern írókkal megismerkedni! Régente aka- 
dálytalanul lehetett valamely mű szépségeibe 
behatolni; manapság a bejáratot abstraktiók és 
képek zárják el, olyan szépek és olyan kedve
sek, mint a pálmaerdő. Vegyük szemügyre a 
«Ménage de gar9on» kezdetét: «1790-ben Is- 
sondun lakosai egy Rouget nevű orvosnak ör
vendtek, a kit általában nagyon rosszakaró em
bernek tartottak.)) «Örvendtek.)) Ma már csak a 
házmesterek mondják: «Ön nagyon gyönge egész
ségnek örvendet.» Én nem vagyok házmester 
és nem szeretem, ha ilyen modorban conver- 
zálnak velem. Olvasónk kedvetlenül folytatja a 
lapozgatást és ilyen és hasonló helyekre buk
kan (egy vén ezredesről van szó, a ki nagy- 
lelküségi rohamában összetöri a pipáját): ((Bár
csak összeszednék az angyalok a pipám darab
jait)), vagy: «A rezignált asszonyok szomorú 
mosolya ült az arczán, a mely a gránitot is 
megrepesztene.» Ilyen kitételeket, mint ((fel
séges, elragadó, sugárzó, emberfölötti,)) minden 
oldalt benépesítenek. Semmi kétség, Balzacnak 
kellemetlen modorosságai vannak; esetlen és 
kérkedő; nevetése durva és hangja kellemetlen, 
mint a csőcseléké. Stilusa visszataszító, vagy 
kuszáit; a hatás kedvéért túloz; hogy felizgas
son bennünket, ő maga izgul föl; ez már egész
ségtelen dolog. Nem foglalkozom vele többet. 
Ezzel visszaadja a 16 kötetet és igy szól hoz
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olvasom, mintha művelt emberrel társalognám, 
a ki a szórakoztatás művészetét is érti. Balzac 
olyan modorban beszél, mint a művészetek és 
mesterségek szótára, mint a német bölcsészet 
kézikönyve s mint a természettudományok 
encyklopédiája. Ha esetleg nem ilyen a beszéd
modora, akkor gúnyolódó subancz, a ki trágár - 
kodik és bekiabál a kapukon. Ha pedig a mű
vész lép előtérbe, úgy nem látok egyebet, mint 
egy hevesvérű, indulatos és beteges embert, a 
ki gondolatait túlterhelt, kínos és fellengző 
stílusban, fáradságosan tudja csak előadni. 
Egyetlen egy műve sincs, a melynek alakjai 
mulatni is tudnának s ezért egy művét sem 
fogadom be a szalonomba.))

II.

Ez az őseredeti franczia kritika a XYII.-ik 
század anyagi és szellemvilágára vezethető 
vissza; két dolog irányadó : hogy világfiaknak 
beszélünk és hogy ezek rendszeresen gondol
kodnak. Vizsgáljuk p. o. párhuzamosan az ana- 
lysis törvényeit és azokat a szabályokat, a me
lyek a szalonban uralkodók. A szalónban első 
kötelesség: vissza nem tetszeni, a második: 
tetszeni. Mindenkivel, de különösen a nőkkel 
szemben kerülnünk kell minden különös kife
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vegytanból, a természetrajzból, vagy a pénzügy
tanból vett kifejezések olyan benyomást gyako
rolnának itt pipereasztalon és pa-mlagon elhe
lyezett retorták, csontvázak és lajstromok; 
szenvedne az önszeretet, a mely a mondatokat 
nem értené; szenvedne a jó Ízlés az ilyen hal
latlan dolgok hatása alatt, a finom érzés pedig 
tiltakoznék e munkára és pénzre való emlékez- 
tetés ellen. Kerülnünk kell továbbá a metafi
zikai kifejezéseket, mert olyan színben tűnnénk 
fel, mint ha tanítani akarnánk; a szalon nem 
iskola s ezenkívül ott mindenki mulatni óhajt, 
a metafizika pedig sohasem volt még mulattató. 
És mindenekelőtt kerülnünk kell az esetlen 
mozdulatokat és a hangos beszédet; a jelenle
vők gazdagok, több-kevesebb szabad idővel ren
delkeznek és irodalmilag műveltek; bizonyos 
tekintetben aristokraták; az aristokratia pedig 
büszkeségből, túlzott érzékenységből és finom
ságból iszonyattal fordul el mindentől, a mi a 
csapszékre emlékeztet. Végre udvariasaknak kell 
lennünk; már pedig minden udvarias ember 
kerüli a fontoskodó kifejezéseket, a követelőző 
hangot s a parancsoló fellépést, a melyek fel
tűnésre és engedelmességre számítvák.

Másrészről, ha az emberek rendszeresen gon
dolkodnak, úgy gondolataik egymásból folynak; 
a rögtöni ugrás kiveszi őket a sodrából; min
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denütt átmeneteket kívánnak és figyelnek meg.* 
Nem akarják, hogy a banküzletből rögtönösen 
az astronomiába sodortassanak, sem pedig azt, 
hogy a palotából egyszerre a pajtába jussanak. 
Azt kívánják, hogy a második gondolat termé
szetesen következnék az elsőből, hogy egy feje
zet ugyanazon fajú és ugyanazon nemű esz
méket tartalmazza, hogy az író az alárendelt 
igazságokból kiindulva, fokról-fokra jusson el az 
általános érvényű igazságokhoz, hogy mindenek
előtt ismert dolgokról és mindennapi esemé
nyekről szóljon s hogy az olvasót fokozatosan 
és észrevétlenül képesítse az óhajtott és meg
lepő vizsgálódásokra. Azt kivánják tőle, hogy 
nemes tettet nemes tettel, a hitványságot hit
ványsággal hasonlítson össze, hogy vallásos 
kérdésekben kenetes stílust használjon és vidám 
szcénákhoz pajkos képeket válaszszon. A szava
kat eredeti jelentményük és használatuk szerint 
válogatják, csak a legegyszerűbbeket alkalmaz
zák, mindig a latin és antik stílust utánozzák 
és mindig pontosságra és tisztaságra töreked
nek. Irtóznak a szokatlan hasonlatoktól, az 
erőszakos kifejezésektől, a végnélkül változó 
szófüzésektől, a stílusbeli paradoxoktól, a 
különlegességektől, a kieszelt fordulatoktól és a

* Lásd az átmeneteket Boileau-nál a «Satire des 
faumes»-ban. Szenvedett ugyan a szabály nyűge alatt, 
de azt hitte, hogy nem szabad attól eltérnie.



fantasztikus meglepetésektől. Azt akarják, hogy 
az algebra módja szerint beszéljenek velük s 
hogy a szellem, a mely valamely eszméből a 
legközelebbibe átömlik, akadálytalanul és egyen
letesen, önmagából következve folytatódjék, 
minden ugrás, rázkódtatás és erőszak nélkül.

Igen természetes, hogy Balzac nem tetszik 
az ilyen műveltségű és ilyen szabású emberek
nek. Gondoljunk azonban arra, hogy nem min
den ember ilyen. Mihelyt más műveltségi és 
életkörbe lépünk, azonnal megváltoznak a stílus 
összes szabályai. A szalon helyébe képzeljünk 
egy politikai klubot; keserű gúny, metsző vi
tatkozás, halombagyűlt utálatos szenvedélyek, 
alapos és alantjáró gondolatok helyettesítik itt 
a simulékonyságot és finomságot. Képzeljük 
ennek megfelelőleg az analyzálva mulattató 
ember helyébe a csapongó képzeletű festőt s 
ebben az esetben buján váltakozó képek, várat
lan és erőszakolt gondolat-szökellések, triviális, 
összefüggéstelen és vakító fordulatok lépnek a 
rendszeres és szabályos gondolatmenet helyébe. 
De ez még nem elég: ha a klubban a szalon 
nyelvén beszélünk, raffinált és izetlen színben 
tününk föl. Eszelősöknek és tánczosoknak tar
tanak majd bennünket. Ha a festőkkel az ana
litikusok modorban társalgunk, unalmas és 
sivár színben tűnünk föl és akadémikusoknak, 
vagy tudálékos szószátyároknak tartanak majd 
bennünket. A jó stílus nem egyéb, mint a mű-
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ság szalonok? Én nem tudok mást elképzelni, 
mint egy nagy termet, tele virágokkal, zongo
rával és gyertyákkal; de ez is minden. A fér
fiak ebéd után a dohányzószobába vonulnak, s 
ha összegyűltek, mindannyit az egyik sarokba, 
vagy kisebb csoportokba verődnek össze. Poli
tikáról, vasutakról beszélgetnek, igen keveset 
az irodalomról és nagyon sokat az üzleti dol
gokról; azért gyűltek össze, hogy «a száladé
val lépést tartsanak s hogy viszonyaikat szoro
sabbra füzzék.» Időnként távozik közülök az 
egyik, hogy üdvözölje a hölgyeket, a kik a 
kályha körül magukra hagyva ülnek; a lova
giasságnak és a finom udvari életnek eltűnése 
erre a helyre száműzte őket; csak divatról és 
zenéről csevegnek. Ki tánczol manapság 25 éves 
korán túl is? És igazuk van azoknak, a kik 
nem tánczolnak. Ehhez a foglalkozáshoz Gram
mont lovag csinos arcza, arany himzetű vörös, 
vagy zöld öltözete, szalagjai és csipkéi szüksé
gesek. Az ő szomorú frakkjuk azonban, gon
dolkodó tekintetük és elkényszeredett mosolyuk 
nem illenek oda; szóval csak a saját körükben 
érzik jól magukat; valódi szalonjuk a klub; 
fáradtan a gondoktól, a számoktól, a tudomá
nyoktól és a munkától azért mennek oda, hogy 
újságot olvassanak. Mint mindmegannyian szak
emberek, minden fajú szakemberekkel érintkez
nek s az iparnak és a tudománynak nyelvét 
nem találják már visszataszítónak. Átáramlott
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fölöttük minden filozófia és irodalom, a melye
ket az újságok, a mulatságok és a párizsi éle
tet tápláló ezerféle módja a népszerűsítésnek 
destillálnak. Párizs tartály és egyszersmind 
szűrő, a melyben a világ valamennyi eszméje 
összegyűl és megtisztul. Ilyen módon telítve és 
táplálva, mindennemű gondolatban örömük te
lik, sőt csakis a meglepő formában megnyilat
kozó gondolatok szívlelik meg. Szórakozásra és 
izgalmakra vágynak; újdonságokra, különössé
gekre és meglepetésekre van szükségük. Jól 
tudom, hogy van bennünk mégis egy kis ma
radványa a mérsékletnek, az udvariasságnak és 
a finomságnak; azt is megengedem, hogy Bal
zac az ő szeszélyeivel, szőrszálhasogatásával, 
homályosságával és túlzásával sokszor túllépi a 
párizsiak Ízlésének határát. De ez nem határoz; 
van azok között egy sajátlagos és teljes körű 
hallgatóság, a mely elkülöníti ugyan magát a 
többiektől, de mégis ugyanazokkal a jogokkal 
bir; ha nem is olyan udvarias és szeretetre
méltó, mint a régibb hallgatóság, de ismeret
köre teljesebb, szelleme nyiltabb és az iroda
lomban jártasabb. Be kell látnunk, hogy Balzac 
teljes joggal lehet encyklopédista és bölcsész, 
indulatos és ritka lény, hogy stílusbeli sajátos
ságai megfelelnek a mi életünk sajátosságainak 
s hogy az irót igazolja az ő publikuma.
. Vegyük most szemügyre szerzőnket; ha a 
mi rendszeres eljárásunkat kényszerítjük r á :
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úgy az övé, mint művészé, egészen más; és 
az ő eljárása éppen olyan érvényes, mint a 
mienk, mert ő is, mint mi, a hozzá hasonlók 
felfogásához alkalmazkodik. A mi szellemünk 
valamely természetrajzi, vagy fizikai tanköny 
rendszeréhez hasonlít; az eszméink önmaguktól 
sorakoznak zárt és előbbretörekvő sorokba. Egy
mástól élesen elválasztva és osztályozva kelet
keznek; kiindulási pontjuk természetes és már 
előre adva van. Helyük már előre ki van je
lölve és mindegyik csoport elfoglalja a magáét, 
a nélkül, hogy csak egy tagját is nélkülözné s 
a nélkül, hogy csak egyetlen idegen tagot is 
befogadna. Nem igy jár el a művész alkotása 
közben. Összes tehetségei egyszerre működésbe 
lépnek; egy időben érvényesül nála a bölcsész, 
a tudós, az orvos, a megfigyelő.

És ez feltétlenül szükséges is az ő szem
pontjából, mert az anyagok, a melyeket mind
ezek a tevékenységek szülnek, azért működnek 
össze, hogy megteremtsék a cselekedeteit és 
szavait azon alaknak, a melyet az író cselekedve 
és beszélve akar elénk vezetni. Ha egymásután 
mindegyik önmagában érvényesülne, csonka te
remtmények és abstrakt lények létesülnének. 
Nála az eszmék tarka összevisszaságban csopor
tosulnak és kristályozódnak olvasztótégelyének 
minden részén egyetlen tömeggé, mindig eset
legesen és az ihlet szeszélye szerint, symmetrikus 
és előre megállapított keretek nélkül; itt pom
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pás kifejezésre bukkanunk, a mely találó rövid
séggel fest egy jellemet, közvetlenül mellette 
általános elvre, ugyanott metsző gúnyra, egész 
chaoszra, a melyben képek, elmélkedések, han
gulatok pezsegnek. A mi szavaink elnevezések, 
mindegyiknek meghatározott értéke van, a me
lyek eredeti jelentménye és fogalmi kapcsolatai 
határoznak meg; az ő szavai symbolumok, a 
melyeknek értelmét és rendeltetését az ő sze
szélyes kedve találja ki. Legalább is hét évet 
szentelhetett a franczia nyelv megtanulására. 
És csakugyan alaposan tanulmányozta is azt,* 
de az ő módja szerint, csak úgy, mint mások 
is, a kiket szintén barbársággal vádolnak. Ná
luk a szó nem egy jel, hanem a képletek 
egész sorozatának szülője; mérlegelik, forgat
ják, taglalják azt; közben belső indulatok és 
rohanó alakok fellege vonul keresztül az agyu
kon; ezer árnyalata a hangulatoknak, ezer za
vart emlékezés, ezer derengő megfigyelés, egy 
csipetnyi melódia, majorsági részlet czikázik a 
képzeletükben; reájuk nézve a szó rögtöni em
lékezés az eltűnő jelenségeknek erre a folyton 
változó világára. Minő külömbség ezen felfogás 
és a nyelvtani felfogás között! De hát ez is 
csak felfogás és nem hibáztathatjuk azért, mert

* Lásd a Contes droloíiques Jcsodálatos és sajátságos 
stílusát, a mely egészen Jordaens festményeinek hús- 
szineire emlékeztet.
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eltér a mi felfogásunktól. Újszerű, de éppen 
olyan tartalmas architektúrával állunk szemben, 
mint a régi, olyan architektúrával, a mely sza
bályait nem erőszakolhatja rá a másikra, de 
nem is rendelhető alá a régi szabályoknak s a 
melynek, mint a másiknak, meg vannak a kü
lönleges szépségei.

Vizsgáljuk első sorban nagyságát, gazdagságát 
és új vonásait. Ez a stilus óriási chaosz; min
den megtalálható benne: a művészetek, a tudo- 
nyok, a mesterségek, az egész történelem, a 
bölcsészeti és vallási rendszerek; nem képzel
hető semmi sem, a mi legalább egy szóval 
hozzá nem járult volna. Tiz sorban átfutjuk a 
a gondolatvilágnak mind a négy égtáját. Itt 
egy swedenborgi gondolatot találunk, mellette 
a mészárosnak, vagy a vegyésznek képét, két 
sorral alább filozófiai tirádát, majd pajkos utczai 
dalt, gyöngédségi rohamot, festői viziót, zeng- 
zetes körmondatot. Szokatlan farsangi mulat
sága unalmas metafizikusoknak, buja silének- 
nek, halvány tudósoknak, könnyelmű művészek
nek és vászonzubbonyos munkásoknak, a kik el 
vannak látva és föl vannak ékesítve az összes 
évszázadok jelmezeivel és hagyományaival meg
egyező minden pompával és minden bizalom
mal, rongyfoszlánynyal, aranyos ruhával, bibor- 
öltönynyel, a mely rongyokkal van foltozva, 
gyémántokkal, a melyek a rongyok közé vannak 
bevarrva; az egész tömeg kavarog és izzad a
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a porban és fényben; a gáz éles világításában, 
a melynek tündöklő fénye vakít és mindent 
besdgároz. Az első benyomás visszataszító, de 
lassanként hozzászokunk és végre rokonszenvvel 
és kedvteléssel merülünk az olvasásba. Meg- 
indítólag hat ránk a ritka alakoknak ez a vá
ratlan felszínre jutása, a perspectivának ez a 
végtelensége, minden láthatárnak ez a mérhe
tetlen és rögtöni megnyilvánulása. Majd bizo
nyos pikáns varázst gyakorolnak ránk ezek a 
különösségek; képzeletünk az egymástól távol
álló tárgyak között láthatatlan kapcsokat fedez 
föl. Az ezer szálacska, a mely mindezeket a 
dolgokat összeköti s a melyek a világegyetem 
egyik végétől a másikig nyúlnak, szemeink előtt 
fonódik szétszakíthatatlan hálóvá. A vegytan 
magyarázza a szerelmet; a konyha befolyásolja 
a politikát; a zene és a fűszeres bolt közeli 
rokonságban vannak a bölcsészetteL Mindig több 
részletet látunk és több kapcsolatot találunk a 
dolgok között; nem a kellemes és szabályosan 
beültetett kert, hanem az őserdő sötét és vég
telen szövevénye áll előttünk.

Képzeletünk utóbb a szivünket is magával 
ragadja; a tulhabzó eszmék zajongó sokaságá
nak hatása alatt mindjobban és jobban felhevü- 
lünk. Ezek a kórházakban és a gályákon gyűj
tött erőszakos kifejezések és képek, még soha
sem hallott kifejezéseknek ez a kapcsolata, ez 
a betegsége a stílusnak, a mely megfullad azon
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eszmék között, a melyeken erőt venni nem tud, 
bizonyos fokú szenvedést, a lángésznek eről
ködését árulják el, a mi másutt seholsem talál
ható. Egyszerre küzd természetének nehézkes
sége és tudásának túlteltsége ellen; képzeleté
nek kohója mindinkább hevesebben lángol ezen 
tömeg hatása alatt, a mely szétmorzsolni törek
szik őt, de a melyen végre is diadalmaskodik. 
Eészt veszünk ebben a kínos küzdelemben és 
ebben a viadalban; szenvedünk a meggyötört 
képzelőtehetségnek ebben az elkeseredett tusá- 
jában, lázas akaratának eme tetteiben; de ma
gunkat is át meg átjárja ez a folyton növekvő 
szenvedély és ez a diadalmaskodó hatalom. A ha
tás beteges, de kiirthatatlanul erős. Ekként 
megrázva és elragadva, nem csodálkozunk 
többé a képek összevisszaságán; úgy törnek át 
a kavargó tömegen, mint a kohó fölött egyesülő 
rózsaszinü lángnyelvek. A festő szemeivel ren
delkezik; öntudatlanul és tudatosan látja a 
szineket és a formákat; a melyeket használ; 
abstraktiók nála képekben fejeződnek ki; elmél
kedései közepette egyszerre csak valamely ma
jorságról kezd beszélni. A következő idézetben 
egy szép tavaszi napot és virágcsokrot ír le. 
Láthatjuk belőle, hogy mit csinálhat a képzelet 
és a szenvedély a száraz botanikából r á s z ív 
tátok e már májusban a réti virányokon azt a 
pompás illatot, a melyet a megtermékenyülés 
mámora kölcsönöz minden lénynek, mikor a
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csónakban ülve, a hullámokat locsoljátok kezei
tekkel, mikor hajatokat a szellők játékszeréül 
engeditek, mikor gondolataitok úgy sarjadzanak, 
mint fiatal hajtások a fákon? Egy kis fűszál s az 
illatos szénának egy szála idézi elő ezt a leplezett 
harmóniát. Senki sem fogadhatja megilletődés 
nélkül ezt a hatást. Kössétek bokrétába fehér és 
zöld szallagokkal, mint a ruhát, ezeket aleveteket, 
ezeket a ragyogó fűszálakat és sugarakat és szive
tek mélyén kifogyhatatlan illatokat árasztanak 
majd a rózsabimbók, a melyeket csak a szemérem
érzés tart fogva . . .  Képzeljetek egy porczellán- 
váza hajlott nyakának végén erős szegély fehér 
csomókból, a melyek Tourraine szőlővesszőinek 
saj átlagosságai: és kibontakozik előttetek a ho
mályos kép az óhajtott formákban, a melyek 
éppen úgy össze vannak göngyölődve, mint egy 
meghódolt rabnő alakja. Ebből a talajból nőnek 
a szutákok csigavonalai fehér harangvirágjaik
kal, a vörös szamártövis ágacskái, páfránnal 
és fiatal tölgyfacsemetékkel vegyesen, a melyek
nek levelei gyönyörű szinekben pompáznak. 
Mindez alázatosan és lemondóan hajlong felénk, 
mint a szomorufüz, félénken és segélyért esdve, 
mint az imádság. Nézzétek azután a szétváló, 
virító és szüntelenül rezgő rostocskáit a bibor- 
szinü pillangófűnek, a mely elhinti csaknem 
sárga portokját, a réti és vízi fodorsás fehér 
kúpjait, a rozsnak zöld haját, a bojtos füveknek 
fűszeres leveleit: ibolyaszinü reményeket, koro-
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náit az első álmoknak, a melyek a lenszinű 
alapból kelnek ki, a melyen a fény a virágzó 
füvekkel játszik. Kissé feljebb itt-ott a furcsa, 
tengerzöld fogas levelű virágok között néhány 
élénkszinü rózsa, a gyapjú tollai a kecskeszakáll 
bojtjai, a vad turbolya ernyői, az iszalag szőke 
haja, a hófehér tárnics ékes keresztalakú virágai, 
a cziczkóró sátrai, a füstike szétágazó kocsányai 
fehér és piros virágaival, a jerikói lóncz kacsai 
és egymásba fonódó indái; végre mindazok, 
a miket ezek a kedves teremtmények szétszór
tan felmutatni képesek, vagdalt, tűalakú, csip
kézett levelek, kocsánok, a melyek el-eltünnek, 
mint határozatlan nagyok a lélek mélyén. En
nek a buja, partnélküli szerelmi folyam köze
péből pompás vérvörös pipacs emelkedik ki 
nyilófélbenlevő bimbókkal, égető lángját a csil
lagos jázminra öntve és túlmagasodva meg nem 
szűnő záporán a virágpornak, a mely mint szép 
felhő csillámlik a légben s a fényt ezer tündöklő 
sugárban veri vissza. Melyik asszony nem itta
sul meg a széna mámorító illatától, a behizelgő 
gondolatoknak ezen pazar bőségétől, ezen fehér 
gyöngédségtől, a melyet féktelen mozgalmak 
nyugtalanítanak és ettől az élénk szerelmi vágy
tól, a mely olyan boldogságot követel, a melyet 
az állandó, fáradhatatlan és örök szenvedélynek 
százszor megújított küzdelme akadályoz? Nem 
volt-e mindaz, a mit Istennek áldoztak, a sze
relem iránti hódolat a pompás virágoknak ezen
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költeményében, virágoknak, a melyek szüntele
nül a s z ív  melódiáit zengték, titkos vágyait, 
mondhatatlan reményeit és illúzióit dédelgették, 
a melyek kigyulnak és kialszanak, mint nyári 
éjjelen a szentjánosbogarak? *

A keleti költészetben sincsen ennél ragyogóbb 
és pompásabb valami; ez már valóságos tékozlás 
és ittasság; az illat és fény árjában úszunk s 
a nyáréj valamennyi kéjteljes érzelme nyomul 
be a szivünkbe és érzelmeinkbe; ott élnek és 
zsongnak, mint tarka pillangók zavargó raja.

4. §.

Balzac világa.

A «Comédie Humaine» előszavában azt a 
szándékát nyilatkoztatja ki Balzac, hogy meg
írja az ember természetrajzát; tehetsége ellene 
mondott a tervnek; ez magyarázza meg alakjai
nak természetét és sajátosságait: a milyen az 
atya, olyanok a gyermekei. Ha tudjuk, mi mó
don működik a művész találékonysága, a talál
mányai is előreláthatok.

A természetvizsgáló szemeiben az ember nem 
független, hatalmas, eszes lény, a mely összes 
erőit önmagából meri ti és képes arra, hogy önere
jéből az igazság és erény magaslatára emelkedjék, 
hanem közönséges erő, éppen olyan természetű,
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mint a többi, olyan erő, a melynek fokát és irá
nyát a körülmények szabják meg; önmagáért sze
reti ezt az erőt; azért szereti minden fokozatában, 
minden nyilvánulásában; azzal is megelégszik, 
ha csak tevékenységben látja azt. Éppen olyan 
szivesen bonczolja a tengeri pókot, mint az 
elefántot s csak olyan szivesen elemezi a por
tást, mint a minisztert. Semmi sem fölösleges 
ő előtte. A mit csak tud és tárgyal, azok erők; 
bennük találja gyönyörűségét, semmi mást 
nem ismer; nem azt mondja: Minő szép lát
vány ! hanem azt: Minő szép tárgy! S ezek a 
szép tárgyak ama figyelemreméltó lények, a 
melyeknek nincs ugyan jelentőségük a tudo
mányban, de jelentékeny typust, ritka korcs
képződményt juttatnak kifejezésre és alkalmasak 
arra, hogy messze szétágazó, uj törvényeknél 
felvilágosítással szolgáljanak. Tisztaság, kecses
ség után nem igen töri magát; annyit ér előtte 
a varangy, mint a lepke; jobban érdekli a dene
vér, mint a csalogány. A ki érzékeny, ne vegye 
kezébe a könyveit, mert úgy írja le a dolgokat, 
a mint a valóságban látja: igen csúnyán és 
leplezetlenül, kímélet és szépítés nélkül; ha 
szépít, ezt is az ő különös módján teszi. Mivel 
a természeti erőket és csak ezeket kedveli, kü
lönös kedvteléssel teszi szemlélhető^é a feltűnő 
korcsképződményeket, betegségeket és borzasztó- 
ságokat, a melyeket a végsőig ingerelt termé
szeti erők hoznak létre.
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Az ideál az, a minek híjával vannak a natu
ralisták, különösen a naturalista Balzac. Lát
tuk már, hogy nem rendelkezik azzal a mozgé
kony és eleven képzelőtehetséggel, a melylyel 
Shakespeare a különböző dolgokat összekötő 
legaprólékosabb szálakat érinti és mozgatja. 
Balzac nehézkes; fáradságosan és makacsul 
merül bele tudományos trágyadombjába, azzal 
foglalatoskodik, hogy összeszámlál minden ros
tot, a melyeket a szerszámoknak és visszataszító 
előkészületeknek olyan bőségével bonczol, hogy 
mikor barlangjából újra a világosságra jön, 
érzik rajta a laboratórium szaga, a melybe 
elzárkózott. Az igazi előkelőség elfordul tőle; 
a finomságok kitérnek az. útjából; bonczoló 
kezei bemocskolják a gyöngéd lényeket; gyűlö
letessé teszi az ocsmányságot, de diadalmas
kodik, ha arról van szó, hogy az alávalóságot 
jellemezze. Igen otthonosan érzi magát az el
vetemültség közepette, ellenállás nélkül tartóz
kodik ebben a környezetben; benső gyönyörű
séggel foglalkozik a házi perpatvarokkal és pénz
szédelgésekkel. Hasonló megnyugvással festi az 
erőfeszítéseket. Csupa brutalitás és számítás; 
reflexiókkal igen ügyes kapcsolatokat teremt; 
durvaságában sohasem fél attól, hogy meg
botránkozást okoz. Nincs senki, a ki hivebben 
rajzolná a zsákmányra leső fene vadakat, a ki
c s itek e t úgy, mint a nagyokat. Ez az ő biro
dalma, a melyben élnie kell; nagy és hatalmas
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mészetvizsgáló hajlamai és képességei állanak 
rendelkezésére. Ezért másolja a valóságot, sze
reti a feltűnő borzasztóságokat és rajzolja min
deneknél hivebben az alávalóságot és az erőt. 
Ezek az anyagok, a melyek alakjait képezik, 
a melyek az egyik alakját tökéletlenné, a má
sikat csodálatraméltóvá teszi a szerint, a mint 
anyagjuk a felveendő mintába beleillik, vagy 
nem.

I.
A legalsó réteget az iparűzők és a vidékiek 

képezik. Annakelőtte ezeket az embereket csak 
torzítva és túlozva nevettetés czéljából, vagy a 
festmény egy jelentéktelen helyén csak felüle
tesen ábrázolták. Balzac komolyan veszi őket, 
érdeklődik irántuk; ők a kedvencz alakjai és 
méltán, mert körükben érzi magát otthonosan. 
Ők a tulajdonképeni tárgyai a naturalistának; 
Ők a kiváló elemei a társaságnak, hasonlóan 
a természet kiváló elemeihez. Mindegyiknek 
meg vannak a saját ösztönei, a saját szükség
letei, a saját segédeszközei, a saját jellemző 
külalakja. Az ipar teremti a külömböző ember
fajokat, csak úgy, mint az éghajlat a külömböző 
állatfajokat; a hatás, a melyet a lélekre gyako
rol, tartós és elhatározó; a képességek és a 
hajlamok, a melyeket az ipar elfojt, össze
zsugorodnak, azok ellenben, a melyeket táplál,
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engedi helyét a megtört, de ismét erőre kapott, a 
képzett és ismét túlművelt, a gyűlöletes, de mégis 
életképes lénynek. Ez ugyan visszataszitólag 
hat, de nem ezen múlik; ezek a fölcseperedett 
korcsképződmények roppant hatással vannak 
Balzac lelkületére. Különös gyönyörűséggel jár 
a konyhában, az üzletekben és a zsibárurak- 
tárakban; semmi szag és semmi piszok sem 
riasztja vissza; érzékszervei durvák. Akárhogyan 
vesszük, otthonosan érzi magát ebben a kör
nyezetben. Az ostobaságot ott teljes virágjában 
találja; sem a kínzó és alacsony hiúság, sem 
mindenekelőtt valami különös érdek, szóval 
semmi sem akadályozza, sőt ellenkezőleg, min
den oda vonzza. Diadalmaskodik a pénz törté
netében ; ez az a nagy emeltyű, kiváltkép az 
összes többi rétegekben, a melylyel az ember 
életveszélyek közepette számítani, összekupor- 
gatni és cseleket szőni kénytelen. Balzac részt 
vesz a nyereség utáni vágyakozásban, meg
hódítja részére a rokonszenvünket, megszépíti 
a vele járó ügyes és türelmes combinátiókkal. 
Rendszerető képessége és különös előszeretete 
az emberi gyarlóság iránt az üzleti életnek és 
a pénznek hőskölteményét teremtették meg. 
Ezek segélyével festette azokat a vidéki terme
ket, a melyekben a munkától és restségtől el
tompult emberek kopott ruhákban és feszes 
nyakravalókkal összegyűlnek, hogy a legújabb
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eseményekről és az időjárásról fecsegjenek, egy 
nemét a mogorva pinczéknek, a melyekben 
minden eszme tönkre megy és elposványosodik, 
a melyekben buján tenyésznek az előítéletek, a 
melyekben nevetségességek terpeszkednek, a me
lyekben az éhes várakozások folyamán a végsőig 
csigázott vágyak és önzés százféle alávalóságon 
és ezerféle czivódáson által valamely elnöki 
tisztség, vagy más állás kicsikarására törnek. 
Ez a hatalom teremtette meg azokat a minisz
teri irodákat, a melyekben a hivatalnokok fel
izgulnak, eltompulnak vagy elfásulnak, néme
lyek azon rögeszmébe merülnek, hogy élezeket 
gyártanak, vagy gyűjteményeket harácsolnak, 
mások tehetetlenül a tollat rágják, ismét mások 
mint a kalitkába zárt majmok, a kópét és 
gunyolódót játszák, mások berendezkednek kor
látoltságukban, mint a csiga a házában és bol
dogok, ha papírjukat hibátlan kaligráfiával írják 
tele, éhesen másznak ki iszapos, földalatti ott
honukból, hogy mint a kutya a koncz után, 
fizetésjavítás vagy előmenetel után kapkodjanak. 
Ez a hatalom teremtette a kis szatócsboltokat, 
a melyek piszkosak a párizsi utczasártól, a me
lyekben az utczai zajtól egészen siketek leszünk 
s a melyeket a szomorú és nyirkos köd egé
szen elhomályosít, a melyekben kicsiny fony- 
nyadt és halvány kereskedők harmincz évet 
töltenek el csomagok kötözgetésével, segédjeik 
kínzásával, raktáruk bővítésével, hazudozások-
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mindenek előtt a kis napilapokat Balzac leg
kegyetlenebb rajzolatait, a melyekben az igaz
ságot, de főképen a hazugságot árusítják, a 
melyekben szellemet adnak ennyi és ennyi 
órára, sorát ennyiért és ennyiért, éppen úgy, 
a hogyan a lámpát felgyújtják, a melyekben 
az író nyomortól hajtva, a pénzvágytól űzve, 
és írásra kényszerítve, magát gépnek, művésze
tét pedig konyhának tekinti, mindent feldolgozik 
önmagát megveti és feledést csak a lélek és 
érzékek orgiáiban talál. Ez a hatalom terem
tette az ő fogházát, az ő table d’hőte-ját, az ő 
Párizsát, az ő vidékét és azt a képet, a mely 
mindig ugyanaz és mégis mindig u j: az emberi 
torzalakok és vágyak képét. Elvből tetszenek 
neki azok; ők a hősei, mert őket koronázza 
meg: Scapin, a kit Bassignacnak nevez, minisz
terré lett; Turcaret-ből, a kit Nucingen-nek nevez, 
franczia pair és harminczszoros milliomos válik. 
Néha a legtöbb gazember meggazdagodik, ran
got nyer, hatalomra jut, képviselő, főügyész, 
megyefőnök, gróf lesz. Ez a megaranyozás egy 
neme a dicskoszorunak, az egyedüli dicsőség
nek, a melyet elérhetnek; a társadalom és a 
természet példáján buzdulva jóleső kéjjel koszo- 
ruzza meg őket.

Balzac. D
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Balzac életteljes alakjaira a saját lelkületé- 
nek bélyegét nyomta rá. Sohase keressünk nála 
mérsékelt és kíméletes iróniát, eme fegyverét 
az értelemnek és a jó ízlésnek, sem gyöngéd 
finomérzést, vagy stílusbeli arányosságot, a 
nyugodt és büszke fegyelmezettségét a művelt 
embernek, a ki gondolatait, helyzetét és visel
kedését tisztán áttekinti. Szennyes és erőszakos 
metsző gúnynyal rendelkeznek, a mely hullám
zik, s a melyben tarka össze-visszaságban vál
takoznak a durvaság és a költészet, a bank 
kifejezései és az óda emelkedett szárnyalása, 
hasonlóan az egészségtelen és erőszakos ittas
sághoz, a melyet a forralt és hamisított bor 
idéz elő. Úgy beszélnek, mint a művészek és 
bohóczok, mindenre képesek, megsemmisítenek 
mindent, a bölcsészétet, a politikát, az igaz
ságot és az erényt. Párizs minden eszmét a 
rendelkezésünkre bocsátott; pajzánul bánnak 
velük, mint a skeptikusok és a gyermekek, a 
kik a kártyákból és a biblia lapjaiból is öröm
mel vagdalnak papirképeket. Színésznővel szűrni 
össze a levet, a ki boldoggá tenne, ezt csak 
cabinetkerdésnek nevezném; de férjes asszony
nyal élni! ez annyi volna, mint nyitott szemek
kel rohanni a boldogtalanság örvényébe. És má
sutt: ((Hibáztatják ezt a szegény Bastignacot, 
mert Nucingen asszonnyal tartatta ki magát?

I I .
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Még ez a kérdés, mint Royer-Collard mondja, 
helyt állhat, a tiszta ész kritikája előtt; de a 
mi a tisztátalan észt illeti». S ezt folytatva, 
200 lapot tölt meg szójátékokkal, ritka és mély 
eszmékkel, kétértelmű czélzásokkal, közvetlen 
és hirtelen megszakított torzképekkel, a nyárs
polgár, a hitszónok, a rendőrtisztviselő és a 
művész stílusával; nyelve a párizsi szemét
halomhoz hasonlít, a melyben tarka össze
visszaságban találhatók a legdúsabb gazdagság 
és a földhöz ragadt szegénység nyomai, csipke
rongyok és ételhulladékok. Hogy mindez való
ságos trágya, azt megengedem, de engedjék meg 
Önök is, hogy ez a trágya vonzó. «Első fel
buzdulásom)) mondá közölük az egyik «elrejté 
előlem a világ mechanismusát; csak látni kel
lett őt, a mint a kerékművébe ütődött, hallani 
a lánczoknak és szíj korongoknak csörgését és 
bemocskolédni az olajtól)). A másik így szól 
hozzá: «Enyelgésed divatját múlta. Frázisod 
ismeretesebb, mint valami titkos szer.» Mel
lőzni kivánom a még szebb helyeket. E stílus 
forrása a kiábrándulás; a tapasztalás meged
zette, de darabossá is tette ezeket az embereket. 
Utálatosnak és piszkosnak találják az életet s ha
ragosan és igazi gyönyörűséggel dobálnak pisz
kot a szép ábrándok tündöklő rajára, a melyek 
az ifjúság küszöbét zsongva és ujjongva népesítik 
be. Meg kell még említeni, hogy ez a kiábrán
dulás a leggyülöletesebb alakot, a hitelező alak

5*
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ját választotta; a váltó, az óvatolás, a végre
hajtó, a zálogolás a szokott társaságuk; beszéd
jük öntudatlanul azokkal foglalkozik; kéjlakjaik 
mögött az adósok börtönét látják felmerülni a 
láthatáron. S hogy a legteljesebb szomorúság
ban mutassa be, bölcselkedőkké teszi őket Bal
zac ; elmélkednek a korszak, az élet, a törté
nelem kérdéseiről, elkeseredve, mint a legyő- 
zöttek és brutálisan, mint a zsarnokok, de 
mindig az embergyülölő világfiak modorában, 
a kik a pezsgőspalaczkok mellett azzal mulat
nak, hogy embertársaikat gyalázzák és a tár
saságot bonczolgatják. S ezt uj fajta szórako
zásnak nevezik, a mi sajátlagos vonása Párizs
nak, Balzacnak és a 19-ik századnak: az undor 
filozófiája, a melyet az iskola és a konyha 
nyelvén, földhöz vágott poharak és bélyeges pa
pírok közben olyan művészek adnak elő, a kik 
félig pénz-emberek, félig betegek és félig gaz
emberek.

HL
A nők természete ideges finomságból, gyön

gédségből és élénk képzelőtehetségből, vele- 
születet és szerzett tartózkodásból van össze- 
téve. Annyit jelent ez, hogy Balzac majdnem 
mindig kitér az útjokból. Tudom, hogy meg
figyelő képessége néha diadalmaskodik; jól 
megnézte és olyan alaposan megfigyelte őket, 
hogy némely illedelmes és gyengéd lelkületű
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fiatal leányt a valósághoz híven jellemzett: 
mint pl. Fosseuse-t, Eveliná-t, Eugenie Grande-t, 
Marguerite Claes-t. Kecses alakjain mégis 
mindenütt foltok hemzsegnek. De a többieknél 
annyi a fogyatkozás, hogy az arczképek egészen 
hamisak. A nehézkes vérmérsékletű ember, a 
pedáns bölcsész, a bonczolóteremből vett szoká
sokkal szaturált fiziologus kandikál ki a becsü
letes nőknek rosszul megerősített álarczai mögül 
«írói nyelven» beszélnek. Claés asszony, a mű
veletlen spanyol nő, azt mondja férjének: 
«A szellemi életnek éppen olyan működései 
vannak, mint a fizikai életnek . . .  A dicsőség 
a holtak napja ?» Mortsauf asszony azt feleli 
Félix de Bandenessenek, hogy nem szeretheti, 
mert gyermekeinek és beteg férjének kell magát 
feláldoznia: «Nem beszéltem még Önnek vallo
másom folyamán arról a három gyermekről, a 
kiket sohasem szabad elhagynom, a kikre engesz
telő harmatot kell öntenem és lelkemet reájuk 
teljes tisztaságában sugároztatnom, a nélkül, 
hogy azt házasságtörő módon a legkisebb mérték
ben is bemocskoltatni engedném?)) Ez a két asz- 
szony, azután Graslin asszony és a többi sok két
ségkívül született prófétanő és kékharisnya volt 
A szeméremérzésnek ép úgy híjával vannak, 
mint a finom női tapintatnak. Modesta Mignon 
levelet ír egy fiatal embernek, a kit szeret, noha 
csak egyszer látott és hangos kitörésekre ra
gadtatják a csinos keztyűk, «a melyek nemesen
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formált kezeit födték.» Mortsauf asszony, a kit 
az író Madonnaként állít elénk, öt vagy hat 
igen közönséges könnyelműséget követ el és 
és utolsó levele igen árulóan és igen magasan 
emeli föl a függönyt hitvesi szobájának bejá
ratánál. Tényleg Balzac nagyon sokszor lép be 
oda. Kétségkivül haszonnal jár az öltözőszobába 
járni, mint a szobaleány, vagy a kulcslyukon 
át leskelődni, mint a rendőr, de ez inkább a 
a kiábrándításra, mint a megbűvölésre alkal
mas. Nem találok gyönyörűséget a legszebb 
öltözékben sem, ha egyúttal a számlát is 
nyújtják és a készítési módot is megmutatják. 
Nem érzek rokonszenv-et a legszebb gazdaság 
iránt sem, ha felsorolják előttem a friss vizet 
a mosogató edényekben és az eczetet üveg
számra, a melyek esténként a szépség felfrissí
tésére szükségesek. Nem adózom bámulattal 
annak az asszonynak, a kiről azt látom, hogy 
valamely dicső cselekedet után pózol, mint 
egy színésznő és drámai tirádát recitál. Ha 
Balzac az erényről, a vallásról, a szerelemről 
beszél, ábrázolásának formái kínos túlhajtása 
a hamis hódolatnak, útszéli frázisokkal ékesí
tett banalitásokkal, a szertelen képzelőerőnek 
és a forró vérmérsékletnek vágyával hozakodik 
elő. Szép nőalakjait másutt kell keresni. Ilyenek 
mindenekelőtt a furcsa, szegény, ostoba, köve
telőző, házsártos és kicsinyes alakok, mint 
Soudry asszony, Rogron kisasszony, Ganard
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kisasszony, a nagy Nanon, Cormons kisasszony 
és még százan; a kiket a vidéki élet, hajlamuk, 
házi gondjaik, nyomorúságaik, fecsegésük elék- 
telenítettek, a kiknek nincs más költészetük, 
mint a gépies odaadás és bútoraik örökös tisz
togatásának művészete, a kiket kíméletlenül 
megragadnak az ördög karmai, a melyeket Bal
zac, az ő nagy, pajkos atyjuk, sohasem felejt 
el kiélesíteni. Utánuk következnek a cselszövő 
nők, pld. Carnusol asszony, szoknyás ügyvédek, 
a többieknél kegyetlenebbek és ravaszabbak, 
ügyesek, nyereség után sóvárgók, figyelmetlenek, 
veszélyesebbek, mint a férfiak, mert kevésbbé 
akadékoskodók és félénkek, de sokkal szenve
délyesebbek. Azután a betegek, mint Grascin 
asszony, Aiglemont asszony, gyöngéd lények, 
a kiket túlérzékenynyé tett a tudatlanság, a 
a tisztaság és a képzelődés s a kik, midőn 
egyszerre az élet aljasságai és a házasság bruta
litásai közé jutnak, eltikkadnak, felizgulnak, 
összetörnek és végre vagy rossz útra térnek, 
vagy elhervadnak. A hol csak valami borzasz- 
tóság, valami kelevény található, Balzac ott 
terem ; úgv dolgozik, mint a fiziologus; olyan 
jól, mint ő, senkisem rajzolta az utálatot és a 
boldogtalanságot és sokan magasztalják ezért, 
azt állitván, hogy éppen ebben mutatkozik az 
ember egész valójában. A házasságból és a pénz
mizériákból veszi a fegyvereit; mindig ezekre 
tér vissza; ezek képezik nyomorúságunknak a
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tárházát. Tényleg ezt akaria megeleveníteni és 
azért ölti magára a pedáns bölcs ruháját, hogy 
szórakoztasson. Megrázza a tudomány fáját, és 
a legfanyarabb almákkal kínál bennünket. Meg
esszük és nevetni próbálunk, de valójában in
kább sírni szeretnénk. «Scénes de la vie conju- 
gale»-ja remekmű; de milyen szomorú remekmű! 
((Megtaláltad hát az ideálodat: szép ember, 
mindig kifogástalan öltözékben, sárga keztyük, 
simán borotvált arcz, lakkczipők, hófehér ing, 
a legválogatottabb csin és a leggyöngédebb figyel
messég)). Csakugyan ilyen a női ideál. «S hozzá 
még a boldogságra és szabadságra vonatkozó 
ezen Ígéretek! A legjelentéktelenebb nyilat
kozataiból is lovakra és robogó hintókra lehet 
következtetni, Armand olyan férj benyomását 
gyakorolja rám, a ki bársonynyal és tollal bélelt 
köpenyekkel rendelkezik, a melyekbe be lehet 
burkolózni.)) így végzem, vagy jobban mondva, 
Cécilie de Marville így végzi: «500,000 frankot 
adni az ő szerencsétlen társának! Oh anyám, 
bintóm lesz és páholyom a Boulevard des Ita- 
liens-on!» A férfi hozományt és szép berende
zést vesz nőül, az asszony pedig equipázshoz 
és frizurához megy nőül. S ebből azután a 
maga nemében igazán különös házias boldogság 
keletkezik; mindegyik a saját hajlamait követi; 
mind a ketten megcsalódván reményeikben, tit
kon szüntelenül gyötrik egymást, a nyilvánosság 
előtt pedig úgy viselkednek, mintha szeretnék
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egymást. Ha most mindezeket a bűnöket és 
erőket egyesítjük, előttünk áll a kékharisnya és 
a házasságtörő nő; Bargeton aszszony, Bandraye 
asszony, Schontz asszony, Eszter, Jozefa, ezek 
a legtökéletesebb nőalakjai Balzacnak. Pedáns- 
sága, követelő modora, dagályos és csacska frá
zisai, leplezetlen érzékisége a kékharisnyára 
illenek, a ki képzeletvilágában kéjeleg és szel
lemi orgiákat üL Stílusbeli vakmerősége és szer
telensége, brutális és szennyes erélye, művészi 
érzékei, előszeretete a pompa és a gyönyör 
iránt, életismerete és cinismusa a courtisanra 
illenek, a ki kihasználja és élvezi a világot.

IY.
Vannak azonban erényes emberek is Balzac- 

nál, de csak azért, mert a valóságban is van
nak ilyenek; de ezek nála sajátszerű alkotásuak 
és mindannyian magukon viselik szerzőjük jel
legét. A moralizáló költő, mint Corneille, már 
kezdettől fogva mintaképekül tünteti fel hőseit. 
Hősök akarnak lenni és azok i s ; más ok nem 
létezik; akaratuk önmagában elegendő arra, 
hogy hősökké legyenek. A naturalista másként 
gondolkodik. Ha az ember fut, azért fut, mert 
taszítják; van egy rugó, a mely a «lelkes auto
matákban)) működik és azoknak minden részét 
együttműködésre kényszeríti. Nála az erény olyan 
termény, mint a bor, vagy az eczet, valójában
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ugyan elsőrendű termény, a melylyel kívánatos, 
hogy bőségesen rendelkezzünk, a melynek azon
ban, csak úgy, mint egyéb terményeknek, meg
mérhető és meghatározott működéssel biró, szi
lárd előzményeknek ismeretes sorozata ád életet. 
Rendszerint nem egyéb, mint valamely szenve
délynek, vagy szokásnak az átalakulása, vagy 
kifejlése; a gőg, a hajthatatlanság, a kicsinyes 
szolgálatkézssóg, a hiúság, az előitélet, a fontos
kodás idézik elő; bűnök is hozzájárulnak a 
létesüléséhez, mint utálatos anyagok a legdrá
gább illatszerek előállításához. Popinot biró a 
«nyárspolgármesterek» fajtájából való rendsze
res jóltevő, a ki működési körét pontosan be
tölti, de jótékonysága rögeszméjévé vált és lép- 
ten-nyomon az tűnik ki, hogy úgy szereti sze
gényeit, mint a szenvedélyes játékos a játékját. 
Midőn d’Epard marquis megtudja, hogy vagyo
nának fele egy majdnem kétszáz év előtt történt 
bűnös birtoklásnak köszöni eredetét, óriási fára
dalmak árán felkutatja a jogszerű örököst és 
visszaadja neki a vagyonát; de hősies igazságsze- 
retetének a nemes ember büszkesége ad tápot és 
minden cselekedete azt árulja el, hogy csak 
a czimeren esett csorbát akarja kiköszörülni. 
Chesnel jegyző egész vagyonát, sőt majdnem 
becsületét is feláldozza s a d’Esgrignon családot 
az önmegtagadó ragaszkodásnak valóságos cso
dája árán menti meg. De ez a fáradhatatlan 
buzgalom egy öreg szolga szenvedélye és az
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olvasó a szeretet elvakultságában és kápráztató 
kitöréseiben a kutya ösztönszerű, állatias ra
gaszkodásának nyilvánulásait látja. Pilleraut, 
Birotteau, nevelésüknek és szellemüknek korlá
toltságában szokásból és büszkeségből becsüle
tesek. Bizonyára méltó csodálatunk tárgyai még 
az ilyen emberek, de nagyon alászáll ez a cso
dálatunk, ha erényeiknek a forrását is megpil
lantjuk, különösen ha ez a forrás ép úgy telitve 
van ostobasággal és fonáksággal, mint szépség
gel. Birotteau minden illatos és kicsinyes frázi
sokkal tart bolonddá bennünket; Pilleraut poli
tikus bolond; Popinot piszkos munkával foglal
kozik és a nagyképü védőügyvéd szokásaival bir. 
Mintegy lajstromba szedi Balzac a hebegést a 
szemölcsöket, minden egyéni rendellenességet, 
minden kis hibát és minden nagy csúfságot, a 
melyek épen úgy sajátjai az erényes emberek
nek, mint másoknak. Igaz ugyan, hogy ily módon 
szemlélhetővé teszi az embert, de az is igaz, hogy 
lerántja az égből a sárba; a csupasz valóságban 
mutatja, de kisebbíti. Más tekintetben is kiseb
bíti, mert nála mindig piszkosan buzog az eré
nyek forrása, még a legnemesebbiké is, mint a 
fenkölt gondolkodásé, a mely kiemelte Marcus 
Aureliust a porból és a nemes lélek, a mely Cléves 
aszszony lépteit irányozta. Pokolra van szüksége, 
hogy szentjeit bátorságra ösztönözze. Benassis 
és Graslin asszony jótékonyságát a mardosó 
lelkiismeretfurdalás gyötrelmei okozzák. Hulot
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asszony, Cormosis kisasszony, Mortsauf asszony 
azért gyakorolnak jótékonyságot a földön, hogy 
minél nagyobb jutalmat élvezzenek az égben. 
Nem egyéb az ily módon ábrázolt erény, mint 
uzsorára és nyereségre számító kölcsönzés. Ez 
a leggyülöletesebb eszméje Balzacnak. Hogy a 
materialista tönkreteszi illúzióinkat, ezt még 
megbocsátjuk; de hogy a művész kiöli belőlünk 
a szépért és jóért való lelkesedést, ez ellen fel
lázadunk és azt feleljük neki, hogy ha annak 
létezését másoktól megtagadja, ezt valószínűleg 
azért teszi, mert neki magának nincsen érzéke 
a szép és jó iránt.

Y.

Másutt van az ő eszményképe. Orvosai nem 
ismernek nagyobb gyönyörűséget, mint valamely 
ismeretlen és kárbozatos betegségnek a felfede
zését; mint orvos, ő is így jár el. Ismételten* 
írt le olyan természetellenes szenvedélyeket, a 
melyeket közelebbről meg sem jelölhetek. Vég
telen pontossággal és költői rajongással festette 
az utálatos férgeket, a melyek a párizsi piszok
ban nyüzsögnek és fetrengenek, olyan embereket 
mint Cobot, Rómoneneq, Nourrisson asszony, 
Fraisier, mérges salakjait a legalsóbb népréte

* La fiile aux yeux d’or, Sarrasine, Vautrin, une 
Passión dans le désert.
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geknek, a kik gyalázatos fegyvereiknek tárházát 
és aljasságuknak pokoli ragyogványát a mik
roszkóp konczentrált sugarainak nagyításában 
állítják közszemlére. Minden zugban és minden 
szemétdombon a természet törvényein kívül 
tengődő ritka és beteg teremtéseket kutatta, 
a hamis játékosokat, a kerítőnőket, az elzüllöt- 
teket, az uzsorásokat, a gazembereket és a 
kémeket; annyira behatolt a lényegükbe, oly 
szoros összefüggésbe hozta és mérlegelte a lét
feltételeiket, természetüket oly szükségszerűek- 
nek és cselekedeteiket oly következeteseknek 
ábrázolta, hogy egyszerre bámuljuk és meg
vetjük őket 8 hogy a képzelet, a mely eleinte 
irtózott tőlük, nem tudja kivonni magát vará
zsuk alól. Valójában ezek az igazi bősei a natu
ralistának és a kimélet nélküli művésznek, a 
ki semmit sem tart a figyelmére méltatlannak; 
ezek a remekei az ő képtárának. Gyorsan napi
rendre térünk becsületes, de durva asszonyai, 
kenetes papjai, ködös és csacska nagyemberei 
fölött; szépsége nem itt rejlik; a természettár 
nem műgyűjtemény. Megállunk azonban ipa
rosai és kereskedői előtt, a kiknek mindegyike 
benne van az ő látkörében s fejlődésük keserű
ségei és erőlködései előtt, a melyek rendben 
sorakozva állanak ki a közszemlére; megállunk 
szellemdús emberei előtt, a kik mindannyian 
tündökölnek, de betegesek és elvetemültek, bete
ges asszony alakjai, vidéki kávénénikéi, kék-
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harisnyás és gáláns dámái előtt, erényes em
berei előtt, a kik mindannyian e sivár ana
tómiai módszer segélyével preparálva, erényei
ket együtt és egyenként előítéleteikből, modo
rosságaikból, fontoskodásaikból vagy bűneikből 
merítik, az excentrikus, vagy torzslaku lények 
előtt, a melyeket azért gyűjtött össze, hogy 
mint pompás példányokat élesen az előtérbe 
állítsa. Várjunk meg egy pillanatig, mindjárt 
egy függönyt emel majd föl és akkor világos 
teremben nagyarányú borzasztóságokat pillan
tunk meg, a melyeket jobban szeret, mint a 
kis arányuakat.

5. §.
A nagy személyek.

Ha elfogadjuk, hogy az emberi természetben 
az értelem a lényeges kellék, akkor az értelmet 
tesszük hősünkké s a nemeslelküséget és az 
erényt rajzoljuk. Ha csak a külső gépezetet 
vesszük szemügyre s kizárólag a testnél mara
dunk, akkor a test lesz az eszményképünk s a 
buja húst és a hatalmas izmokat rajzoljuk. Ha 
az érzelmekben látjuk az ember legfontosabb 
részét, akkor csak a rögtöni izgalmakban pil
lantjuk meg a szépséget s a gyászt és a gyön
géd érzelmeket rajzoljuk.* A természetről alko

* Pl. Corneille, Rubens, Dickens.
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tott véleményünk szabja meg a szépség felőli 
véleményünket; a valóságos emberről alkotott 
képzetünk szerint alakul az ideális ember felöli 
képzetünk; filozófiánk szabja meg a művésze
tünk irányát. Ebben az értelemben irányította 
Balzac filozófiája is Balzac művészetéi Ügy 
tekinti az embert, mint valamely erőt; az erőt 
tette ideáljává. Feloldozta bilincsei alól; telje
sen, szabadon ábrázolta, megszabadítva az érte
lemtől, a mely megakadályozza, hogy önmagá
nak ártson s közönyösen a jogszerűség iránt, a 
mely megakadályozza, hogy másoknak ártson; 
megnövelte, táplálta, kifejlesztette és első helyre 
állította, mint hőst és mint uralkodót az őrül
tekben és a gonosztevőkben.

Hogyan lehet széppé tenni az őrültséget és 
a gonoszságot? Hogyan nyerhető meg rokon- 
szenvünk a ragadozó állatok s a beteg agyvelők 
iránt? Hogyan lehetséges a majdnem minden 
irodalomban érvényes szokás ellenére éppen ott 
keresni az érdekest és a nagyot, a hol mások 
az utálatost és az ellenszenvest találják? Yan-e 
gyalázatosabb, mint az otromba vasgyúró, a ki 
Plautustól Smollettig mindenféle élményeknek 
és gaztetteknek a hőse? Minő tökéletes itt az 
átalakulás; Balzac érthetővé teszi; megismer
jük bűnének az okait; meghajlunk ezen okok 
hatalma előtt és részt veszünk tevékenységük
ben. Logikája mindent más szempontból tekint 
és lassanként azon vesszük észre magunkat,
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hogy megbotránkozásunk és ellenszenvünk mind
inkább eltűnik. Brideau Fülöp katona, a ki 
foglalkozása és családja körében, ezek hatása és 
saját balsorsa következtében elaljasodik. 18 éves 
korában már katonatiszt s mint ilyen, nevelése 
a Waterlooi csatában árulások és zsákmányolás 
közepette, később Texasban az önzés és amerikai 
brutalitás látványai közben nyer befejezést. 
Mint két ízben kitüntetett alezredes, ifjúsági 
ábrándjainak, dicsvágyának és sikereinek szé
dítő magaslatáról elvetemült családja körébe 
zuhan, szegény koldus, elcsüggedve és mások 
előtt gyanúsan, bezárva, mint az oroszlán kalit- 
jának rácsai mögé, gyűlölettől égő tagja azok
nak, a kik a színháznál és a sajtóban a leg
alacsonyabb állásokat töltik be, majd betegen 
a kicsapongástól, a melynek árjába azért veti 
magát, hogy nyugalmat és szórakozást keressen, 
majd összeesküvő és végre a kórházból a bör
tönbe jut. Megkeményedett, mint játékszere a 
hatalomnak, a melyet látott és maga is gyako
rolt; elkeserítette a megalázás, a melyben bal
sorsa részesítette és a nélkülözés, a melyre 
nyomora kényszerítette; megrontotta a gonosz
tevők társasága, a szokásává lett orgiák, család
jának engedékenysége, anyjának kedveskedése, 
első vétkeinek büntetlensége. Csodálhatjuk-e 
mindezek után, ha az igazság és az emberek 
iránt érzett megvetését nyíltan kimondja és 
hasznára fordítja? Az okoknak ez a tömege
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folyóként ragadja magával az olvasót. Nem 
irtózunk már Fülöp durvaságaitól sőt inkább 
látni vágyunk azokat; jelleméből folynak és ez 
okozza, hogy mi is követeljük azokat ; s a mi 
még több, vadsága önnönmagát védelmezi; határ
talan közönyössége által lesz nagygyá. Semmi 
emberi vonás sincs már a természetében; min
dent kihasznál és felforgat. Miután kirabolta 
anyja pénzesládáját, öngyilkossági kísérlettel 
ijeszt rá; átölelik, sírnak, térden állva ajánlják 
fel neki a család vagyonát: «Hopp!» így szól 
«ez a nyilatkozat hatásos». Ez az ő hálája.

Második anyjától, az öreg Descoings-től ki
csikarta az utolsó pénzét s a következő napon 
haldokolva találja: «Hát kiutasít engem? Az 
elveszett fiú melodrámáját játssza el? így fogja 
fel a dolgot? Igazán furcsák vagytok vala
mennyien. Hát micsoda rosszat tettem? A jó 
öreg vánkosait egy kis tisztogatásnak vetettem 
alája. Az ördögbe i s ! A pénzt csak nem szo
kás a lepedő alá dugni. Elég már!» Ez az ő 
töredelmessége. Egykoron Girendeau nevű régi 
fegyvertársának és kicsapongásai részesének 
támogatásában részesült; mihelyt gazdag lett, 
ajtót mutat neki és elidegenkedik tőle ezekkel 
a szavakkal: «Ez egy erkölcstelen ember.» Ez 
az ő barátsága. Alacsony származású nőt vett 
el, hogy egy milliónak a birtokába jusson ; 
Párisba megérkezve, kiűzi nejét a fél világba, 
majd a legnyomasztóbb nélkülözéseknek teszi

6Balzac,
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ki s végre búban és betegségben hagyja el
pusztulni. így tesz eleget a hitvesi kötelessé • 
geinek. Brutális hálátlanságával megölte anyját. 
Családjának egyik barátja esdekelve kéri, hogy 
látogassa meg anyját a halálos ágyán; neve
tésbe tör ki: «Az ördögbe is! Mit csináljak én 
ott? Akkor tesz nekem nagy szolgálatot a jó 
asszony, ha minél előbb elpusztul. Öreg teve 
vagyok én, a mely ért a térdhajtogatáshoz. 
Anyám az utolsó sóhajával a fivérem javára 
akar tőlem valamit kicsalni. Köszönöm szépen.» 
Ez az ő gyermeki kegyelete. Ki gondol még 
ezek után a világfi és a vasgyuró vakmerő 
durvaságára? A borzasztóság megfojtja a fara- 
gatlanságot; ez már az érczszobor embertelen 
és borongó csillogása. Mindezekhez hozzáteszi 
Balzac a hatalmat; a nevelés, a mely elron
totta Fülöpöt, meg is aczélozta egyúttal; mint 
vasgyuró, mint játékos, a háború és a romlott 
sors fordulataiban nyerte azt a hidegvérűséget, 
a mely az embernek önuralmat és mások fölötti 
uralmat ad. «Olyan tekintete van, a mely hyp- 
notizálja a gyengéket,)) olyan képmutatása, a 
mely tévútra vezeti a tömeget, olyan pillantása, 
a mely megragadja az alkalmat. Lássuk csak, 
milyen módokban, minő gőgös megvetéssel, 
milyen elpusztíthatatlan phlegmával oktatja 
nagybátyját, a vén gyámoltalant, a kit szolgá
lója és ennek szeretője kihasználnak: «Jó napot, 
uram,» — mondja a látogatóknak, — << sétálni
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viszem a nagybátyámat, a mint láthatják és 
megpróbálom, hogy valamire neveljem, mert 
olyan korban élünk, a melyben az unokáknak 
keli felügyelni nagyszüleik nevelésére... Meg
ölöm ezt a Maxence-ot, mint a kutyát. Állítson 
engem a helyére s én azután gondoskodom 
majd, hogy ez a csinos lány az ujjai és szeme 
legkisebb intésének is engedelmeskedjék. Igenis, 
Flórának szeretnie kell önt, teringettét! S ha 
nem lesz vele megelégedve, korbácscsal verem 
meg. Úgy élnek majd együtt, mint két turbó- 
kóló gerlicze, ha t. i. elfelejti a bánatát; mert 
eleinte fetreng majd, mint a féreg, jajgat és 
könyekben tör ki majd. De hagyja csak a dol
gokat a maguk folyására.)) Talált-e valaha a 
cynismus és embergyülölet találóbb és keserűbb 
kifejezést? Fülöp a dragonyos és mészáros 
módjára úgy aprítja és vágja le az embereket, 
mint a marhát. Olyan erős, hogy erejét elvesz
tegeti ; kiüti Maxence kezéből a kardot, kény
szeríti, hogy újra fölvegye s akkor megöli, 
miután kegyelmet kérő esdeklését kigúnyolta. 
Éppen olyan ügyes számító, a milyen nagy vívó, 
zsebrevágja nagybátyja hagyatékát, megmene- 
kedik nagybátyjától, nejétől, barátaitól, anyjá
tól, a nemeskeblüség és a becsület tetszetős 
örve alatt befurakodik a társaságba, rendjele
ket, czimeket, milliókat nyer és a legmagasabb 
rang elérésére törekedik. Hogy annál tökélete
sebbé tegye, a bűn philosophiájával ruházza

G*
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fel Balzac; a gonosztevő nem tökéletes, ha nem 
elvből az ; tudnia kell, hogy mit tesz és mire 
képes, büszkélkednie kell gonosztetteivel, kegyet
lenségét jogszerűnek kell tartania, gúnyolódnia 
kell az erény és az emberek fölött; bűneit a 
jog tekintélyével kell támogatnia, alapelvekké 
kell azokat emelnie, az elme teljes ragyogásá
ban, az ég teljes igazságában kell azokat ter
jesztenie. Szemérmetlenség és elmélet az utolsó 
koronája; halljuk csak Fülöpöt: «Az asszonyok 
takaros gyerekek; olyan állatok, a melyek az 
embernek alá yannak rendelve és félelmet kell 
beléjük öntenünk, mert a leggonoszabb helyzet 
reánk nézve, ha ezen esztelen teremtmények 
kormányoznak bennünket.)) És másutt: «Sze- 
rencsefi vagyok én, kedvesem, de pályámat nem 
teszem közszemlére; fiam szerencsésebb, mert 
urnák született. A ficzkó kivánni fogja a kabá
tomat és jól teszi, mert különben nem is az 
én fiam volna ?» Látjuk, hogy önmaga irányá
ban is igazságot szolgáltat s a brutalitást nyu
galmas és kellemes fekhelynek tekinti, a mely* 
ben jól érzi magát; Machiavelli és Borgia sem 
fejezhették volna ki magukat találóbban. Mit 
jelent ezekkel szemben az ő vége s az a két, 
vagy három sorscsapás, a mely tönkretette és 
megölte? Ha kő esik is a legszebb gépezetbe, 
az egyik rugót összezúzva és ez által az egész 
működést megakasztva, a gép azért mégis 
mestermű marad s ha darabokra szakadt és
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összezúzódott is, nem tesz semmit; csak bámu
lom az árczből készült kerékmű pontos össze- 
működését, a tönkrement hajtómű hatalmas, 
vicsorgó fogait, a szédítő forgásban láthatatlan 
szíjkorong győzhetetlen lendületét, a fénylő és 
csikorgó kovácsolt vasnak komor ragyogását; a 
művész leigázott, magával ragadott, elvakított 
és nem tudok, de nem is tudok már egyebet 
tenni, mint művét csodálni.

Ez az alak ilyen módon költői magaslatra is 
emelkedhetett; ebben a vasgyuróban a rettent- 
hetlenség és a hidegvérűség uralkodik s Balzac- 
nak csak ezeket a tulajdonságokat kellett ki
fejlesztenie, hogy körét rokonszenvessé tegye. 
De mit lehet csinálni a fösvényből? Micsoda 
nagyság van a ránczos, összetöpörödött uzso
rásban, a ki egész életét számlák írásával, ki
adásainak korlátolásával és mások vagyonának 
elharácsolásával tölti el? Hogy lehet Moliére 
után és Moliérenek ellenmondóan írni a fös
vényről ? Mi már Harpagon, mint groteszk teremt
mény, a melyet a költő megfoszt a becsülettől 
és arczul üti, hogy bennünket mulattasson s 
hogy ezzel a mi hibáinkat is élénken megvilá
gítsa ? Számláljuk elő az összes nevetségeket: 
vájjon találunk-e csak egyetlen helyet is, a hol 
a szépség helyet foglalhatna ? Zsugorisága annál 
hitványabb, mert gazdag polgár s mert állása 
arra kényszeríti, hogy szolgákat, ékszereket és 
hintókat tartson, Yan-e hitványabb ember, mint
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étkezésen töri a fejét, összeszedi a gyertyamarad
ványokat és összekapargatja a filléreket? Szom
szédai bolonddá tartják, szolgái megvetően 
bánnak vele, fiát adósságokba merülni és lányát 
megszökni engedi; zálogra akar kölcsönözni, a 
dolog balul üt ki; el akarja rejteni a pénzét 
és ellopják; meg akar nősülni és kedvesétől 
megfosztják; udvarias akar lenni és bolond lesz ; 
sír és a néző kaczag. Mennyire alkalmas segéd
eszközök ezek valamely személynek gúnytár
gyává tételére! Ha az ellenkező segédeszközöket 
használjuk, költőivé tesszük a személyt; a 
nevetséges teremtmény tragikus és emelkedett 
lesz; a kifordított Harpagon Grandet lesz. 
Tegyük meg földmívesnek, kádárnak, vinczellér- 
nek s alávalósága megbocsátható lesz. Ha a 
reggelinél felszámlálja a czukordarabkákat, ha 
a saját kezeivel szegezi össze unokája ládáit, 
ha szolgálóját magánál tartóztatja, hogy meg
takarítsa a gyertyát, úgy azt jelenti mindez, 
hogy tartós szokások, hogy a fiatal ember az 
aggastyánban folytatódik s hogy a lélek mindig 
azt az alakot tartja meg, a melyet kezdettől 
fogva fölvett; az ő helyzetében mi is éppen 
úgy cselekednénk és ekkép eltűrjük azt a zsu
goriságot, a mely különben ellenszenves lett 
volna előttünk. Az ügyetlen, felültetett és lóvá 
tett Harpagon nevetség tárgya; az ügyes, tekin
télyes és szerencsés Grandes félelemmel tölt el
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bennünket. Cselédeit és családját, barátait és 
ellenségeit egyaránt kihasználja. Szolgálónak 
valóságos gránátos testalkatú leányt választ ki 
a faluból, a kivel ő kívüle senki sem érintke
zett szívesen s a kibe az igavonó állat gépies 
engedelmességét és hűségét oltotta bele. Fele
sége takarékos, jámbor asszony, a ki vallásos
ságból, gyengédségből és ostobaságból engedel
meskedik, a ki belenyugszik abba, ha férje az 
összekuporgatott garasoktól megfosztja és mégis 
kerüli, hogy férjétől egy fillért is kérjen. Leányát 
szigorú takarékossághoz szoktatja és gyermekei 
edényét arra használja, hogy megrabolja jogos 
örökségétől. Megszabadul tönkretett unoka- 
öcscsétől s útat és módot talál arra, hogy a 
nagylelkűt játssza, midőn ékszereit potom áron 
veszi meg. Tiszteletben részesítik s udvarolnak 
neki a leggazdagabb emberek is abban a remény
ben, hogy leányát elvehetik. Húszféle szolgála
tot kell részére teljesíteniök; az egyiktől ingye
nes tanácsokat fogad el, a másikat Párisba 
küldi, hogy lügyeit rendbehozza. Mint valóságos 
diplomata, ínint nyakas számító, minden szen
vedélyt, minden erényt, minden szerencsétlen
séget hasznára fordít, olyan figyelmesen és 
olyan okosan, hogy üzlettársait kijátssza s a 
törvény segélyével megkerüli magát a törvényt. 
200 aranynyal kezdte és 17 millióval végzi. Az 
arany ragyogása elfedi a bűn hitványságát és 
a dicsfényben tündöklő fukarság úgy ül a sike
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ren, mint a trónuson. Hogy ezt a fösvényt még 
inkább felmagasztalja, a szellem és akarat összes 
erőivel felruházza őt Balzac. Grandet annyira 
ravasz, hogy rendszerint a tudatlan és alázatos 
ostobát játssza, a ki fólrebeszél és azt mondja, 
hogy szétszakad a feje, hogy mit sem ért ezek
ből a bonyolult üzletekből, míg végre ellenfelei 
lemondanak a bizalmatlanságról és elárulják 
neki a titkukat. Mulat fölöttük és kedvét találja 
abban, ha futni és izzadni hagyja őket. Játszik 
az udvarlásukkal és hajlongásaikkal: «Lépjenek 
be uraim,» mondja látogatóinak, a város ele
gáns urainak, «én nem vagyok büszke, magam 
javítom ki lépcsőfokaimat.)) És felszólítja őket, 
hogy üljenek le az egyetlen gyertyához, szol
gálója mellé. Mikor fivére öngyilkos lett és 
unokaöcscse siratja, e szavakra fakad: /<Be kell 
várni az első zápor elmúltát; de ez a fiatal 
ember semmire sem alkalmas, többet törődik a 
holtakkal, mint a pénzzel.)) Vájjon/fogunk-e 
nevetni ezek után is ezen az emberen? Kés- 
döfés ez a mondás, a mely egyszerre elvágja 
az emberiesség és a részvét gyökerét. Bűne 
olyan dogmává vált, a melyet az .akarat min
den erejével és a szeretet miden bensőségével 
tett a sajátjává. Otthon rettenetes zsarnok; a 
nők reszketnek tekintetétől; ezek az ő «kende- 
riczéi», kicsiny, csinos állatkák, a melyeknek 
időnként kendermagot adunk, de ujjúnknak egy 
nyomásával a nyakukat is kitekerhetjük. Szarkasz
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tikus és nyers kifakadásaiban a szenvedély tor
zsalkodását halljuk : «Az én pénzemet nem adom 
oda azért, hogy ezt a fiatal oktondit czukorral 
tartsa ki. Gyertya kellene nekik ? Ezek a leányok 
még a házam padlóit is örömest felszednék, 
csakhogy tojást főzhessenek szeretőiknek.» Ha
ragjának hevessége és kitörése magával ragad 
bennünket; látjuk, hogy a bűn ezen a fokon 
sem féket, sem határt nem ismer, hogy min
dent összezúz, a mi a lába alá kerül és úgy 
keresztülgázol a mások érzésein és boldogságán, 
mint a megvadult bika a házon és a templomon: 
«Mit használ önnek minden három hónapban 
hatszor nyalni-falni a jó istent, ha atyjának 
pénzét titkon egy semmirevalónak adja, a ki 
fölemészti majd a szivét, ha már semmit sem 
adhat majd neki?» Felesége Isten nevében kö
nyörög neki: «Az ördög vigye a te jó Istene
det !» Itt már rettegünk az emberi természettől. 
Úgy érezzük, hogy ismeretlen örvényeket rejt 
magában, a melyek mindent elnyelnek, úgy a 
vallást, mint az atyai szeretetet. Midőn leánya 
aláírja az okmányt, a melyben lemond anyai 
örökségéről, izzad és elhalványul, majdnem el
ájul és egyszerre olyan hevesen átöleli, hogy 
csaknem megfojtja. «Oh gyermekem, új életet 
öntesz atyádba. így kell az ügyeket elintézni. 
Az ólet is csak egy ügy. Vedd áldásomat. Eré
nyes leány vagy, a ki nagyon szereti atyját.» 
Ez a trivialitás, ez a ráadásul adott áldás, ezek
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a lüktetve és félig elfojtva kipréselt kitörései a 
fösvénynek, a ki felülkerekedik az atyán, irtóz
tatok. Ezen a fokon és ilyen előzmények után 
a szenvedély a költészet magaslatára emelkedik 
és talán nem is más az ilyen fösvény, mint 
titkos és tévelygő költő. Képzeletében arany- 
folyóban úszik. A szerető és a művész eleven 
és gyöngéd kifejezéseivel beszél kincséről. «Bár 
jönne már a bájos kicsike. Megérdemelném, 
hogy megcsókold a szemeimet, mert a tallérok 
élet- és halál titkairól beszélek neked. Valóban 
élnek és morognak a tallérok, mint a kutyák ; 
jönnek, mennek, izzadnak, termelnek.)) Végül 
egész órákon át az aranyhalmazokra szegeződ- 
nek szemei, hogy csillogásukban gyönyörköd
jenek: «ez melegito, mondja. Vájjon nevetsé
ges-e ez? Mennyi örömet élvezett ez az ember! 
Szemeivel élvezte pénzét, mint a művész; ezer 
ragyogó tündérvilág ábrándjaiban és reményei
ben úszott, mint a költő; jóllakott a növekvő 
siker, az újra meg újra kivívott diadal, a pa
rancsoló felsőbbség, a kiküzdött uralom hosszú, 
szakadatlan élvezetével; sem a szive, sem a 
pénze, sem a nélkülözések, sem a megbánás 
nem okoztak neki fájdalmat. A legmagasabb 
életkorban uralkodó szenvedélyének birtokában, 
teljében és teljes kielégítettségében halt meg, 
miután összes többi vágyai kialudtak és ki
vesztek. Ha Corneille a hősiesség nemes hős- 
kolteményét írta meg, úgy Balzac a szenve-
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dély diadalmaskodó hőskölteményét teremtette 
meg.

Az ilyen alakokat éppen hatalmas voltuk 
menti meg az alacsonyságtól; de válasszunk 
olyan szenvedélyt, a mely gyengeség; állítsunk 
a ragadozó állat helyére bolondot; keressünk 
olyan bűnt, a mely nem zsarnokká, hanem 
rabszolgává tesz s a mely annak a szívét és 
életét emészti föl, a ki fölött uralkodik, a helyett, 
hogy egy másiknak az életét és boldogságát 
dúlná fel. Van ilyen szenvedély, legtöbbször 
nevetség tárgya, megszokott czégtáblája a gúny
nak a régi és új vígjátékokban: a szerelmes 
aggok szeretkezése, a mely bolondítja, kifosz
togatja és agyonhajszolja az illetőt. Balzac ebből 
is hőst csinál; mert mi is hát magában véve 
az ember? Talán Grandet vagy Brideau sze
mélye iránt érdeklődöm? Nem-e csak talap
zatai ők a művész szemében a szobornak, a 
mely a szenvedélyt ábrázolja? Ez az, a mit 
csodál; mert a szenvedély nagy, örök, uralko
dója és megsemmisítője a természetnek és az 
emberiségnek.® Hatalma mindig ugyanaz és 
mindig egyformának mutatkozik, akár a kör
nyezetében levő tárgyakat, akár az őt tartal
mazó erényt zúzza össze. Igen szépen látható, 
a mint mérget présel az erőteljes és egészséges 
testbe, felperzseli a vérét, megbénítja az izmait, 
vonaglásokban fölemeli, majd megint lesújtja 
és végre feloldja lassan a mozdulatlan tömeget,
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a melyet nem bocsát többé szabadon. így járta 
át lassanként ez a méreg Hulot d’Ervy bárót, 
egyikét a császárság nagy adminisztrátorainak, 
a ki majdnem miniszter volt, feje a legvirág
zóbb családnak, a legerényesebb és legszebb nő 
imádatának tárgya, szellemes és találékony, ha
tározott és tapasztalt, fenkölt gondolkodású és 
szeretetreméltó ember. Színésznőkre pazarolta 
a vagyonát; annyi pénze sincs már, a mennyi 
a háztartáshoz és leánya kiházasításához szük
séges, és a szokással folyton növekvő szenve
délye annyira a rabjává tette, akárcsak egy 
eszelőst. «És mindezt egy nőért, a ki megcsal, 
a ki gúnyt űz belőlem, ha nem vagyok jelen, 
a ki vén kifent macskának nevez. Oh, mégis 
csak irtózatos, hogy többe kerül egy bűn, mint 
egy család eltartása! . . .  És még sem szegül
hetek ellene . . .  Ha azt Ígérném most neked, 
hogy sohasem térek vissza többó ehhez a gya
lázatos zsidólányhoz, mihelyt két sort írna, 
éppen úgy kész volnék elmenni hozzá, mint a 
hogy kész volnék tűzbe menni a császárért.)) 
Az ily mélyen gyökerező bűn rögeszmévé válik. 
Az ópium rabja, a ki társát valamely barlang 
egyik sarkában hörögni látja, így szól: «Két 
hónap múlva én is ilyen állapotban leszek» — 
és elfordul, hogy pipáját megtöltse; a szenve
dély belekapaszkodik az emberekbe és előre
látott, de mégis ellenállhatatlan mozgásban vas
karmokkal vonszolja a szégyen és fájdalom
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véres és iszapos örvényébe. Énekesnője által 
eltaszítva, egy szép asszonyba szeret bele Hulot, 
a ki becsületes asszonynak látszott, de volta- 
képen Shakespeare Cleopatrájához hasonlóan a 
legveszedelmesebb courtisan volt, királynő me
részségénél, művésznő hevességénél és képzelő
erejénél fogva. Ebbe az örvénybe hullanak 
vagyonának romjai. Felhasználja fizetését, vál
tókat ír alá, árúba bocsátja hitelét, feleségét 
kenyér nélkül hagyja, nagybátyját, a becsületes 
parasztot, a ki olyan engedelmes, mint egy 
katona, ráveszi a sikkasztásra. Az atya, az okos, 
igazságos, becsületes ember, mind eltűnnek las
sanként s a kéjencznek adnak helyet. A bűn 
fokról-fokra emelkedik, mint a tengerdagály, el
fojtja az emberiességet, a józan belátást és a 
becsületérzést. E végpusztulásban fölfedezi, hogy 
szeretője megcsalja, még pedig két vetélytárssal 
egyszerre; a szemtelenség és gyalázatosság egy 
rögtöni kitörésében maga a nő mondja ezt a 
szemébe. Mégis kegyeiért könyörög a szeren
csétlen ! Rááll arra, hogy férjének állást szerez; 
ennek gyermekét a magáénak ismeri el s mi 
több, azt hiszi, hogy szeretve van és sir az 
illetődöttségtől; iszákos lesz minden szégyen
től, a nélkül, hogy ezt a legkevésbbé is érezné; 
egy rögeszmétől megigézve, semmi egyebet sem 
vesz már észre; úgy megy előre, mint a gyer
mek, a ki merően egy gyümölcsre szegezi sze
mét és bukdácsolva gázol keresztül a tüskés
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csaliton és a posványon; alig hogy kiábrándult, 
a két jó madár házasságtörésen éri és kicsikarja 
tőle a hitelének és vagyonának végső marad
ványát. Ugyanabban a pillanatban egyetlen 
robajjal nyakába szakad a nyomorúság tömege, 
a melyet az ő bűne halmozott össze. Fia össze- 
roskad a váltók súlya alatt; neje, kit végső 
kétségbeesése és gyöngéd odaadása a nélkülözés 
határáig sodortak, halálos betegségbe esik; 
bátyja, a szigorú republikánus, három év le
forgása alatt meghal; nagybátyja, a kit az ő 
bűne juttatott a börtönbe, megöli magát egy 
reggel. Védurának, a fejedelemnek megvetésé
től porrá zúzva, állásáról elűzve, tolvajnak nyil
vánítva «mintegy feloszolva» roskad össze a 
vagyonok romjai közben, a melyeket megsem
misített, a családok zokogása közben, a melyeket 
megbecstelenített és a harangzúgásnál azon két 
halottért, a kik az ő lelkiismeretét terhelik. 
Nem elég-e ez? Vájjon megállapodik-e a physio- 
logikus költészet a becsület ezen hálátlanságá
nál? A logika még tovább vonszolja, az erő
szakos vonaglásoktól a feloszlás és a halál 
bágyadt tétlenségéig. Innentől kezdve Hulot 
már nem ember, hanem «csak vérmérséklet». 
A gyöngédség, a finomság, a szerelem és mind
az, a mi megszépíti és megbocsáthatóvá teszi a 
bűnt, örökre oda van nála; csak a szokás és a 
szükséglet maradt meg. Olyan mélyre sülyed, 
hogy pénzt kölcsönöz az énekesnőtől, régi sze
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a másikat hagyja el, «mint kiolvasott regényt#, 
iszákos korcsmatöltelékek, színházi gyülevész 
népség, tapsonczok és a legaljasabb csőcselék 
között tengődik, méltóan az őt környező bor- 
zasztóságokhoz, mindig eladósodva és üldöz- 
tetve, végre zugirász egy bódéban, miután pén
zért és pörkölt mandoláért magának egy fiatal, 
ártatlan 15 éves gyermeket vett. Elzüllése a 
bárgyuságig fajul; a gépies és physikai ösztön 
egy fajáig sülyed alá. Midőn neje újból felta
lálja s megmentett családjának és lábraállított 
vagyonának vissza akarja őt adni, így szól: 
«Elfogadom, de magammal vihetem-e a kicsikét.# 
Ez már az éhhalállal küzdőnek vak és irtózatos 
vágya, a ki görcsösen kapkod az utolsó falat 
kenyér után. Hogy az egészet betetőzze, szakács
ijá v a l, egy esetlen normandiai leánynyal kezd 
viszonyt. «Feleségem nem élhet már sokáig# — 
mondja neki — «s ha akarod, báróné lehetsz.# 
Szegény, beteg neje meghal ezekre a szavakra, 
a melyeknek fíiltanuja volt s a szakácsnéból 
báróné válik. Milyen befejezés és milyen szó! 
De egyúttal minő kapcsolat és minő össze
játszás ! Lucretius sem teremtett hatalmasabbat, 
midőn az athéni dögvészt kétségbeejtő erőtel
jességgel és kérlelhetetlen logikával írta le s a 
dögvészt hőssé tette.

Álljunk meg i t t ; ez a három arczkép meg
fejti előttünk a többit is. Balzac épen úgy mint
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Shakespeare, minden fajtájú gonosztevőt színi v 
hozott; a nagyvilág és a művészélet, a fegy- 
ház és a kémkedés, a bank és a politika gonosz- 
tevőit.* 0 is, mint Shakespeare, minden faj táji 
rögeszmében szenvedőt a tollára vett. A kicsa 
pongás és a fösvénység, a hiúság és a tudás
szomj, a művészet, az atyai szeretet és a sze
relem rögeszméjének rabjait.** Egyiknél csak 
úgy szenvedünk, mint a másiknál. Itt már nem 
a köznapi és morális életben, hanem a képzelet
beli és ideális életben vagyunk. Személyei nem 
minták, hanem látomások; a nagyság mindig 
szép, még a szerencsétlenségben és a gonosz
ságban is. Senkisem tanácsolja, hogy helyesel
jük és kövessük, csak azt kívánják, hogy vizs
gáljuk és bámuljuk őket. A szabadban szíve
sebben találkozom a birkával, mint az orosz 
lánnal, de a korlát mögül szívesebben néze.1 
az oroszlánt, mint a birkát. A művészet is ilye a 
korlát; midőn eltünteti a félelmet, fokozza az 
érdeklődést. Ily módon fájdalom és veszély nél-

* Vautrin, Marneffe asszony, de Marsay, Nucingf , 
Brideau Fülöp, La Palfériné, Maximé de Trailles st

V. ö. III. Richard, Jago, Lady Macbeth, Regé 
Gáá eril^i stb.

** Saes, Hulot, Grandet, Goriot, Loui^Lam bei 
Marcas, Frauenhofer, Sarrasine, Facine Gane stb. «Gau_ 
bara et Massimitta Doni* czímű két részből álló kisebb 
regényében két monomaniakus szerepel.

V. ö. Coriolan, Hamlet, Lear, Othello, Antonius, Julíb. 
LeonatÜl, Timon. ----



97

irkül szemlélhetjük a legkevélyebb szenvedélyeket 
v s a  részvétlen harczokban és féktelen vágyak

ban önmaga fölé emelkedett emberi természet
id nek meghasonlását, óriási küzdelmét, egész zsi- 

vaját és küzködését. És csakugyan, ebből a 
4 szempontból izgat és magával ragad a hatalom.

Ez kivetkőztet bennünket a lényegünkből; föl- 
i  emelkedünk a mindennapiság fölé, a melyben 

csak képességeink korlátoltsága és ösztöneinek 
gyarlósága tartóztat bennünket. Ezen látvány 

/ és a nyomában járó hatás megnöveszti lelkün
ket ; úgy érezzük, mintha Michel Angelo küz
dőivel állnánk szemben, eme félelmes alakokkal, 
a melyeknek hatalmas és feszült izmai szét
zúzással fenyegetik a törpe népet, a mely őket 
szemléli; és végre megértjük, miért érzi magát

- otthonosan a két hatalmas művész a maga 
iükirályságában, távol a köznép országától, a 
íy.tművészet hazájában. Shakespeare találóbb sza

vakat, erőszakosabb tetteket, kétségbeejtőbb 
sikoltásokat alkalmazott; több lendülettel, több 
őrültséggel, több tűzzel rendelkezik; lángesze

ntermészetesebb, gazdagabb, hevesebb; ösztön-
- szerűleg találékony, mert költő; rögtöni meg

világításban látja és szemlélteti a dolgok ter
jedelm ét és mélységét, hasonlóan a déli vidé- 
-'’keken láitható éjszakai fény villanáshoz, a mely

az egész láthatárt egyszerre leleplezi és világossá 
teszi. Balzac lassan fűti és hevíti olvasztó 
kohóját; szenvedünk erőfeszítéseinek a láttára;

7Balzac.
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kínosan dolgozunk vele együtt fekete és füstös 
műhelyeiben, a melyekben a tudomány segé
lyével számtalan jeltüzeit preparálja, a melyeket 
ezerfelé oszt el, úgy hogy kereszteződő és egye
sített fényeik bevilágítják a tájat. Végre mind
annyian egyesülnek s a néző mindent tisztán 
lá t ; nem olyan gyorsan, nem olyan könnyedén 
és nem olyan ragyogó fényben, mint Shakes- 
peare-nél, de ugyanazokat a dolgokat, ugyanoly 
messze és ugyanolyan közel látja.

6. §.

Balzac philosophiája.
Minden magasabb szellem a világnézeteiről 

ismerhető meg. Végre is ezek a fősajátosságai 
az embernek; a többi képességek csak arra 
valók, hogy azokat előkészítsék és kifejezésre 
juttassák ; ha hiányzik ez a főképesség, akkor 
csak a középszerűek vannak meg; philosophia 
nélkül a tudós csak kézműves, a művész csak 
mulattató. Ez magyarázza meg Ampere ki
magasló jelentőséget a physikában, Gerffroy 
Saint-Hillaire-ét a természetrajzban, Guizot-ét 
a történetírásban. Innen van Balzac jelentősége 
a regényírás terén.

I.
Mindenről általános világnézlete volt, úgy, 

hogy könyvei annyira telítve vannak velük,
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hogy szépségük szenved miattuk. Hogy mik az 
okai, a következményei és a kapcsolatai minden 
képességnek és minden szenvedélynek, mik a 
hatásai a magán- és nyilvános életben minden 
állásnak és minden hivatásnak, hogyan jön 
létre és hogyan semmisül meg a vagyon, az 
emberre és az emberiségre vonatkozó száz
ezernyi igazság, a melyeken a világ nyugszik, 
mindez megvan az ő művében; értekezések a 
házasságról, a kereskedelemről, a bankról, a 
csődről, a kormányzásról, a családról és a 
sajtóról váltják föl egymást. Minden perczben 
elmélkedésekbe merül és személyei is ugyanezt 
teszik. A gondolatoknak eme túlbőségében rej
lik az ő nagyságuk; beszédei majdnem mindig 
érdemesek a kigondolásukkal járó fáradságra. 
Mindannyit olyan reflexióknak a tömege kiséri, 
a melyek egy egész élet folyamán gyűltek össze. 
És mindezek az egymással szembeállított és 
egymással egybekapcsolt tömegek összeségükben 
a világ encyklopédiáját képviselik.

Mi is hát ez a világ és minő erők irányít
ják? A naturalista Balzac szerint a szenvedélyek 
és az önzés. Az udvariasság ékesíti, a képmu
tatás leplezi, a nyárspolgáriasság szép elneve
zésekkel takargatja, de valójában tíz cselekmény 
közül kilencznek önzés a rugója. És ebben 
semmi meglepő nincsen, mert ebben a nagy 

j összevisszaságban mindenki önmagára van utalva. 
Az állat csak azzal törődik, hogy mi módon

7*
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táplálja és védelmezze magát; s az ember is 
csak állat, azzal az egyedüli különbséggel, hogy 
mivel az ember működési köre tágabb, szük
ségletei és veszélyei is nagyobbak. Ez az oka, 
hogy miért tekinti Balzac a társadalmat önzé
sek összeütközésének, a melyben a ravaszság
gal támogatott hatalom diadalmaskodik, a mely
ben a szenvedély vakon és hevesen töri át az 
ellene vont gátakat, a melyben az elismert 
erkölcs a hagyományos szokás és a törvény 
tiszteletén alapul. Ez a felfogás, midőn gonosz
tevőkből lángeszű embereket alkot, annál szo
morúbb és veszedelmesebb, mert a bűnt, a 
melynek megadja az elméletét, akaratlanul 
érdekessé és megbocsáthatóvá teszi, mert a 
fenkölt és finom érzelmeket kevésbbé csodálatra 
méltóknak tűnteti föl s mert időről-időre, tár
gyától elkalandozva olyan elveket dob a fel
színre, a melyek a közbékére ártalmasak lehet
nek s a becsület iránti érzéket megtéveszt
hetik.*

Egyébként hiányzik nála ennek a fanyar 
filozófiának az ellensúlya, a történelem, a melyet 
rosszul ismert; megfeledkezett arról, hogy a

* «Az erényes emberek csak mindig elégedetlenek a 
helyzetükkel; megcsalatva érzik magukat az élet nagy 
vásárjában.)) (Les parents pauvres.)

«Tudta, hogy 30 éves korában, abban a korban, 
midőn az ember embertársairól, a társadalmi vonatko
zásokról és érdekekről magának Ítéletet alkotott, azok-
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naiv ember sok bűnnel és nyomorúsággal van 
is elhalmozva, a múlt idők embere még több 
ilyennel volt tetézve, hogy a kibúvóit tapasz
talat csökkentette a balga képzelődéseket, a ba
bona szemfényvesztését, a szemvedély hevessé
gét, az erkölcsök durvaságát, a fájdalmak ke
serűségét s hogy tudásunkat és hatalmunkat, 
mérsékletünket és biztonságunkat évszázadról 
évszázadra növekvőben látjuk. Hogy az ember
ről elmélkedjünk, ehhez nem elég a pontos 
megfigyelés, teljes megfigyelés szükséges ahhoz; 
és a jelenkor képe hamis a múltra való emlé
kezés nélkül.

Ha ugyanis a múltat vizsgáljuk, kisértetbe 
jövünk a jelent szépnek és becsületesnek ta r
tani. Valójában mi sem csalókább, mint ez a 
két szó: szépség és jóság, mi sem veszedelme
sebb, mint e szavakat a világ megítélésénél 
alkalmazni. Sohasem kell azt mondani, hogy 
rossz a világ, sem azt, hogy jó a világ. Ebben 
a vonatkozásban azt jelentik e szavak, hogy a 
dolgok bizonyos más dolgokkal összehasonlítva 
szépek, vagy rútak; azért vesznek föl ellenkező

nak a nézeteknek, a melyekért egész jövőjét feláldozta, 
változniok kell nála is, mint minden valóban gondol
kodó embernél.# (La vieille fiile.)

«A maga valóságában látta a világot, hogy a tör
vény és az erkölcs írott malaszt a gazdagoknál s a 
gazdaságban az «ultima ratio mundi»-t látta,* (La 
pere Goriot.)
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nevet és ellenkező tulajdonságot ugyanazok a 
dolgok, ha különböző dolgokkal hasonlítjuk 
össze. A valóság az, hogy létezik a világban a 
jónak egy mértéke, a mely nagynak tetszik, ha 
valami kisebbel, kicsinynek, ha valami na
gyobbal hasonlítjuk össze s a mely, mint 
minden nagyság magában véve, sem nem nagy, 

 ̂ sem nem kicsiny. Ha nyomorultnak és rossz
nak tartjuk az embert, ez onnan van, hogy 
szivünk mélyén az igazságos és boldog élet 
képét alkottuk meg s ha saját életünket ezen 
képpel hasonlítjuk össze, azt látjuk, hogy éle- 

~ tünk azt meg sem közelíti. Ha azonban a ter
mészetes és állati életet, a képzelődésnek és a 
vágyaknak kíméletlen és összhangtalan játékát, 
az akaratnak és a dolognak szükségképeni ösz- 
szeütközését vizsgáljuk, akkor csodálni fogjuk 
az igazságosságnak és boldogságnak osztályré
szét, a mely annyi fergetegben is épségben 
marad és dicsőíteni fogjuk az emberi természet 
nemességét, a mely annyi féktelen és vak erő 
közepette megóvja tisztaságát s az értelmet és 
az erényt kifejezésre juttatja. Ily módon tetszé
sünk és mindenkori kiindulási pontunk szerint 
erényesnek, vagy bűnösnek, szépnek vagy rút
nak, boldognak vagy nyomorultnak tetszik előt
tünk az ember, a nélkül, hogy csak egyike is 
ezeknek a neveknek kifejezné az ember igazi 
természetét, a nélkül, hogy csak egyike is meg- 
állapíthaná ezeknek a neveknek az ember ren-
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deltetésének és viselkedésének szabályát és 
mindez azért, mert e neveknek egyike sem 
veszi tekintetbe a távolságot a valóságos ember 
és a képzeletbeli ember között, a mely utóbbit 
saját tetszésünk szerint alkotjuk, kedvünk szerint 
nagyítjuk vagy kicsinyítjük s a mely minden 
irányban, a végtelenségig átalakulhat. Fel kell 
adnunk a határozatlan kifejezéseket, ha erkölcs
ről és politikáról akarunk beszélni; a történelem 
és tapasztalat segélyével kell a dolgoiMsmere- 
tére törekednünk. Számításba kell venni, hogy 
bizonyos számú cselekményből mennyinek önzés 
és mennyinek önzetlenség a rugója; ha meg 
van állapítva ez a viszony, tudni fogjuk, hogy 
a mostani társadalmunkban milyen mértékben 
uralkodik a béke, vagy a háború s minő hatá
rokon belül gondoljunk a mások érdekére és a 
magunkéra. Ki kell választani és magunk elé 
varázsolni nemzetünknek és korunknak ural
kodó hajlamait és képességeit; ha ez a kivá
lasztás megtörtént, akkor tudni fogjuk, minő 
erők irányítják hazánkat s minő kormány formát 
támogatnak és kivánnak ezen erők. Ha ezt 
nem tesszük, úgy — mint Rousseau és de 
Maittre — szenvedélyes benyomások és elvont 
elméletek alapján állva, egészen általános érvé
nyű eredményként jutunk el a köztársasághoz, 
vagy a zsarnoksághoz, azzal az optikai csaló
dással, a mely Balzacot is vezette és tévedésbe 
ejtette.
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Moráljából okszerűen következik a politikája. 
Mint mindazok, a kik rossz véleményt táplál
nak az emberről, ő is az abszolutizmus hive.* 
A ki nem lát egyebet a társadalomban, csak 
természettől fogva önző és egymással ellenséges 
szenvedélyeket, az mindenható kézért könyörög, 
a mely összetörni és elnyomni képes azokat, 
így tett Hobbes is, a despotizmus elméletének 
megteremtője, a ki vasrudakat és állatszelidí- 
tőkefc követelt az angol forradalom bevégződé
sekor a felszabadult vadállatok megfékezésére. 
Balzac utálja és megveti a mi demokrata tár
sadalmunkat s lépten-nyomon durva sértegeté
sekkel halmozza a két kamarai rendszert. 
Panaszkodik, hogy nem sikerült X. Károly 
államcsínye, «a legnagyobb horderejű és leg
hasznosabb vállalkozás, a melyet uralkodó 
valaha népei jóvoltára tervezette Azt hiszi, 
hogy «annál tökéletesebb valamely kormány
forma, minél inkább van berendezkedve egy 
lehetőleg kevesekre korlátolt, privilégium védel- 
mezésére», másutt, hogy «a kiválasztás elve a 
modern kormányformák állandósága tekinteté
ben a legvégzetesebbek egyike», hogy «a prole
tárok a népesség kiskorúi, a kik mindig gyám
ságra szorulnak)). Gyászolja az örökös pairi in
tézménynek, a majorátusnak és a elsőszülött-

* Lsei. Médecin de cam pagne, Curé de viliágé, Maison 
Nueingen, általános előszó stb.
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ségi jognak eltörlését. «A nagy sebet a Code 
civile «les successidus» szakasza ejtette Franczia- 
országon, a mely a javak egyenletes elosztását 
írja elő». Nevetségesnek találja az ópium egy 
nemének, a lottónak eltörlését, a mely a népet 
nyomorúságának elviselésére képesítené, a taka
rékpénztárak létesítését, a melyek a cselédeket 
uraik meglopására ösztökélik, a versenydíjak 
alapítását, a melyek sok jóra való elmét elbutí
tanak és egész tömegét a tudós szamaraknak 
gyártják. Átkozza a sajtószabadságot s az újsá
gokat, «méreghombároknak» nevezi. Nem elég
szik meg a sok kényuralmi intézménnyel s 
mindezeken a szép dolgokon kívül még több 
önkénynek a szükségét látja. «A törvények)) 
mondja egyike a kedvencz politikusainak «pók
hálók, a melyeken a nagy legyek keresztüljut
nak, a kicsinyek pedig fennakadnak. — Mit 
akarsz tehát? — Az abszolút kormányformát 
óhajtom, az egyetlent, a melylyel a törvény 
ellen irányuló szellemi vállalkozások elnyom
hatok. Igen, az önkény oltalmazza meg a népet, 
midőn segélyére siet az igazságosságnak)). Hogy 
képét tökéletessé tegye, hozzáfüggeszti az állami 
zsarnoksághoz az egyházi zsarnokságot is. Az 
egyiket a szellem, a másikat a tett megfékezé
sére tartja kívánatosnak. «Az egyházi testüle
teknek fenntartott oktatás, vagy inkább nevelés 
nagy létfeltétele a népnek, az egyedüli módszer, 
a melynek segélyével a társadalomban minden
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rossz csökkenthető és minden jó szaporítható. 
Úgy a rossznak, mint a jónak gondolata és 
alapél ve csak a vallás útján készíthető elő, 
fékezhető és irányítható)). Bizonyos, hogy egy
felől a csend őrséggel és másfelől a pokollal 
nagy hatást lehet gyakorolni az emberekre s a 
nép, a mely a majorátussal az egyenlőségből, 
a despotizmussal a szabadosságból s az egyház
zal a gondolkodásból ki lenne zárva, túlboldog 
volna, ha élni engednék és nem nagyon sokat 
ütnék. Akadékoskodó emberek azt felelik talán 
erre, hogy ily módon az emberek bűnei ellen 
olyan embernél keresünk orvoslást, a ki termé
szeténél fogva éppen olyan bűnös, mint a töb
biek, sőt korlátlan hatalmának féktelenségénél 
fogva romlott is. Felhívják a figyelmet arra, 
hogy ha a szabad sajtó és a képviselőház a 
versengő becsvágy szintere s az önző érdekek 
orgánuma is, de kifejezésre juttatnak minden 
kisebbséget minden elnyomással szemben és 
válságos pillanatokban a közvéleményt szükség
képen az igazság és jog körül csoportosítják. 
Bámulatnak arra, hogy ha rossz is az ember, 
bűnei féken tarthatják a bűneit s a polgári 
büszkeség Angolországban, a józan önösség az 
Egyesült Államokban inkább elősegítik a köz
békét és a közjólétet, mint akármelyik egyház
nak vagy királynak a zsarnoksága. Hozzáteszik 
ehhez, hogy a jó politika nem szegül ellene a 
legyőzhetetlen hajlamoknak, hogy a hiúság és
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igazságosság szelleme az életföltételek és jogok 
egyenlőségét plántálják el Francziaországban, 
bogy a gazdagságnak, szabadságnak és az okta
tásnak gyarapodása a tudást és a nyilvános 
ügyek iránti gondot oltják be, egy szóval, hogy 
az okos ember nem fojtja el a tűz égését, 
hanem mérsékli, szabályozza és hasznossá teszi 
a lángokat. Végezetül pedig arra az eredményre 
jutnak, hogy Balzac éppen olyan regényt írt 
politikai tekintetében is, mint más téreken.

Ilyen regényt sokat írt, különösen pszicholó
giai és metafizikai regényeket. Hogy nagy gon
dolatokra bukkanjunk, szükséges, hogy saját 
magunkra is gyanakodjunk, tárgyunkra százszor 
visszatérjünk, föltevésünk igazságát minden 
pillanatban vizsgáljuk és értsünk ahhoz, hogyan 
mellőzünk sok dolgot, hogyan különítsük el a 
valószínűségeket a bizonyosságoktól, hogyan 
mérlegeljük a lehetőséget, hogyan haladjunk 
előre rendszeresen azon a nagy utón, a melyet 
az elemzés és tapasztalás segélyével már ki
próbáltunk. Minden bölcselő kétkedő is egyúttal. 
Balzac nem volt az sem természeténél, sem 
hivatásánál fogva. Természete és hivatása arra 
késztették, kogy kövesse képzeletét és higyjen 
neki, mert a regényíró észlelőtehetsége csak 
sejtés: nem úgy észleli az érzelmeket, mint a 
bonczoló az egyes rostokat, hanem csak sejti a 
mozgás, az arczkifejezés, a ruházat, a lakás 
után és ítélve olyan gyorsan, hogy azt képzedi, érzi
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őket, a nélkül, hogy a közvetlen és biztos 
ismeretet a közvetett és kétséges ismerettől 
megkülönböztethetné.* Az ő orgánuma az intuitió, 
veszedelmes és fenkölt tehetség, a melynek se
gélyével egyetlen cselekményből a cselekmények 
egész tömegét megsejti és kitalálja az ember, 
mintegy második látóképesség, mint a prófétáké 
és az alvajáróké, a mely elvétve a valóságra, 
többször a tévedésre, rendesen pedig csak a 
valószínűségre bukkan. Balzac szokássá tette 
ezt a tudományban; hogy milyen hatással, 
mindjárt meglátjuk. Ha a tapasztalás ellenőrzi 
a felfogásokat, úgy kifejezhetik ezek azon dol
gok természetét, a melyeket képviselnek; ha 
azonban a felfogások önmagukból és csakis ön
magukból fejlődnek, úgy csakis azon elmének 
a természetét fejezik ki, a mely megteremtette 
őket. Ha világos és nyers ez az elme és kép
telen az összefüggés megértésére, akkor materiá
lisok lesznek a felfogások ; ha azonban hul
lámzó és költői ez az elme s alkalmas arra, 
hogy az abstractiókat valóságokká tegye, akkor 
mysztikusok lesznek a felfogások. Majdnem 
minden nagy vallási és filozófiai rendszer ily 
módon keletkezett. Igen sok nagy költő gon
dolkodik így manapság; az egyik Pythagorast 
utánozza és azt mondja, hogy az útszéli kavi
csok szerencsétlenül járt lelkek, a másik az

* Louis j^arobert, Théorie de l«ntu\ttion.
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alexandriai iskolát másolja és egy félkeresztény 
légkör gőzében úszkál. így gondolkodott és áb
rándozott Balzac is s a világot és a lelket saját 
szelleme módjára alkotta meg. Kissé nehézkes 
a képzelődésben és a láthatatlan dolgok meg
testesítéséhez szokva, nem volt képes a mi 
eszméinket teljes tisztaságukban felfogni; azt 
állította, hogy a lélek anyagias, aetherikus flui- 
dum, mint a villamosság, «hogy az agy nyug
ágy, a melyen azt hordja az állat, a melyet a 
különböző szervezetek, mindig ezen készülék 
képessége szerint, elnyelni képesek ebből az 
anyagból, a melyből tetszés szerint átalakulva, 
keletkezik)), hogy érzelmeink mozgásai ennek a 
fluidumnak, hogy ez a fluidum a haragnál 
«sugárban tör elő», hogy a nyugalmas állapot
ban idegeinkre nehézkedik, «hogy a fluidumok 
eme királyának folyama a gondolkodás és érzés 
óriási nyomása alatt hullámokká terül szét, 
vagy csökkenik és lefolyik, majd összefolyik, 
hogy villámokban törjön elő». Azt hitte, hogy 
«az eszmék szervezetileg tökéletes fények, a 
melyek a láthatatlan világban élnek és sor
sunkra közreműködnek», hogy ha valamely 
hatalmas agyban összepontosulnak, pld. delejező 
agyában, akkor képesekké válnak másoknak 
agyait lenyűgözni és roppant távolságokat vil
lámgyorsan átszáguldani. így magyarázza a 
gondolatok átvitelét, a távolba látást, a prófétai 
sugallatot, az idegek érzéketlenségét, az izmok
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gyógyítását, a kinyilatkoztatást, az ördöngössé
get, a nyavalyatörést, az önkivüléseket s mind
azokat a kétséges és ritka eseteket, a melyeket 
a titkos tudományok összegyűjtöttek s a vitat
kozó tudományok manapság meggyógyítani igye
keznek. így magyaráz sok más esetet, mint 
okos és ügyes szerkesztő, miközben sok bizo
nyítékot halmaz föl s a tényeket ügyesen kap
csolja össze, de képzeteinek szenvedély ességé ve 
és költői engedményekkel, a melyeket belé- 
vegyít, elméleteit akaratlanul rossz hírbe keveri. 
«Az öröm, valamely kristálytiszta tóban úsz
kálni, sziklák, fák és virágok közepette, egyedül 
és nedves fuvallattól körüllengve, csak halvány 
képet nyújthat az avatatlannak a boldogságról, 
a melyben akkor volt részem, midőn lelkemet 
ama teirhatatlan világosságnak fénye fürösztötte, 
midőn az ihletés félelmetes és zavaros hangjait 
haliám, midőn az ismeretlen forrásból eredő 
képek reszkető agyamat nyaldosták)). Ilyen mó
don nem találhatók meg a lélektan törvényei; 
ehhez nyugalom és meggondoltság szükséges. 
E forgatagban minden összekavarodik: a fény, 
a hangok, a gondolatok, a látható és a látha
tatlan világ; csak az élénk és csillogó képze
letnek egy nemét látjuk; mint Louis Lambert, 
mi is mindenképen hajlandók vagyunk az em
beri gondolkodást lángnak s a világegyetem 
erőit aethernek tartani. A harmadik században,
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midőn szinte hemzsegett a világ a költőktől, 
az álomlátóktól és a lelki betegektől, azt állí
tották a manicháusok, hogy az Isten ragyogó 
és finom folyadék ugyan, a melyet azonban, 
mint valamely szivacsot, jár át a nehéz anyag. 
Szerencsére nem élünk már a manicháusok 
idejében.

E materiálisták misztikusok is tudtak lenni. 
Balzac az egyik is, a másik is volt, ugyanabból 
az okból.* A tudós nyugodt következtetései 
nem elégítik ki ezeket a nyugtalan és költői 
elméket: vontatottaknak, fagyosaknak és nehéz
keseknek tűnnek föl nekik; tele szeretettel en
gedik át magukat belső viharaik elragadtatásai
nak és pompás fellángolásainak. Végre szentül 
elhiszik s isteni és felsőbb hatalomnak tekintik, 
a mely egy egyedül kepes arra, hogy a végtelen 
világegyetemet és az isteni dolgokat az ember 
előtt feltárja. Teljes kifejlésében találjuk ezt az 
elméletet Plotin-nél, szent Teréznél, szent 
Bonaventuriánál, szent Mártonnál, Swedenborg- 
nál. Ha Balzac cserben hagyta a mikroszkópot, 
Swedenborgianus volt; igen kicsinylően beszélt 
az egyszerű gondolkodókról, «a csupasz abstrac- 
tió embereiről)), a mint őket nevezi és azt ál
lítja, eogy «a legjelentékenyebb emberei elmék 
előfordultak az abstractió homályától, hogy a 
szemlátás világába lépjenek)). «A szemlélő

Sérapliita.
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tehetség szüksógképen a leghatalmasabb ado
mánya az embernek, a gyűrű, mely a látható 
világot a magasabb világokkal egyesíti. Az ember 
«belseje» által cselekszik, lát, érez. Nem tudom, 
imádkozzak-e sokat," de úgy beszélt az imáról, 
mint a rajongók. «Az élet eszménye ugyanaz, a 
miben mindem más életfelfogás bennfoglaltatik, 
a hova minden erő törekszik s a melynek ér
demei kell, hogy megnyissák a tökéletes lény 
előtt a meny kapuját: az imában eltöltött élet. . .  
Mint valamely hatalmas szélroham vagy villám, 
jár át mindent és résztvesz Isten hatalmában. 
A szellem mozgékonyságával rendelkezünk; 
egyetlen szempillantás alatt minden régióban 
jelen vagyunk, mint az Ige, a világ egyik vé
gétől a másikig repülnek. Harmónia áll elő és 
mi résztveszünk benne! Világosság lángol és 
mi látjuk! Melódia hallatszik és zengzete él 
bennünk! Ebben az állapotban azt tapasztaljuk, 
hogy értelmünk fejlődik, nagyobbodik és pillan
tásunk elhat a legcsodálatosabb távolságokig; 
valójában szellemünket sem a tér, sem az 
idő nem gátolja már . . .  A hogy mindezek 
nyugalomban és csendben játszódnak le, izga
lom külső mozgás nélkül, éppen úgy az imában 
is minden cselekmény ugyan, de élénk cselek
mény, ment minden testi vonatkozástól s azt 
eredményezve, hogy láthatatlan és tiszta erő 
legyen, mint a világok mozgása». Ez már a 
rajongás elmélete; látható, minő szépségeket
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és álmokat szülhet. «Séraphita» befejezése Dante 
valamely költeményéhez hasonlít. Tanításának 
magva keresztényies marad s az emberi sors 
úgy van feltüntetve, mint az emelkedő élet
pályák rendje, a melyeken a lélek először ön- 
szeretetből, azután az emberek iránti szeretet- 
ből, végre az Ég iránti szeretetből lépcsőzetesen 
áthatol az anyagi világon, a szellemi világon 
és az isteni világon. De a káprázat és költészet 
minden ragyogása elfedi a tanítást; zavaros 
és pompás vízió nyitja meg az eget, valóságos 
fénytengert, a melyekben a világok tündököl
nek, mindegyik aranyruhában, köröskörül a 
titokzatos és lángoló mozgató körül, a mely az 
életet és a szerelmet adja nekik. ((Hallgatták, 
a mint a végtelenség különböző részei élénk 
melódiát alkottak; valahányszor egy akkord 
volt hallható, mint valami szörnyű lólekzetvétel, 
meghajoltak a világok, az egységes mozgástól 
ösztönözve, a végtelen lény előtt, a melynek 
megközelíthetlen központjából eredt minden és 
a melybe visszatért minden . . .  A fény szülte 
a melódiát, a melódia szülte a fényt, a színek 
fény és melódia voltak, a mozgás beszédes 
szárú volt; minden egyazon időben hangzó, 
átlátszó és mozgó volt, úgy, hogy egymáson 
minden tárgy áthatolt, a tér akadálytalan s az 
angyaloknak a végtelenség mélyéig átszáguld- 
ható volt. Itt volt az ünnepély. Angyalok 
miriádjai özönlöttek oda, mindannyian ugyan-.

8Balzac.
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azzal a szárnyveréssel, zavar nélkül, mind egy
formák, mind különbözők, egyszerűek, mint a 
vadrózsák, végtelenek, mint a világok. Nem 
látta őket sem jönni, sem távozni; egyszerre 
benépesítek jelenlétükkel a végtelenséget, mint 
a hogy a csillagok ragyognak az egyenletes 
világűrben*). Ilyen tündérvilágokban és hitval
lástételekben merül ki a végén az ő lángesze. 
Hogy kifejezésre juttassa őket, csakúgy visszaélt 
a regénynyel, mint Shakespeare a drámával, 
midőn több terhet rakott rá, mint a mennyit 
elbírt. Shakespeare a túlhabzó költészet nyo
mása alatt kántátákat, operákat, tündérregéket 
s fantáziájának minden bűvös és szertelen szü
löttét a színre vitte; Balzac a túlhabzó elmé
letek nyomása alatt belevitte regényeibe a poli
tikát, a metafizikát s filozófiának minden tör
vényes és törvénytelen szülöttét. Sokan talán 
unalmasnak találják ezt s a sarokba dobják 
Séraphitá-t és Louis Lambert-t, mint üres ál
mokat, a melyeknek olvasása kínt okoz; a filo
zófiában kevesebb regényesség s a regényben 
kevesebb filozófia után vágyakoznak. Ügy talál
ják, hogy sem oktatásban, sem szórakozásban 
nem részesülnek; több érdekeset, vagy több bizo
nyítékot követelnek. A kik így vélekednek, azok
nak tekintetbe kellett volna venniök, hogy e 
művek úgy tetézik be az egész művet, mint a 
virág a növényt, hogy a művész lángesze e 
műben tökéletes kifejezésre és a legteljesebb
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kifejtésre jut, hogy a többi regények ezeket 
előkészítik, magyarázzák, indokolják és igazol
ják, hogy a cseresnyefa csak cseresnyét, a 
theoretikus csak theoriákat s a regényíró csak 
regényeket teremhet.

II.

Párisban mindenre szállóigéket csinálnak; 
egy módja ez az eszmék összefoglalásának a 
végből, hogy azok divatba jöjjenek. Itt van 
egy pár, a melyeket Balzacról összeböngésztem:

((Kötetekbe szedett Dupuytren muzeum».
«Olyan, mint a kórházi cseperke».
«Moliére, mint orvos».
«Saint-Simon, mint proletár».
Én azt mondom egyszerűbben: Shakespeare 

és Saint Simon mellett Balzac a legteljesebb 
tárháza a bizonyítékoknak, a melyekkel az em
beri természet megértésére rendelkeznünk.

8 *
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