tanítás igazságát, de életét nem alakítja aszerint. Utolsó regényeiben az
evanqélíumí eqyszerüséqet . énekli, de közben lázasan készül a sokezer
jobbággyal rendelkező lengyel gröfnővel való házassáqára, pazarul berendezi a Fortunée-utcaí kis palotát, anyjának pedig ezt írja: "E házasság számomra a hatalom egyik eszköze lesz."
De Isten mást határozott: egy hirtelen akkorddal lezárja Balzac életének szimfóniáját. Megengedi még, hogy egyházi házasságot kössön és
előzőleg nagy buzgalommal és keresztényi alázatossággal meggyónjék és
meqáldozhassék, de a Fortunée-utcaí kis palotát nem élvezheti már, mert
súlyos betegen érkezik Párísba. Halálos ágyához saját kérésére hívnak
papot, aki feladja neki az utolsó kenetet. Deliriumában folyton Bíanchont,
az Emberi Komédia nagy orvosalakját hívta.
Balzac annak a modern embernek a típusa volt, aki önmagát akarja
megváltani, aszkéta életet él kegyelem nélkül és az alkotás lázában elfelejti, hogy az ember többre született, mint teljesítményre, még ha az
karunk legnagyobb éposza is. Ezért nem írhatta meg az "En vers de la
Comédie Humeine-i, az Emberi Komédia visszáját, csak egyetlen kötet
készült el belőle. Ha ez sikerül, ha az Emberi Komédia' egy modern
Isteni Komédiával párosul, Balzac a világ legnagyobb írója lenne.
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Örvendj magyar hon, JO anya,
Fiad dicséretét dalold.
Zengjen dicséneked szava
Hozzá, ki mindig pártfogolt.

Mint libanoni cédrusok,
A gyermek úgy növekedett,
S míként előre mondatott,
Szent Istvánról kapott nevet.

Ö néked igaz fényt hozott,
Hit fényét adta át neked,
Hozzá törvényt is alkotott,
Üdvösség útján .vezc~ett.

Oktatták híres doktorok,
Öntözték bölcseséggel őt,
S jámbor erkölcse ragyogott
Már zsengén, férfikor előtt.

Öt Géza élte alkonyán

S már életének hajnalán
Osztotta üdvnek éteilét,
S a magyar nemzet, a pogány
Hamar keresztény hitre tért.

István mártir nevezte el

Az égi küldetés nyomán
Istvánnak, anyja méhíben.
Egy hirnöke jelezte meg
Atyjának, hogy születní fog:
A vértanu elküldetett
. Anyjához szólni jóslatot.
Örült is a magyar haza,
a bálványok hada,
Zengjen hát égi glória,
Boldogság róla szólní ma.

Ledőlt
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Feltűnt

az égi fényesség,
S a nép, mely tévelygésben élt,
Elhagyva sűrű éjjelét,
Krísztus szent igájába tért.
Imádás légyen, tisztelet
Néked Hármas-Egy Istenünk,
Segíts elérnünk mennyeket,
Mít szent királyunk kér nekünk.
Amen.
Csanád Béla fordítása

