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Ezen értekezést kettős céllal írtam. Az egyik cél 
objektivebb, irodalomtörténeti: Baudelaire anekdotáktól 
mentesített, hiteles élettörténete segítségével rávilágítani 
költészetének megérteden mélységeire. A m ásik cél szub

jektivebb, eth ikai: elégtételadás a nagy költő emlékének, 
akinek nemes hom lokára saját korában egy bornirt bí
rói ítélet az erkölcstelenség bélyegét sütötte; a mester 
emlékének, kit a hálátlan utókor szemében ragyogó nevű 
tanítványainak hosszá sora homályositott el.

Saját hónában és Belgiumban Mallarmé, Verlaine, 
Rimbaud, Rodenbach, Maeterlinck, Angliában Wilde, 
Swinburne, Németországban Stephan George azok, ak ik  
az ö nyomdokain haladtak.

A mi Adynkra főképen  Verlaine közvetítésével ha
tott; de közvetlenül is. A legigazabb Baudelaire-forditást 
Három Baudelaire-szonett címmel az Ady versek között 
találjuk.

Nem is kíséreltem meg, hogy abban a korban, 
amelyben a  közönség ízlése a H. G. Wells-féle gépre
gényeket favorizálja , a civilizáció eme esküdt ellenségé
ről írt könyvem nek kiadót keressek.

Baudelaire lelkesei mindenkor a szellemi elit köré
ből kerültek k i és egy Baudelaire-tanulmánnyal való



kilincselés ellenkezett volna a Baudelaire-kultusz azon 
exkluzív jellegével, amelyet e szerény kötet is meg óhajt 
őrizni.

Ezért elhatároztam, hogy könyvemet ismerőseim és 
barátaim tám ogatásával számozott példányokban én 
magam fogom  kiadni.

A  terv valóra v á lt: köszönet érte m indazoknak, 
ak ik  előjegyzés form ájában  nyilvánították bizalmukat 
müvem iránt.

Köszönet és hála két nemeslelkű irodalombarátnak, 
Deutsch Vilmos és Dr. Ludaics Milos uraknak, a k ik  
erkölcsi tám ogatásukkal könyvem megvalósulását oly 
hathatósan elősegítették.

CSANY! ENDRE

N. B. Az idézetekhez használt számozásban a Jacques Crépet által ki
adott fleurök sót rendjét követtem•



Bevezetés

Baudelaire élete olyan mély egységet alkot költé
szetével, hogy a kettőt nehéz volna külön tárgyalni.

Életének végzetszerűsége beborítja fekete gyász
fátylával egész lelkét, gondolatvilágát, megadja pesszi
mizmusát és költészetének alaphangját.

Eseményekben szegény élettörténete és költeményei 
között ritkán találunk ugyan pozitív kapcsolatot, egy- 
másrautalást, de gyönyöreinek, sóvárgásának elemzésé
ben, festésében föltaláljuk ízlését, életmódját és egész 
személyes életét.

Költészete a lélek azon mélységéből ered, ahol a 
legprimitívebb lelki folyamat is élménnyé válhat. A testi 
életnek époly fontos szerepet juttat költészetében, mint 
a szelleminek és amint a szenvedély hatalmában vívódó 
lélek vergődését festi, elénk állitja kora fiatalságát.

Mig Victor Hugó, aki Lamartine költészetének a 
folytatója és a XIX. század romanticizmusának a kifeje
zője, az embert és a természetet egy bizonyos elképzelt 
ideál képére formálta át, addig Baudelaire a természet 
hátterét és az embernek a természethez való viszonyát 
figyelmen kívül hagyva, magát a modern embert minden
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hibájával, tehetetlen magasbatörekvéseivel és beteges kel
lemével fogadta el.

Oscar Wilde, angol tanítványa Dorian Gray arc
képe című regényének előszavában a következőket írja 
a művészetről: „A XIX. század ellenszenve a romanti- 
cizmus ellen Caliban dühe, mikor nem látja meg saját 
arcát a tükörben, a XIX. század ellenszenve a realizmus 
ellen Caliban dühe, amikor meglátja saját arcát a 
tükörben.“

Baudelaire költészetével szemben századának ide
genkedése a tükörnek szól, amelyben hol meglátja, hol 
nem látja meg magát Caliban. Baudelaire-ben vannak 
realista, de vannak romantikus vonások is.

Ezért találóan nevezi Lanson az irodalomtörténeté- 
netében Baudelairet „bas romantique“-nak, a késői 
romanticizmus képviselőjének. Benne reszket a XX. szá
zad minden idegessége és lelkében már a XX. század 
psychoanalizmusát találjuk, de még a XIX. század ro
mantikus eszményeivel nem szakított.

Notes et documents pour mon avocat feliratú leve
lében ezt irja: „Je répéte quurt livre dóit étre jugé  
dans són ensemble. A un blasphéme j ’opposerai des 
élancements vers le ciel, á  une obscénité des fleurs pla- 
toniques“.'

Az ellentét tragikuma végigvonul egész életén és 
költészetén. Egészséges, szép férfiteste egy öröklött be-

1 Ismétlem, Hogy egy könyvet a maga egészében kell elbírálni. Egy  
istenkáromlással szemben fölhozok fohászokat az éghez, egy trágársággal szem
ben plátói virágokat.
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tegség csiráit hordja magában. Előkelő családi környe
zete és eleganciája ellenére is a társadalom fertőjébe merül. 
Két nagy szerelme közül az egyik túlságosan érzéki, a 
másik túlságosan ideális. Lelke a hatalmas munkakedv 
és gyenge akarat állandó váltakozásának, a melancholia 
és élvvágy állandó küzdelmének a színtere. Egyik intim 
naplója, Mon coeur mis á nu a következő sorokat tar
talmazza: „Sentiment de solitude dés mon enfance, malgré 
la famille et au milieu des camerades surtout — sentiment 
de destinée éternellement solitaire. Cependent goűt trés 
vif de la vie et du plaisir.“ 1

I. Gyermekkora.

Charles-Pierre Baudelaire 1821. április 9-én született 
Párizsban, atyjának Fran^ois-nak második házasságából 
Caroline Archimbaut Dufays-vel. A hivatalos okmányok
ban ,ekkor még a Beaudelaire Írásmódot találjuk, amig 
ő maga nem irja később, tiltakozva a helytelen írásmód 
ellen Baudelaire-nek, amely szó az ó- franciában rövid, 
kétélű kardot jelent.

Atyja még a császárság alatt is magas közigazga
tási tisztséget töltött be. Bár feleségénél harmincnégy 
évvel volt idősebb, e nagy korkülönbséget finom modo
rával és művészi hajlamaival feledtette. Tőle örökölte

1 Az egyedüllét érzése gyermekkoromtól kezdve, családom ellenére és 
különösen pajtásaim között — örökösen egyedülálló végzet érzése. Mindazon- 
által az élet és élvezetek kifejezett szeretete.



Charles a képek szeretetét. Nyelvtehetségét anyjának 
köszönhette, akitől már kora gyermekségében ejsajátitotta 
az angol nyelvet.

Hat éves korában elveszti apját, akinek szerető 
emlékét egész életén keresztül megőrzi. Mon coeur mis à 
nu cimű naplójába késő férfikorában ezt irja: „Fairé 
tous les matins ma prière à Dieu, réservoir de toute 
force et de toute justice, à mon père, à Mariette et à Poe, 
comme intercesseurs.“ 1

Az apja halálát követő évben anyja férjhez megy 
Aupick őrnagyhoz. Az érzékenylelkű gyermekben határ
talan elkeseredést kelt ez a hűtlenség apja emlékéhez. 
Olyan gyermekkel, mint én — mondja — nem mennek 
férjhez másodszor. Kilenc éves korában a koraérett 
gyermek a lyoni kollégiumba kerül, ahol különösen a 
rajzban és a latinban tűnik ki. Amikor Aupickot, aki 
már ezredes, Párizsba helyezik, Charles-t a Louis-le- 
Grand kollégiumba adják. Költői hajlama már ekkor 
megnyilatkozik. Nem elégszik meg az osztályjutalmakkal, 
hanem az iskola költészeti nagydijára pályázik. A költé
szet iránt való rajongásának exaltált szavakban ad kife
jezést és Hugo, Gautier verseket szaval.

Baudelaire veleszületett versfaragó készségét Descha- 
nel, egyik iskolatársa a Journal des Débats 1864 októ
ber 15-iki számában bizonyítja, ahol a mathematika-órák 
alatt rögtönözve irt rigmusokról tesz említést (bouts 
rimés).

1 Minden reggel ima Istenhez, minden erő és igazság medencéjéhez, 
atyámhoz, Mariette-hez és Poe-hez, mint közbenjárókhoz.



Ugyanezen cikk ismertet meg bennünket Baudelaire 
két diákköri versével is. Az egyik Chénier, a másik 
Sainte-Beuve hatását mutatja.

Mint nagy diák mostohaapjával utazást tesz a Pire
neusokba. Egy hegyi kirándulás alkalmával verset ír. 
Ebben már felismerhető a Fleurs du Mal szerzője. A 
képek merészsége, a hang őszintesége, a végtelenség 
érzésével föllépő idegesség, amelyet alantabb „se sauver" 
kifejez, már az ő géniuszának a szárnycsapásai:

„Sous mes peids, sur ma tête et partout le silence, 
Le silence qui fait qu’on voudrait se sauver,
Le silence éternel et la montagne immense,
Car l’air est immobile et tout semble rêver.“ 1

Bár éppen ebben a strófában nem találunk képet, 
mégis amint a hegy mérhetetlen kiterjedésével együtt 
a csendnek is kiterjedést tulajdonit, mintegy látva azt, 
homályos érzéseknek olyan világos és határozott kifeje
zését adja, ami e korban bámulatos költői fejlettségnek 
a bizonyítéka.

A Louis-le-Grand kollégiumot Baudelaire az iskolaév 
közepén kénytelen elhagyni. Eltávolittatásának okát Charles 
Cousin, egyik iskolatársa a következő célzással sejtteti : 
„Relisez, si vous êtes curieux, la seconde églogue de 
Virgile“ 2 (lásd Voyage au grenier, Paris, Damascène

1 A lábam alatt, a fejem fölött és mindenütt a csend — A csend, amely 
miatt szökni szeretnénk — Az örökös csend és a végtelen hegység — M erta 
levegő mozdulatlan és minden álmodni látszik.

.2 Vergilius második eclogája Corydon pásztornak Alexis pásztor iránti 
szerelméről szól.



Morgant 1878). Baudelaire egyébként sem volt jó diák. 
Az irodalmi érettségin (baccalauréat) alig ment keresztül.

Voltak azonban sikerei a tantárgyakon kivül, amelyek 
közül a legnagyobb az 1837. évi latin verspályázat má
sodik jutalma. Mostohaapja — aki őt büszkén mutatta 
be a Louis-le-Grand felügyelő-tanárának, mint olyant, aki 
díszére fog válni az intézetnek, a baccalauréat után a 
fiú fényes jövőjéről ábrándozik, a diplomáciai pályára 
szánja és érvényesíteni reméli érdekében előkelő össze
köttetéseit.

II. Ií$ú é v e k .

Az ifjú Baudelaire a lehető legszabadabb életet éli 
Párizsban. Elegáns, mint egy angol diplomata, de néhány 
irodalmi ismeretségét kivévén csakis a legkétesebb he
lyeket látogatja. Könnyed aktuális strófákat ír a Corsaire 
című lapba. Züllött nőkkel folytat viszonyt, kiket Párizs 
külső perifériáin való bolyongásaiban szed fel.

így keresi a romlott Párizs misztériumaiban az 
inspirációt, ami azonban nem egyéb, mint mesterséges 
fölkeltése a fantáziának és érzéseknek.

E korból származnak azok a stanzák, melyeket egy 
Sarah nevezetű zsidólányhoz írt. Nemcsak akkori élet
módját jellemzik e strófák, hanem tanulságosak költői 
fejlődésének a szempontjából is.

Miután részletesen leírja a lezüllött nő elhasznált 
szépségét, a könyörület és részvét érzése ébred föl 
lelkében :



„La pauvre créature au plaisir essoufflée 
A de rauques hoquets la poitrine gonflée 
Et je devine au bruit de son souffle brutal 
Qu’elle a souvent mordu le pain de l’hôpital.“1

Hogy a szánalom itt csak másodlagos érzés és csak 
a beteges érzékiség fokozására és a gyönyör teljessé 
tételére szolgál, ezt az utolsó versszak is megerősíti :

„Cette bohème-là, c’est mon tout, ma richesse,
Ma perle, mon bijou, ma reine, ma duchesse,
Celle qui m’a bercé sur son giron vainqueur
Et qui dans ses deux mains a réchauffé mon coeur“ 2

Ez az ifjúsági kísérlet mindenekelőtt a közvetlensé
gével különbözik a Fleurs du Mal-tól. Az első strófák 
öngúnyával és familiáris kifejezéseivel (mint singer la 
hauteur, trancher du tartufe), valamint barátai megszólí
tásával (messieurs, ne crachez pas de jurons) a költő 
nem akar fölülemelkedni az életen, hanem az emberek 
közt kiván maradni. A hasonlatok közelről vettek, ter
mészetesek és nem hosszadalmasak, mint a Fleurs du 
Mal-ban. Amint kedvese külsejét leírja és a kísértetektől 
való naiv irtózását komolyan veszi és kiemeli, csak 
fokozza azt az egyéni színezetet, amelytől általánosítá
saival mindinkább távolodik. De a testi formátlanság 
és szépséghibák érzéki varázsa már itt is feltalál

1 A szegény teremtés a gyönyörben elfulladva — Duzzadó mellel re
kedten csuklik — És durva lélekzetének hangjából gondolom — Hogy gyakran 
harapta a kórház kenyerét.

?. Ez a céda, ez az én mindenem, a gazdagságom — A gyöngyöm, az 
ékszerem, a királynőm, a hercegnőm —  Győztes ölén ő ringatott el engem — 
És ő melegítette föl két kezében a szivemet.



ható. A kedvelt alexandrínok cezúrái már teljesen 
szabályosak.

Az az életmód, amelyre a fenti költemény is fényt 
vet, joggal nyugtalaníthatta anyját és mostohaapját. Az 
apa és fiú viszonya végül is annyira kiélesedett, hogy 
gyűlöletük egyszer tettlegességben tört ki. Baudelaire-t, 
aki idegrohamot kapott, a szobájába vitték.

Húsz éves volt, amikor szülei rendelkezésére egy 
Kalkuttába induló hajóra szállt. Kalkuttáig azonban nem 
juthatott el, mert kinzó honvágya miatt tíz hónap múlva 
visszatér Párizsba. Jóllehet a szárazföldön, nevezetesen 
Maurice szigetén legföljebb csak néhány hetet tölthetett, ez 
az utazás mély nyomot hagyott a költő lelkében. A tropi
kus égöv minden csodáját megőrizte emlékében és a 
párizsi napok elviselhetetlen spleenjében az exotikus 
szinek, illatok és élmények felidézéséhez gyakran folya
modott. Életének nagy szenvedélye, Jeanne Duval mulattnő 
iránt érzett szerelme is a forró égöv asszonyai után való 
örök, olthatatlan sóvárgásából ered.

Tengeri utazása, gyűlölete mostohaapja iránt és 
szerelmi élete a Baudelaire-legenda főforrásai. E legenda 
hiteles élettörténeténél is sokkal szövevényesebb. Baude
laire nemcsak az életben volt szenvedélyes nagyotmondó, 
hanem az emberek meglépése és hihetetlen elbeszélések 
hatásának a kiélvezése is kedvelt irói eljárásai közé 
tartozott.

Utazásából, mely benyomásokban oly gazdag volt, 
csak három rövid verset hozott magával. Sem naplót 
nem vezetett, sem más prózai írásáról nem tudunk. 
E három vers azonban, névszerint A une dame créole,



A une Malabaraise, Albatros — minden befolyástól 
mentesen, teljes virágában mutatják a költő kifejlett 
művészetét.

Visszatérése után két hónap múlva már nagykorú 
és átveheti hetvenötezer franknyi apai örökségét. Előbb 
a Quartier latin-ben, majd az Anjou quai-n, a Pimodan 
palotában bérel lakást, amely két szobából és egy ka
binetből áll. Az ablaküvegek a legfelsők kivételével tej
üvegből vannak, hogy csak az eget lehessen látni. A 
szobákat hatalmas, antik bútorok és művészi képek dí
szítik, úgyhogy ez a lakás méltán szolgált keretül kezdő 
művészettörténeti tanulmányainak és a ház művészlakói
val való eszmecseréknek, amelyeket később mint műkri
tikus gyümölcsöztetett.

Boldog évek voltak ezek, amelyeket lázas, de rend- 
szertelen munka, hosszú séták és megértő barátok ked
ves társasága töltöttek ki. Legmeghittebb barátai a nor' 
mand iskolát képező Le Vavasseur, Prarond, Buisson és 
Dozon voltak. Nemcsak figyelmes hallgatói a saját ver
seit recitáló költőnek, hanem felkérik, hogy vegyen részt 
verseivel egy közösen kiadandó verseskötetben. Mikor 
azonban Le Vavasseur javítani akar a versein, önérze
tesen visszalép és így a „Vers“ cimű kötet az ő rész
vétele nélkül jelenik meg.

E társas mű azon katholikus szellemről tanúskodik, 
amely e költőcsoportot áthatva Baudelaire vallásos fel
fogásának a kialakulására is erős befolyást gyakorolt.

De nemcsak költőkkel, hanem a Quartier latin mű
vészeivel is állandó érintkezésben állt. Különösen Emilé



Deroy festővel volt benső a barátsága, akinek Baude
laire e korabeli gyönyörű portréját köszönhetjük; továbbá 
Fernand Boissard-ral, a hires műkedvelővel és szobrász- 
szal. Deroy, Boissard, meg a többiek bevezetik a festő- 
és szobrászatelier-kbe, ahol a képzőművészetek technikai 
titkait is meglesheti. Ebben az időben (1842—45) csak
nem annyit foglalkozott a költészettel, mint a festészettel. 
Amellett ő maga is tehetségesen rajzolt.

Amikor költekező életmódja miatt családja Ancelle 
közjegyző személyében gyámot rendel ki mellé, meg
csappant jövedelme folytán arra kényszerül, hogy mint 
műkritikus megkezdje írói pályáját.

Mig a festészetben kezdetben a spanyol iskola 
keltette föl érdeklődését, addig az irodalomban mindjárt 
az angolok felé fordult. Az angol hatás előbb csak 
külsőségekben nyilatkozik meg. Öltözködésének, mo
dorának hidegségével és kimértségével, valamint az 
asszonyok megvetésével, amit ő az igazi dandy egyik 
főtulajdonságának tartott, a bohémvilág rendetlen öltö
zetű és lármás népségétől akarta magát megkülönböz
tetni. Britanizmusa belsőleg csak később érvényesül, 
amidőn már az ifjúkori olvasmányok megérlelt reminis- 
cenciái olyan erősek, hogy képzeletét új területekre ké
pesek irányítani; amidőn a viselkedésről, a viseletről 
való nézetei átmennek a művészetről való felfogásába 
és átalakítják egész költői világnézetét. Ezek a nézetek 
lesznek a „rend-szépségének“ és a műszépnek a csírái, 
amelynek később a R éve párisién-ben látjuk az ideális 
megvalósítását.

Sem Maturinnak a Melmoth-tal egyezkedő ördögét,



sem Byron hatását, akinek a szalamanderi zsenijét cso
dálja, sem Quinceyét, akivel a felséges ópiumot dicsőíti, 
nem találjuk azokban a Fleurökben, amelyeknek a ke
letkezését Prarond 1843 előttre teszi és amelyek akkor 
még csak baráti körben voltak ismeretesek : Albatros ;  
Don Juan  aux enfers; L a  géante; J e  t'adore à l’égal 
de la voûte nocturne ; Une charogne ; Une nuit que 
j'étais près d ’une affreuse Ju iv e  ; A une M alabaraise ; Le  
Rebelle ; Les yeux de mon enfant ; J e  n’ai pas oublié 
voisine de la ville ; La servante au grand coeur ; La  
diane chantait dans la cour des casernes ; L ’âme du Vin; 
Le Vin des chiffonniers ; Le Vin de l’assasin. 1

A fenti felsorolás azonban némi módosításra szorul. 
Mindenekelőtt ki kell hagynunk Les yeux de Berthe (de 
mon enfant) címűt, amelynek a hősnőjét a költő minden 
valószínűség szerint csak 1860 után ismerte meg.

Nem valószínű, hogy idetartoznék az Allégorie sem, 
amely a Halál és Tivornya, a rombolás, a Pokol és 
Purgatorium fogalmaival abba a gondolatkörbe tartozik, 
amelyben L a Destruction, Les deux bonnes Soeurs Íród
tak 1855 után. Mégis Jacques Crépet a Les Fleurs du 
Mal-hoz írt jegyzeteiben valamely érthetetlen tévedés foly
tán a fenti felsorolásra hivatkozva, amelyben az Allégorie 
nem is szerepel, azt állítja, hogy az Allégorie is Baudelaire 
eme ifjúkori költeményei közé tartozik.

Gustave Kahn 2 Banville-nek a Contes Dour les 
fem m es-ben található útbaigazitására hivatkozva az Une

1 lâsd : Ch. Baudelaire. Etude biographique d’ Eugène Crépet Paris 1919.

2 Ch. Baudelaire, son oeuvre, Paris Ed. de la Nouvelle Revue Critique.



Martyre keletkezését is 1843 előttre teszi, mint amely 
formailag inkább hasonlit a Charogne-hoz, mint a 
Voyage-hoz vagy a Révolte cimű sorozat bármelyik ver
séhez. De a Martyre a témájával is igen közel áll a 
Charogne-hoz.

Prarond csoportjából hiányzik még A une Créole, 
melyet Baudelaire mauricei háziasszonyához intézett és 
amelynek 1841-ből származó és ennek férjéhez írt, mes
terkélten udvarias hangú kísérő levelét ismerjük.

Ebbe a csoportba tartoznék még A  une petite 
mendiante rousse, amely Cousin szerint még 1842 előtt 
keletkezett. Cousin mellett szól azon vonások megegye
zése, amelyeket a Sarah-hoz írt posthumus műben is meg
figyelhettünk : a királynőt megillető hódolat egy utcanő 
iránt, a soványság és rútság megéneklése és a Petrus 
Boréi hatását mutató romantikus ömlengés.

De már ebben az időben is Théophile Gautier volt 
a mintaképe. La servante au grand coeur-ben és a 
M alabaraise-bán egész kifejezéseket vesz át szóról-szóra 
Gautier-nek a Comédie de la Mort-\khő\. Ilyen kölcsönzés 
a La servante au grand coeur-ben a La vie dans la 
Mórt-nak a következő helye :

„Et ne pouvoir venir, quelque nuit de décembre 
Pendent qu’elle est au bal, se tapir dans sa chambre.u

A szobrok, képek szeretete a szép egy új forrásá
hoz, azok tárgyainak a költészetbe való átöntéséhez 
vezeti. Don Juan  aux enfers-t Delacroix hires festmé
nye Don Ju an  dans la barque, a Charogne-1 Germain 
Pilon mauzóleuma inspirálta ; a Géante-bán félreismerhe-



tetlen Michel Angelo hatása, Une Martyre alcíme pedig 
Dessin d'un maître inconnu.

A borciklus nem bacchikus dalok sorozata, mint 
azt gondolnánk. A munkás Párizs lelke szólal meg ebben 
a realitásokból elvont és a kisemberekben is a nagyot 
meglátó költészetben, amelyben már az a később életigazsá
gává vált gondolat fejeződik ki, hogy a feledés, a megré- 
szegülés a lélek szükségessége az élet gyötrelmei ellen:

„Pour noyer la rancoeur et bercer l’indolence 
De tous ces vieux maudits qui meurent en silence, 
Dieu, touché de remords, avait fait le sommeil ; 
L’homme ajouta le vin, le fils sacré du Soleil!“1

(Le Vin des chiffonniers)

A költő a Vin de l’assasin egész tárgyát Petrus Borel 
Champavert-\éxie\i Testament cimű fejezetéből vette, amely
ben Passereau l’Ecolier egyéb hátborzongtató dolgok között 
feleségét a kútba löki és a káva tégláit rádobálja, hogy 
ne bírjon kijönni. A 9. strófában ugyanazokat a gondo
latokat találjuk, mint a Testamentben: „Pour moi l’amour 
c ’est de la haine, des gémissements, des cris, de la honte, 
du deuil, du fer, des larmes, du sang, des cadavres, 
des ossements, des remords, je n’en ai pas connu d’autre“2

Mig a Vin de l ’assasin egész tárgyát Petrus Bőreitől 
kölcsönözte, addig a L ’âme du Vin tárgyául a költőnek

1 Elfojtani a haragját és elringatni a közönyét — Mindeme Öreg átko
zottnak, akik csendben halnak meg, — Isten megbánóan teremtette az álmot, 
— Az ember hozzátette a Bort, a Nap szentelt fiát !

2 A szerelem a számomra csak gyűlölet, nyöszörgések, kiáltások, szégyen, 
gyász, bilincs, könnyek, vér, holtestek, csontok, lelkiismeretfurdalások, én nem 
ismertem egyebet.



a saját leikéből fakadó öröme, együttérzése szolgál, amit 
a bor leikébe ad bele — örülve a munkában megőrölt 
ember boldog, önfeledt részegségének, a fia és a fele
sége mámoros újjászületésének. És az utolsó strófában, 
mintegy beletartozva az elragadtatott részegek e közös
ségébe, lelkesült képben végzi Isten dicsőitésével :

„En toi je tomberai, végétale ambroisie,
Grain précieux jeté par l’éternel Semeur 
Pour que de notre amour naisse la Poésie 
Qui jaillira vers Dieu comme une rare fleur !“ 1

Baudelaire költői fejlődésének e korszakát még az 
élénk drámaiság jellemzi. Ezen sajátosságot leginkább a 
Rebelle-ben észlelhetjük, amely nem egyéb, mint izgalmas, 
szenvedélyes vita az „ange furieux'* és a megátalkodott 
Rebelle között, aki minden meggyőző szóra csak e rövid 
feleletet adja—non. Ebben a korszakban katholicizmusa 
még sértetlen és Istenhez való felemelkedései mentesek az 
istenkáromlásoktól.

Gyermekkorának édes emlékei még nem vesztették 
el érdeküket a szenvedélyt analizáló lélekben. Megha- 
tottan emlékszik meg kis házukról és hű cselédjükről.

A nyilvánosságtól való irtózása azonban már meg
látszik abban, hogy e két verset cim nélkül hagyta. Mi
dőn kibékül anyjával, megirja neki, hogy „Vous n’avez 
donc pas remarqué qu’il y avait dans les Fleurs du Mal 
deux pièces vous concernant ou du moins allusionnels

1 Beléd zuhanok, a növényambrózia, — A drága mag, melyet az Örök
vető vetett el — Hogy megszülessék szeretetünkből a költészet — Amely mint 
egy ritka virág fog Istenhez feltörni.



à des détails intimes de notre ancienne vie, de cette 
époque de veuvage qui m’a laissé de singuliers et de 
tristes souvenirs —  l’une, Je  n’ai pas oublié voisine de 
la ville (Neully) et l’autre qui suit, La servante au grand 
coeur, dont vous étiez jalouse (Mariette)?“ 1

Hogy Baudelaire életének beható ismerete mily 
szükséges művei megértéséhez, arra nézve fel kell em
lítenünk Babits Mihály téves fordítását, amely szerint 
Baudelaire-nek anyjához intézett sorai a hű cselédről a 
következőképen hangzanak.

„A szép cseléd, kitől féltettél egykor engem — 
Most álmát gyönge gyöp alatt alussza csendben. — 
Vihetnénk neki pár virágot angyalom.“ 2

III. Jeanne Duval.

„Je t’adore à l’égal de la voûte nocturne,, irja 
Jeanne Duval-hoz, akivel körülbelül 1842-ben ismerkedik 
meg és akihez szeretetével még akkor is hű marad, ami
kor szerelme már mások felé fordul.

Baudelaire barátai az egy Buisson kivételével, akinek 
az enthusiasmusa barátai és barátai szeretői iránt köz
ismert volt, jelentéktelennek találják ezt a kávéházi szí

1 Nem vétte tehát észre, hogy a Fleurs du Mal-ban két Magára vonat
kozó darab van, vagy legalább is a mi hajdani életünkre célzók, az özvegység 
azon korszakára, amely oly különös és szomorú emlékeket hagyott bennem — az 
egyik, Nem felejtettem el a városhoz közel és a másik, a következő, A nagy- 
szivű cseléd, akire féltékeny voltál?

1 Ch. B. Romlás virágai. Génius kiadás 1923.



nésznőt, akin csak bőrének a feketesége volt a rendkívüli. 
Kapzsisága, hűtlensége, szeszélyei, kegyetlen közönye 
csak szitják a költő szerelmét egészen a gyűlöletig. E 
szerelem káros befolyást gyakorolt munkásságára abban 
a korban, amikor az anyagi gondoktól menten dolgozha
tott volna.

Baudelaire a róla és hasonlókról alkotott vélemé
nyét igazságtalan szubjektivitásával kiterjesztette az egész 
női nemre, amelyet „Tu mettrais l’univers entier dans ta 
ruelle, Femme impure!“ kezdetű és O fangeuse grandeur, 
sublime ignominie !“ felkiáltással végződő versében a 
maga egész természettől rendelt hivatásában elitéi.

Ourousoff herceg megkísérelte a Fleurs du Mal-nak 
három ciklusba való csoportosítását. Szerinte a Jeanne 
Duval-hoz írt költemények a következők: Les bijoux;  
Parfum exotique; La chevelure; J e  t’adore à  l’égal de 
la voûte nocturne; Tu mettrais l'univers entier dans ta 
ruelle ; Sed  non satiata ; A vec ses vêtements ondoyants et 
nacrés; Le serpent qui danse; Le Vampire ; Le Léthé\ 
Remords posthume ; Le Chat ; Le Balcon  ; J e  te donne 
ces vers afin que si mon nom ; Duellum ; Un fantôm e  ; 
Chanson d ’après-midi.

A fenti felsorolás nem látszik teljesnek, ide tartoz
nának még Le beau navire, amelynek a képei annyira 
hasonlóak azokhoz, amelyekkel a költő a fentiekben 
megfestette szerelme tárgyát; az Allégorie, amelynek a 
formája és gondolata majdnem ugyanaz, mint a Tu 
mettrais l ’univers entier kezdetű; végül Jeanne Duval- 
hoz irta még L ’invitation au voyage-t, amelyben a kö
vetkező sorok céloznak szerelmese exotikus hazájára:



„Mon enfant, ma soeur,
Songe à la douceur 
D’aller là-bas vivre ensemble:
Aimer à loisir 
Aimer et mourir 
Au pays qui te ressemble 1“ 1 

Egy nála szokatlan, gondtalan hang ez. A pezsgő 
ritmus, két ötszótagos sort követő nyolc szótagos sor 
és a refrain, amely az a becézés és Ígéret, ami csak a 
pityergő és elkényeztetett kisgyermekeknek jár ki, kivé
telesek Baudelaire költészetében :

„Là, tout n’est qu’ordre et beauté,
Luxe, calme et Volupté.“

Az inspirációt Statius harmadik könyvének Ad 
Claudiam uxorem cimű dalában kell keresnünk. Ebben 
a költő avval akarja rábirni feleségét, hogy az a szülő
földre kisérje őt, hogy ennek a vidéknek a szépségét és 
a rájuk váró nyugalmat ecseteli :

„Pax secura locis et desidis otia vitae 
Et nunquam turbata quies, somnique peracti“ *

A szerelmi gyönyörök élvezése ritkán zavartalan. L a  
Chevelure-ben, megrészegülve a haj illatától, a követke
zőkben állapítja meg rendkivüli szaglóérzékét :

„Comme d’autres esprits voguent sur la musique,
Le mien, ô mon amour I nage sur ton parfum* s

1 Gyermekem, húgOm — Gondold el, mily édes lesz — Oda menni, 
hogy együtt éljünk! — A kedvünkre szeressünk, — Szeressünk és maghaljunk 
— Azon a földön, mely hasonló hozzád!

2 Biztos béke és a rest élet nyugalma a telkeken — És a soha meg 
nem zavart pihenés, átaludt álmok.

3 Amint más lelkek a zenével hullámzanak — Az enyém, ó szerelmem 1 
a te parfömödön úszik.



E motívuma igazságát az újabb lélektani kutatások 
is igazolják, amelyek a legnagyobb képzettársitó ké
pességet a szaglóérzéknek tulajdonítják. Baudelaire-ben 
kedvese hajának illata felidézi a tengert, a tengerrel a 
hajó ringását és aztán más illatokat, a kókuszolaj, a 
kátrány és mosusz összekeveredett szagát. De végül a 
tenger fölkelti, kiváltja a sivatag képét, amely egyedül- 
valóságára emlékezteti és amely az oázis képét adja: 
„N’est tu pas l’oasis, où je rêve.“

A Parfum exotique, amelynek szonett a formája, 
a kebel illatával kapcsolatban ír le egy az előbbihez 
hasonló lelkifolyamatot.

Le Serpent qui danse-ban ismét a tenger képe me
rül fel; a tengeren a hajó, mint kedvese járása és a 
tenger vizével a száj nedvessége, mely olyan még, mint 
a keserű és bóditó bor.

Baudelaire evocatioinak a legigazabb motívuma te
hát szaglóérzéke, a képek sorozatai e benyomás által 
peregnek le a legtermészetesebben.

A vec  ses vêtements ondoyants et nacrés kezdetű 
vers minden szemrehányás nélkül kedvese hidegségét az 
arany, gyémánt, acél ragyogásához és érzéktelenségéhez 
hasonlitja.

Az érzéstelenség inkább részvétet érdemel, amint 
ezt a Remords posthume oly praegnansan és mégis ho
mályosan, homályosságában pedig annyi költőiséggel ki
fejezi :

„Le tombeau, confident de mon rêve infini 
(Car le tombeau compendra toujours le poète)
Durant ces longues nuits, d’où le somme est banni



Te dira: „Que vous sert courtisane imparfaite 
De n’avoir pas connu ce que pleurent les morts?“
Et le ver rongera ta peau comme un remords.“ 1

Kedvese érzéstelenségéért való fájdalma motiválja 
az Une nuit que j ’étais près d ’une affreuse Ju ive  kezdetű 
verset is, amelyet Crépet épen ezért szintén a Jeanne- 
hoz írottak közé sorol, mint amelyet Baudelaire Jeannera 
gondolva írt volna Sarah-hoz. Ez a föltevés azonban 
nem látszik elfogadhatónak.

Az egyik macska-allegóriában megintcsak kedvese 
hidegségét és illata veszedelmességét rajzolja.

A Balcon -ban tökéletesen igazolva látjuk Wilde 
Oscar-nak a szerelemről való azon determinációját, hogy 
a szerelem nem egyéb, mint hála a kapott gyönyörökért. 

„Mère des souvenirs, maîtresse des maîtraisses,
O toi, tous mes plaisirs ! ô toi, tous mes devoirs !“ 2

Azután tovább „Que ton sein m’était doux! Que 
ton coeur m’était bon!“ 3 is e szerelem kettős, fizikai és 
erkölcsi értékét fejezi ki. A Balcon  az emlékek világába 
való tekintésnek, kilátásnak baudelaire-i szimbóluma. A 
gyöngédség e pillanataiban a hús és a lélek képzetei 
elválaszthatatlanul fonódnak a múlandóság érzésétől bo
rús képekké.

1 A sir, végleien álmodozásom bizalmasa, — (Mert a sir mindig meg 
fogja érteni a költőt) — A hosszú éjszakák alatt, honnan száműzve az álom 
— Ezt fogja neked mondani : „Mit használ neked, te nem egész szerető, — Hogy 
nem is ismerted meg, mit a halottak siratnak.?“ — És a féreg, mint lelkiisme- 
retfurdalás fogja rágni bőrödet.

2 Emlékek szülője, szeretők szeretője, — Oh te, minden gyönyörűségem! 
oh te, minden kötelességem !

3 Milyen édes volt nekem a kebled, milyen jó volt nekem a szived !



A Fantôme, mely négy részből áll, apotheosisa 
annak, aki 1860-ban az izgatószerek mértéktelen élvezése 
következtében már csak árnyéka volt önmagának. £  
szerelem ellen, amely teljesen a hatalmában tartja a köl
tőt, nem egyszer halljuk a gyűlölet hangját. A szerelem 
époly vétkes szenvedély, mint a többi, amely az embert 
sorvasztja és mint az izgatószerek, csak az idő kinzó érzé
sének és a lelkiismeretfurdalásoknak a feledtetésére szolgál.

A szerelem feledtető varázsát a Léthé-ben szimbo
lizálja, imádott tigrisnek, hanyag tartású szörnyetegnek 
szólitva szerelmesét. A Duellum a szerelmi gyűlölet alle
gorikus formában való megeszményitése. A Vampire-ban 
a szenvedély erejével szemben való tehetetlen gyűlölete 
a következő szavakban tör ki : Maudite, maudite sois tu ! 1

Amint a szerelem paroxizmusában a gyűlölet hatá
ráig, akként jut el a nyönyör paroxizmusában a fájdalomig : 

„Quelque-fois pour apaiser 
Ta rage mystérieuse,
Tu prodigues sérieuse 
La morsure et le baiser.“ 2

Hiába a felszólítás „Roulons-y sans remords!“ (Duel
lum), 3 a szándék „J’étalerai mes baisers sans remords“ 4 (Le 
Léthé) — a zavartalan, a tiszta gyönyört sohasem birja 
élvezni a szenvedéllyel szemben való gyöngesége kinzó 
tudatától.

1 Átkozott, átkozott légy!
2 Néha, hogy csillapítsd — Titokzatos bőszultségedet — Nagykomolyan 

szórod — A harapást és csókot.
3 Henteregjünk oda őnmardosás nélkül!
4 Lelkiismeretfurdalós nélkül fogom elszórni csókjain.



IV. Salon-ok.

Amint Baudelaire 1845-ben 5a/on-jával a nyilvános
ság elé lép, a Corsaire cimű lap is megnyitja Írásai szá
mára a hasábjait. Prarond-on és Le Vavasseur-ön kivül 
még más nagyjövőjű fiatal Írókkal is találkozik a szer
kesztőségben, akik közül különösen Auguste Vitu-vel, 
Champfleury-vel és Théodore de Banvílle-vel köt tartós 
barátságot. Barátai műveit beszámoló cikkekben ismer
teti, amely ismertetések ugyanolyan éles Ítélőképesség
ről és eredeti gondolatokról tanúskodnak, mint a Salon. 
A Salon-ban a kiállított képekkel műfajok szerint fog
lalkozik. Konzervativizmusáról és komolyságáról már az 
előszóban tanúságot tesz amidőn megrójja azokat, akik 
a bourgeois szót gúnyos értelemben használják és eleve 
is visszautasit minden vitát, hangsúlyozva a rend és jó
zan ész alapelveit. Amidőn Delacroix-t, Horace Vernet-t, 
Daumier-t dicsőíti, megmondja egyszersmind hibáikat is. 
Vernet-ben az egység hiányát hibáztatja; Daumier-ről 
pedig elismeri, hogy jobban rajzol, mint Delacroix, aki
nek viszont a szinei szebbek. A jelentéktelenebb festők
ről röviden, gúnyosan mond kritikát. Bár a műtermek 
nyelvén és a legszigorúbb hozzáértéssel számol be, nem 
igyekszik elnyomni a lelkesedés és csodálat kitöréseit 
sem. Delacroix-nak Dernières paroles de Marc Aurélé 
cimű festményéről így itél: „Tebleau spendide, magnifi
que, sublime, incompris. Rubens sans culotte!“ 1 Théo
phile Gautier-re való gyakori hivatkozásaiból az látszik,

1 Ragyogó, nagyszerű, fenséges, megérteden kép. A  szankülott Rubens !



hogy nemcsak a költészetben, hanem a képzőművészetek 
terén is az ő hatása alatt áll. Ebben az évben a Salon-on 
kivűl még egy novellája is megjelenik Baudelaire-nak, 
Le jeune Enchanteur.

Az 1846-iki »Sa/on-ban már megállapításokká és 
elvekké kristályosodnak ki az előző évi Salon megfigye
lései és észrevételei. Ez a második Salon  végleg meg
állapítja műkritikusi tekintélyét. Még a legújabb műtör
téneti tanulmányokban is találkozunk Baudelaire-re mint 
műkritikusra való hivatkozásokkal. Julius Meier Graefe 
Delacroix és Victor Hugo összehasonlításáról beszélve 1 
hivatkozik Baudelaire-re is: „Baudelaire hat den Unter
schied zu formulieren gewusst und in Hugo den gebo
renen Akademiker gefunden mit allen Kniffen der Rou
tine gesegnet und immer nur im Stande, Einzelheiten zu 
geben, deren Vielseitigkeit nicht die sterile Anschauung 
verbirgt. „Victor Hugo commence par le détail, D ela
croix par iintelligence intime du sujet; d ’où il arrive que 
celui-ci n’en prend que la peau et que l ’autre en arrache 
les entrailles“. 2 Vagy máshol:“ Nul après Shakespeare, 
schrieb Baudelaire, n’excelle comme Delacroix à  fondre 
dans une unité mystérieuse le drame et la vérité“. 3

1 Julius Meier Graefe : Delacroix. Beiträge zu einer Analyse. R. Piper 
et comp. Verlag München.

2 Baudelaire meg tudta formulázni a különbséget és megtalálta Hugóban 
a született akadémikust, a rutin minden fortélyával megáldva, aki mindig csak 
egyes részleteket képes adni, amelyeknek a sokoldalúsága nem takarhatja el a 
száraz szemléletet: „Victor Hugo a részlettel kezdi, Delacroix a tárgy belső 
megértésével; ennek az a következménye, hogy ez csak a bőrét veszi le, az 
pedig a beleit tépi ki annak.“

3 „Senki Shakespeare óta, irta Budelaire, nem tűnik ki úgy, mint Dela
croix abban, hogy a drámát és a valóságot egy csodálatos egységben olvassza össze.“



V. Les Limbes.

Bár az 1846. évi .Sa/on-ban a legarisztokratikusabb 
megvetést tanúsítja a köztársasági párt iránt, amely sze
rinte a fényűzésnek, a szépirodalomnak és a művészetek
nek legelkeseredettebb ellensége, 1848-ban belesodródik 
a foradalmi mozgalmakba. Ezt a frontváltozást egyrészt 
mostohaapja iránt való gyűlöletével, másrészt ellentéteket 
felölelő szellemével magyarázhatjuk meg magunknak. 
Intim naplójában, Mon coeur mis á nu-ben olvassuk: 
Je  comprends qu’on déserte une cause pour savoir ce 
qu’on éprouvera á en servir une autre“ 1

Salat Public címen két barátja, Champfleury és 
Toubin segítségével politikai lapot indit, amely két szá
mot érhetett csak meg, mert pénz hiányában megszűnik. 
Életének e legizgalmasabb korszakába esik Armand Barthet- 
vel való párbaja, amelynek oka ismeretlen előttünk.

A költő politikai velleitasa 1851 végén még mindig 
tart. Ezt a L a République du Peuple cimű demokratikus 
almanach szerkesztésében való részvétele bizonyítja, jól
lehet ő csak a lap irodalmi részének a szerkesztését 
intézte. A szocializmushoz azonban nem Proudhon ta
nai vonzották, hanem a szenvedők és kitagadottak iránti 
szeretete, aminek a nyomát nem egyszer lelhetjük fel 
költészetében is. A szocializmus e szellemében írja meg 
barátja, Pierre Dupont Chansons-jához az előszót. Pierre

1 Megértem, ha az ember elhagy egy ügyet, hogy megtudja, vájjon mit 
fog érezni, ha e cselekedetével egy másikat fog szolgálni.



Dupont-ban azt az egyszerűséget, közvetlenséget és erőt 
magasztalja, amely őbelőle hiányzott.

Hogy nehéz anyagi helyzetén könnyítsen, elvállalja 
egy vidéki lap szerkesztését. De kéthónapi távoliét után 
visszatér Párizsba, hogy végleg szakitson a politikával, 
amelyet meggyűlölt és a lapszerkesztéssel, amely tehet
sége természetével annyira ellenkezett. Mindjobban bele- 
méllyed a katholicizmus és abszolutizmus tanaiba, ame
lyeket a meggyőződés hangján hirdet. A szabadgondol
kodásban a gonosz felbújtását látja. Utálattal fordul el 
a demokratikus eszméktől és a népboldogitók összes 
frázisaitól, amelyek álmodozásától és művészi munkájától 
eltéritették. Joseph de Maistre buzgó olvasása, akit a 
mesterének vall, megerősiti szélsőséges vallási és politikai 
meggyőződését.

A költészethez való visszatérés első nyomát az Echo 
des Marchands de vin 1848 november második számá
ban találjuk, amelyben a következő hirdetést olvashatjuk: 
Les L im bes, poésies par Charles Baudelaire. Ce livre 
paraîtra à  Paris et à Leipsic le 24 février 1849. Ez a 
dátum azonban túlságosan pontos volt ahhoz, hogy a 
költő ígéretét beválthassa. Költeményeinek a publikációit 
csak 1850-ben kezdi meg Les Limbes cím alatt a külön
böző folyóiratokban.

Már a Chien Caillou hátlapján, amely könyv még 
1848 előtt jelent meg, olvasható egy hirdetés, amely 
Baudelaire Les Lesbiennes cimű verseskötetének a közeli 
megjelenését tudatja a közönséggel. Ha nem ismernénk 
Baudelaire előszeretetét a föltünést keltő, de soha meg
valósulásra nem kerülő címek iránt, mint a Les Monstres,



les Tribades, L'ivrogne — feltételezhetnénk, hogy a Les 
Lesbiennes egy valóságos, meglevő versgyűjtemény címe 
volt. így azonban csak addig az állításig merészkedhe
tünk el föltevésünkben, hogy e cím csak néhány költe
mény megjelenésével elvetélt terv maradhatott.

Les Limbes a legnagyobb számban 1852-ben jelen
nek meg a Revue de Paris-bán. Mindössze negyven
darabról tudunk ily néven.

E sötét költészet komorságát még a művészet és 
szerelem eszményeit tárgyaló költeményekben sem igyek
szik enyhiteni a költő. Képzelete, amely a nagyszerű
séget a Géante-ban kereste, most a bűnben és az éjsza
kában találja föl a nagyság eszményét:

„Ce qu’il faut à ce coeur profond comme un abîme, 
C’est vous, Lady Macbeth, âme puissante au crime, 
Rêve d’Eschyle éclos au climat des autants;

Ou bien Toi, grande Nuit, fille de Michel-Ange,
Qui tors paisiblement dans une pose étrange 
Tes appas façonnés aux bouches des Titans! 1

(L’Idéal)

Az az érdeklődés, amelyet a Géante-ban a macs
kák iránt tanusit, önmagát egy buja macskához hason
lítva, oly vonzódássá méllyül, hogy a macskák szeretete 
miszticizmusának egyik forrása lesz. Kedvenc pihenő
helyzetük a szfinxekre emlékezteti, aranypontoktól csil-

J Ennek a szívnek, amely mély, mint egy szakadék — Te kellesz, Lady 
Macbeth, bűnben nagy lélek, — A szelek egálján született aeschyluszi álom; 
— Vagy pedig te, nagy Ej, Michel Angelo leánya, — Ki különös tartásodban 
békén göngyölíted — Bájaid, melyek a Titánok ajkai számára formálvák.



lógó, mágikus szemeikben a saját gondolatait keresi és 
mint háziszellemet követi őket tekintetével. Másik szim
patikus állata is az éjszaka állata — a bagoly, amelyet 
szintén emberi értelemmel ruház föl. A bagoly rezig- 
nációja arra tanítja, hogy kerülje a mozgalmas életet.

A Crépuscule du Soir a szürkület belső visszhangja. 
Az est leszálltával a munkás és a tudós félreteszi mun
káját, mig az utcákban ekkor látnak munkához a tolva
jok és a prostituáltak. Ugyanezeket a megfigyeléseket
teszi Joseph de Maistre is Les soirées de Saint-Péters
bourg című politikai értekezéseiben, amelyekből Baude
laire merített. De Baudelaire-nél az utcák levegője kóros 
démonokkal telik meg és lelke a kórház betegei felé 
fordul, akiknek állapota éjszakára rosszabbra fordul. A 
meglátás áthatósága, állandó szorongása, amely gondo
latát a szerencsétlenek sorsára irányítja, teszi e költe
ményt a szürkület belső visszhangjává:

„Recueille-toi mon âme, en ce grave moment 
Et ferme ton oreille à ce rugissement.
C’est l’heure où les douleurs des malades s’aigrissent!
La sombre Nuit les prend à la gorge ! ils finissent
Leur destinée et vont vers le gouffre commun." 1

A halálciklus nem e közös sors halálkontempláció- 
ját mutatja. Ahogyan a tulvilági életet elképzeli, eltér a 
katholicizmus tanaitól és ez elképzelésben ismét Théo
phile Gautier hatását kell keresnünk.

1 Szállj magadba, lelkem, e komoly pillanatban — És e lármában fogjad 
be füled — Most élesedik ki a betegek fájdalma! — A sötét éj torkon ragadja 
őket! Bevégzik — Sorsukat és a közös mélység felé indulnak.



A szerelmesek, a művészek, a szegények halála nem 
annak a közös, boldog, túlvilági életnek a kapuja amely
ben a jók megjutalmaztatnak.

Az élet vonalának a síron túli meghosszabbitása 
Baudelaire-nél imaginárius valami, egyéniségünknek, esz
méinknek, életmódunknak visszasugárzása, amely csak 
addig vetődik vissza képzeletünk tükrében, amig élünk 
és amikor már nem vagyunk, csak szeretteink szivében 
folytatódik.

A Mort joy ex 1-ben még ezekkel az illúziókkal sem 
akarja átitatni magát. A teljes megsemmisülés képét 
adja a férgek nyüzsgő világa közepében. E kontraszt 
szolgál szinett alapeszméjéül. Az egyéni halál képét 
festi meg különösen a Művészek halálában, amelynek 
misztériuma valóra váltja a tehetségtelen festők elérhe
tetlen álmait. A szegények halála is beteljesülés.

Vessük össze L a Mort des pauvres első, hetedik és 
tizenegyedik sorait Théophile Gautier Comédie de la 
A/orí-jának V.-ével:

C’est la Mort qui console, hélas! et qui fait vivre — 
C’est la seule qui donne aux grands incolsolables 
Laure consolation 2 .............

C’est l’auberge fameuse inscrite sur le livre —
A tous les parias elle ouvre son auberge. 3

1 A vidám halott.
2 A Halál vigasztal meg bennünket, óh jaj és éltet — Ez az egyetlen, 

amely a nagy vigasztalanoknak — Vigasztalást nyújt.
3 Ez a könyvben megirt hires vendéglő — Minden nyomorultnak meg

nyitja vendéglőjét.



Et qui refait le lit des gens pauvres et nus —
Elle prête des lits à ceux qui . . . . .
N’ont jamais dormi. 1

Az első esetben az antithesis, a másodikban a me
tafora és a harmadik esetben a megszemélyesítés kapta 
meg Baudelaire-t, amelyeket a saját költeményébe átvett. 
De ezekben a kölcsönzésekben is mily szembeszökő a 
különbség, amely a két költő között van. Théophile 
Gautier költészetének alapvető elve a szenvtelenség, 
l'impassibilité, amiben Baudelaire is igyekszik őt követni. 
A közbevetett hélas fölkiáltás azonban nemcsak még 
jobban kiemeli az anhitesist, hanem érzelmi hullámzást 
is belevisz.

Elsősorban azonban Gautier stílusa, formaművészete, 
plaszticitása vonzotta Baudelaire-t. Nemcsak a versforma, 
az alexandrin ugyanaz, mint Gautier-nél hanem a mondat
szerkesztés is nominális. De Console és donne la consola
tion, — c ’est l’auberge és elle ouvre son auberge, — qui 
refait le lit és elle prête des lits kifejezések azt mutatják, 
hogy Gautier stílusa szemléletesebb.

A halál gondolatában azért merül el költőnk, mert 
meg akar e gondolattal barátkozni és a végzete fölé ke
rekedő szellem felsőbbségével a halál misztériumát szim
bólumai akart merevségének áttetszővé tételére használja 
ki — mintahogy „hisztériáját“ kultiválja amelyet terreur- 
nek is nevez, hogy költészetének főforrásává legyen — 
mintahogy spleenjének Au lecteur-ben a szörnyeteg me-

1 És amely megveti a szegény és meztelen emberek ágyát — Agyat ad 
azoknak, akik — Soha nem aludtak.



taforáját kölcsönözve, a csüggedés, a lelkifáradság e 
pillanatait is a költői termelés egy eszközéül választja.

A halálsorozat és a négy Spleen valamint a La  
Cloche féléé, Le mórt joyeux  és De profundis clam avi, 
melyeknek első címe szintén Spleen volt, eléggé karak- 
terizálják költői fejlődésének e fázisát és fantáziája irány- 
változását.

Théophile Gautier Comédie de la Mórt-ja. amely 
pályájának első szakában csak egy gyermekkori emlék 
felidézését eredményezte, most a költői tárgyak egész 
sorát szolgáltatja. Le m auvais moine allegóriája is az 
előbb említett verses mű egy költeményének, a Melan- 
cholia-nak egy metaforáján épül fö l: „Lear atelier á  
lous était le c im e t i e r e 1

A halál gondolata most már olyan intenzív a lelké
ben, hogy újjászületésében való reménykedésének a for
rásává válik:

„O moine fainéant quand saurai-je donc fairé
Du spectacle vivant de ma triste misére
Le travail de mes mains et l’amour de mes yeux? 2

£  korszak az idegen ösztönzések kora. Baudelaire 
csak a Fleurs du Mai harmadik kiadásához tervezett 
jegyzeteiben sorolja fel a forrásait. Ha Théophile Gautier-t 
nem is emliti fel itt, a Fleurs du Mal-nak őhozzá intézett 
ajánlásából nyilvánvaló, hogy nem akarja megtagadni 
mesterét. Nem emliti fel a plágium okról szóló e jegyze-

1 Mindannyiuk műterme a temető volt.
2 Oh semmittévő barát! Mikor csinálhatom hát — Szomorú nyomorú

ságom élő szinházából — A kezeim munkáját és a szemeim szeretetét?



tében Racine-t sem, akinek Athalie című tragédiájának 
második felvonásából átvette Athalie álmát. E paródiá
jának, Les Métamorohoses du V am pire1 - nek az első 
címe, L'outre de la Volupté 2 mutatja, hogy csak az 
álomkép a közös, annak lélektani oka és jelentése azonban 
egészen különböző. Hogy Baudelaire még az örökszép mű 
iránti csodálatából eredő távoli inspirációt sem akarta 
leplezni, azt az 1860-ban írt L amour du mensonge című 
költeményéhez Athalie-ból idézett epigraphiumabizonyitja.

Guignon első két strófáját Longfellow Voices o f  the 
Night-jéböl A  Pealm o f  life 3, két tercettjét pedig Tho
mas Gray-nak Elegy written in a country church-yard4 -ja 
inspirálta. A két szóban forgó költemény idevágó részei 
a következők:

„Art is long and time is fleeting
And our hearts, though stouth and brave,
Still, like muffled drums are beating 
Funeral marches to the grave.“ (Longfellow) 5

„Full many a gem of purest ray serene 
The dark unfathomed caves of Ocean bear;
Full many a flower is born to blush unseen
And waste its sweetness on the desert air. ‘ (Thomas Gray)6

1 A vámpír változásai.
2 A  Gyönyör tömlője.
3 Életzsoltár.
4 Egy vidéki temetőben irt elégia.
5 A  művészet hosszú és az idő siet — És a mi sziveink, bár erősek és 

bátrak, — Csendesen, mint bevont dalok, vernek — Gyászindulókat a sirhoz.
G Nem egy ékszer, a legtisztább ténytől tündöklő — Viseli el az Óceán  

kikutathatatlan sötétségét — Nem egy virág született arra, hogy látatlanul vi
rágozzék — És hiábavaló az illata a puszta levegőben.



Baudelaire a saját leikéből a csüggedést és a 
sisyphusi munka előtt való megtorpanást adja Longfellow 
verséhez, amely az emberi energiához intézett felhívás. 
E különbség igazolja a Thomas Gray elégiájával való 
összeforrasztását.

Amint a Gérard de Nerval-hoz írt dedikációjából 
kitűnik, Un voyage à Cythère is idegen tárgy feldolgozása. 
E szimbolikus költemény kiinduló pontja Gérard-nak az 
Artiste cimű szemlében megjelent néhány sora volt. 
Gérard de Nerval által a szerelem szigetén látott akasz
tófát kiegészítve a saját maga fölakasztott képével, a 
szerelemben való teljes reménytelenség szimbólumává 
használja föl. Gérard de Nerval konklúziója általános: 
„Ainsi la Vénus céleste et la Vénus populaire n’ont 
point laissé de trace dans la capitale de l’île 1 . . . . 
Baudelaire konklúziója egy szimbólum, a saját lelkiálla
potának a szimbóluma.

A Châtiment de l’orgueil, mely Krisztus dicsőítése 
és Le reniement de Saint Pierre, mely Krisztus megta
gadása, megerősítik azt a benyomást, amelyet a Rebelle- 
ből nyertünk, hogy Baudelaire katholicizmusa inkább 
fantáziájának, miszticizmusának a követelménye, mint hit
beli meggyőződése.

A vallások nagy erkölcsi erejét azok érdektelensé
gében látta.

A démon még nem befolyásolja az embert minden 
cselekedetében és gondolatában, mint későbbi műveiben.

1 így az égi Vénusz és a népies Vénusz nem hagytak nyomot a sziget 
fővárosában.



VI. Madame Sabatier.

Madame Sabatier iránti szerelme a leikével együtt 
költészetét is felfrissíti: „Vous marchez en chantant le 
réveil de mon ame“ 1 irja hozzá Le Flambeau vivant 2 -bán.

Az egykori memoire-ok gyakran említik a Frochot 
utcai szalon bájos úrnőjét. Bár nem testesítette meg 
azt a titokzatos szomorúsággal párosult Szépet, amely a 
költő eszményképe volt, Clésinger hires szobra Femme 
piquée pár un serpent azt bizonyítja, hogy ragyogó és 
ritka szépség volt. 3

Minden vasárnap összegyűltek asztalánál a legna
gyobb nevek viselői, Dumas, Gautier, Musset, Clésinger, 
Flaubert és Maximé de Camp. Elképzelhető, hogy aki 
ilyen társaságban élt, annak a szelleme is megtelt szép
ségekkel. Jeanne Duvallal összehasonlítva Baudelaire sze
relmének az antipólusa volt ő, az őrangyala. Ha átol
vassuk a költő azon leveleit, amelyek versküldeményeit 
kisérték, naivitásukból, tiszteletteljes, szinte bálványozó 
hangjukból láthatjuk szerelme nagyságát. Elfelejti a sze
relem és a nők iránt táplált összes előítéleteit. Nemcsak 
Madame Sabatier szépsége, hanem jósága, erényessége 
is lelkesíti. Nemcsak ragyogással teli szemeitől kéri, hogy 
vezessék a Szép utján (Le Flambeau vivant), hanem 
imáit is esdekli:

1 Lelkem ébredését énekelve mentek.
2 Az élő fáklya.
3 A Louvre múzeumában.



„Ange plein de bonheur, de joie et de lumières, 
David mourant aurait demandé la santé 
Aux émanations de ton corps enchanté,
Mais de toi, je n’implore qui tes prières,
Ange plein de bonheur, de joie et de lumières“ 1

(Réversibilité)
Ez a szerelmi rajongás 1852-55-ig tart. Ezt az ötévi 

kitartó imádatot egy nap megvalósulása semmisiti meg, 
amidőn az asszonnyá lett angyal elveszti szárnyait. 
Baudelaire továbbra is ellátogat hozzá a Frochot utcába, 
de csak mint régi, kedves barátnőjéhez, akinek minden
ben kikéri tanácsát.

A Sabatier ciklus a következő Fleuröket öleli fel: 
Réversibilité; Confession; Le Flambeau v ivan t; Que 
diras-tu ce soir pauvre âm e solitaire; H ym ne; L'Aube 
spirituelle; Harmonie du so ir ; Le fla co n ; Tout entière; 
A celle qui est trop gaie. Az előbbiekről Baudelaire 
maga írja barátnőjének, hogy az övéi, mig a Semper 
eadam  címűt főleg a benne foglalt leíró sajátosságoknál 
fogva sorozza kitűnő életrajzírója, Jacques Crépet a 
Sabatier-ciklusba.

E ciklus úgy a hangjával, mint tárgyaival és képe
ivel teljesen különbözik a Jeanne Duval-ciklustól.

A költő misztikus átszellemültségében eljut a leg
magasabb csúcsokig :

„Nous mettrons notre orgeil à chanter ses louanges, 
Rien ne vaut la douceur de son autorité;

1 Boldogsággal, örömmel, napsugárral teli angyal, — A haldokló Dávid 
az egészséget kérte volna — Bűvös tested kisugárzásaitól, — De én csak imá
idat könyörgöm tőled — Boldogsággal örömmel és napsugárral teli Angyal!



Sa chair spiritiuelle a le parfum des Anges 
Et son oeil revêt d’un habit de clarté.“ 1

(Que diras-tu ce soir pauvre âme solitaire?)
A szerelemnek e transcendenátlis felfogása, amelyet 

még Le Flambeau vivant, a  Hymne is visszatükröztet, 
annyira magán viseli Poë befolyását, Poë-nek Helén-ről 
és Eleonorá-ról szóló imádatos szerelmi himnuszainak 
hatását, hogy a leghatározottabb cáfolatát találjuk meg 
benne Gustave Kahn azon megállapításának, hogy Poë 
nem gyakorolt befolyást reá.

A Harmonie du so/r-ben az emlékezés estjének 
szelíd mélabúja ömlik el: „Tón souvenir en moi luit 
comme un ostensior !“ 2 Ez a mélabú azonban lényege
sen más, mint a Balcon-ban, amelyben Jeanne mère des 
souvenirs, maîtresse des maîtresses.

A Flacon-han  egy poros, penészes, fiókba dobott 
üvegcsének látja magát, amelyben a szerelem Cher poison, 
préparé par les anges. 3 Ez az illat nem a tengerre, bá
jos éghajlat felé vezérli, hanem évszázados mélység szé
lére. Örök, egyetlen szerelem ez !

A Confession-ban asszonya panaszkiáltása a közös 
emberi sors együttérzésében való felolvadást váltja ki 
belőle: ha az öregség jő, akkor minden recseg-ropog 
bennünk és körülöttünk, szeretet, szépség, minden, minden.

Amig ennek az elhagyatott szép asszonynak teljes

1 Büszkeségünk abban van, ha a dicséretét zenghetjük —  Urasága édes
ségével nem ér fel semmi — Szellemhúsán az Angyalok illata — Es szeme 
fényruhában öltöztet.

2 Emléked ragyog bennem, mint egy szentségtartó,
3 Drága méreg, az angyalok készítménye.



lelkét adja, addig a Jeanne-hoz írt Remords posthume- 
ből annak érzéstelensége fölött való szánakozása szól. 
Amig az Aube spirituelle-ben ez az asszony őrangyal
ként jelenik meg, hogy a dőzsölésben kifáradt lélekbe 
erőt öntsön, addig Jeanne-t vámpírnak nevezi, akitől nem 
szabadulhat. Tout entière a démonnak, ennek a baudelairei 
agyrémnek, mely a Jeanne-hoz irt Beatrice-ben szörnyű 
vízió, kedves kifordítása incselkedő démonná.

Ha az A  celle qui est trop gaie című költeményben 
azt olvassuk, hogy úgy gyű löli, mint amenyire szereti, ez 
azt jelenti, hogy megmagyarázhatatlan, bolond jókedvét 
gyűlöli szerelmesének akkor, amidőn ő szomorú és beteg, 
amikor őt még a kacagó napsugár és a zöldelő termé
szet is bántja. A birák teljesen félreértették e költemény két 
utolsó strófáját, erkörcstelen értelmet tulajdc nitva azoknak: 

„Pour châtier ta chair joyeuse,
Pour meurtrir ton sein pardonné 
Et faire à ton flanc étonné 
Une blessure large et creuse

Et vertinigeuse douceur!
A travers ces lèvres nouvelles,
Plus éclatantes et plus belles 
T ’infuser mon venin, ma soeur ! 1

Pardonné jelzőnek legvalószínűbb értelmezése a par- 
ticipiumnak föltételes mondattá való átalakítása. Stílu
sának e legfőbb sajátosságáról, a homályról, melynek 
célja, hogy a legkülönbözőbb sejdítéseknek adjonteret,

1 Hogy megfenyítsem vidám húsodat, — Hogy összezúzzam kebledet, 
amelyet mások megkímélnének — És rémült oldaladon üssek — Egy széles és 
mély sebet — És szédületes édesség ! Ezen friss ajkakon keresztül, amelyek 
vakítóbbak és szebbek, — öntsem be mérgemet, húgom.
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partcípiumainak rugalmasságáról a Stílusáról írt részben 
fogunk bővebben szólni.

VII. Les Fleurs du Mail.

Véron verskötete, amely szintén Les Limbes címen 
jelenik meg, annyira elkeseriti az újat akaró költőt, hogy 
mint költő teljesen viszavonul a nyilvánosságtól és Poë 
tanulmányozásának, fordításának adja át magát. Már 1846 
óta figyelemmel kísérte Edgar Poë novelláinak a francia 
folyóiratokban megjelenő fordításait. Hiszi Poë-val való 
lelki rokonságát és élete céljául tűzi ki a francia olvasó- 
közönséggel való megismertetését. Lemond legnagyobb 
élvezetéről, a bolyongásról, hogy minden idejét a Poë- 
forditásoknak szentelje. Baudelaire érdeme az, hogy Poë 
még ma is egyik legelterjedtebb angol iró Franciaor
szágban. A fordításokon kivül két hosszabb ismertetést 
ír Poërôl, akinek a művészete új irodalmi elméleteket 
vált ki szelleméből. 1855-ben régi aktivitása, mely há
rom évig szünetelt, visszatér és a Pays  cimű lapban 
szenzációs cikekket ad közre Ingres-ről, műtörténeti né
zeteit feltárva.

Ezeknek az értékes tanulmányoknak tulajdoníthatjuk, 
hogy a Revue des Deux-Mondes, amely eddig tradíció
jához hiven csakis beérkezett költők műveit közölte, 
mutatóban nyilvánosságra hozza a sajtó alá rendezett 
Fleurs du Mal-ból a következő tizennyolc költeményt : Au 
lecteur; Réversibilité', Le tonneau de la H aine; Confession ; 
L ’Aube spirituelle ; L a Volupté; Voyage à  Cythère; A  la 
belle aux cheveux d ’or;  L ’invitation au voyage; Maesta 
et Errabunda; La C loche; L ’Ennem i; La vie antérieure>"



Le Spleen ; Remords posthum e ; Guignon; La B éatrice ; 
L ’Amour et la Cráne.

E választék a Fleurs du Mal-ból gondolatainak 
merészségével, tárgyainak szokatlanságával a hivatalos 
kritika részéről olyan mélységes hallgatást (Louis Gondall 
támadó cikke kivételével a Figaro 1855 nov. 4-i szá
mában), a kisebb lapok részéről pedig olyan botrányos 
és még a költő magánéletét sem kimélő támadásokat 
eredményezett, hogy a kiadók legélelmesebbike, Michel 
Lévy a legkecsegtetőbb ajánlatokkal kereste fel azt a 
költőt, aki a Limbes-e 1 hiába házalt a kiadóknál.

De Baudelaire választása egy megértő és új művé
szetét értékelni tudó barátra esett. Poulet-Malassis, aki 
atyja halála után átvette alen^oni nyomdájuk vezetését, 
avval a szép tervvel foglalkozott, hogy kiadja párizsi 
barátai közül azok müveit, akikhez ízlésénél és hajlama
inál fogva a legközelebb állt. Théodore de Banville-nek 
Odes funambulesques-)e után Baudelaire, Fleurs du Mai-ja 
került sorra 1857-ben.

E könyvnek a közvéleményben olyan élénk visz- 
hangja támadt, hogy a bíróság, amely a sajtó szigorú 
ellenőrzése miatt való közelégedetlenséget az erkölcsök 
védelmével akarta ellensúlyozni, a könyvet betiltotta és 
a kiadók és szerző ellen a hivatalos eljárást megindí
totta. Ebben az időben csak kevesen mertek a Fleurs 
du Mai mellett írni. Baudelaire a független kritika né- 
kány elismerő cikkét, melyek a szerkesztők félénksége 
miatt nem jelenhettek meg mind, emlékiratban terjesz
tette birái elé. Védőjének hatalmas beszéde, melyben a 
titkos Béranger-t is fölhozza védelmére, az ő rövid, de



méltóságteljes védekezése, emlékirata ellenére a közer
kölcs ellen elkövetett vétségért háromszáz frank pénz- 
büntetésre és a Fleurs du Mal következő költeményeinek 
a bevonására ítélik: Les bijoux ; Les métamorphoses 
du Vampire; Lesbos; Femmes dam nées; Le Léthé; A  
celle qui est trop gaie.

Baudelaire-t ebben a pörben a legfájdalmasabban 
az érintette hogy a császári ügyész a szemére vetette 
„realizmusát“. Ha elolvassuk azt a részletet, amelyben 
Théophile Gautier a Baudelaire összes műveihez írott 
bevezetésben annak költészeti theoriáit ismerteti, nem 
csodálkozhatunk a költő elkeseredésén: „Ainsi le prin
cipe de la poésie est, strictement et simplement, l ’aspi
ration humaine vers une beauté supérieure, et la mani
festation de ce principe est dans un enthousiasme, un 
enlèvement de l ’âme, enthousiasme tout à  fa it  indépen
dant de la passion, qui est l’ivresse du coeur, et de la 
vérité, qui est à  la pâture de la raison. Car la passion  
est chose naturelle, trop naturelle même pour ne pas  
introduire un ton blessant, discordant dans le domaine 
de la beauté pure; trop fam ilière, trop violente pour ne 
pas scandaliser les purs Désirs, les graciouses Melan
cholies et les nobles Désespoirs qui habitent les régions 
surnaturelles de la poésie.“1

1 Igy a költészet alapelve, egyszerűen és röviden, az emberi törekvés egy 
felsőrendű szépség felé és ezen elv egy oly enthusiasmusban, a lélek oly föle
melkedésében nyilatkozik meg, mely teljesen független a szenvedélytől; amely a 
szív részegsége és a valóságtól, mely az ész tápláléka. Mert a szenvedély termé
szetes valami, sőt nagyon is természetes ahhoz, hogy a tiszta szépség birodal
mába ne vinne bele egy sértő, elütő hangot ; nagyon is megszokott és heves 
ahhoz, hogy meg ne bántaná a tiszta vágyakat, a bájos Melancholiákat és ne
mes Reménytelenségeket a költészet természetfölötti régióiban.



Ha viszont kételkednénk költészetének őszinteségében 
azon elmélete után, melyet csak a Fleur du Mal védel
méért állított fel, t. i. hogy a költő, akinek jó színész
hez hasonlóan mindent át kell tudni élni, nem vonható 
felelőségre e képzelődésekért — álljon ellőttünk gyám
jához, Ancelle-hez irt leveléből a következő vallomás : 
„Faut-il vous dire à vous qui ne l'avez pas plus deviné 
que les autres que dans ce livre atroce, j ’a i mis toute 
ma pensée, tout mon coeur, toute ma religion (travestie) 
toute m a haine ? Il est vrai que j ’écrirai le contraire que 
j e  jurerai mes grands dieux que c’est un livre d ’art purt 
de singerie, de jonglerie, et j e  mentirai comme un arra
cheur de dents!" 1

A közönség a bíróság Ítéletére még fokozottabb 
érdeklődéssel felelt, mert már az elitéit könyv címe is 
hűen karakterizálta tendenciáját és szándékait, a modern 
ifjúság forrongásainak és melancholiájának a megfestését.

Ezt a címet még sem Baudelaire, hanem Hipolyte 
Babou találta meg egy irodalmi tanácskozáson, amelyet 
e tárgyban Baudelaire barátai a Lemblin kávéházban 
tartottak.

Bár az egyes versek minden egység előzetes terve 
nélkül íródtak, mégis teljesen beleillenek az a posteriori 
cím alá. Ugyancsak utólagos a könyvnek öt részre való 
felosztása: Spleen et Idéal', L e  Vin; Fleurs du Mal',

1 Kell-e mondanom Önnek, aki épp úgy nem vette ki, mint a többiek, 
hogy ebbe a vészes könyvbe adtam minden gondolatomat, egész hitvallásomat 
(átöltöztetve), összes gyűlöletemet ?  Igaz, hogy az ellenkezőjét fogom irni, hogy 
esküdözni fogok, hogy ez a könyv tiszta művészet, majmoskodás és komédia; 
és hazudni fogok, mintha csak olvasnám!



Révolte; L a  Mórt. Ezen utólagos és mégis tökéletes ar
chitektúra azt bizonyítja, hogy a benne kifejezett érzé
sek az ő saját érzései és hogy mindegyik részecskéjében 
hasonlít önmagához.

Eltérően az eddigi irányoktól, a klasszicizmustól, a 
romanticizmustól és a realizmustól, a költészet terrénu
mát nem az életben, hanem a lélekben keresi. Mint a 
metafizika, a Gondolat birodalmába, az Eszme, a Kép
zelet, az Alom országaiba visz át bennünket. Elhagyva 
az életnek érzékeink által határolt talaját, a környező 
titokzatosságokat akarja megismertetni. A klasszicizmus 
egy meglévő társadalom eszményeit, törekvéseit, viszo
nyait fejezte ki. A realizmus arra szorítkozik, hogy az 
embereket, állatokat és dolgokat úgy adja elénk, mint 
amilyenek, de különösen rútságaikkal. A Fleurs du Mai 
az Ismeretlen borzongását akarja fölébreszteni bennünk, 
megtalálván azoknak a rejtett erőknek az eredetét, ame
lyek az életet irányítják. De különösen arra törekszik a 
Fleurs— du— Mai költője, hogy a szenvedély és átöröklés 
befolyását minél félelmetesebben elemezze!

A tudaton túl behatol az öntudatlanságba, a tudat 
küszöbe alá és fölé. A természetben nem hiú diszletet 
lát, hanem az alkotást. A természet templom, amely telve 
van az Alkotó által adott és általunk csak félig-meddig 
megértett szimbólumokkal. Föltárja azokat a finom ha
sonlóságokat, megegyezéseket, amelyek az emberi életet, 
az állati- és növényvilágot a világegyetemben egyesitik. 
Teljesen elmerül a szépség szemléletébe és kerül minden 
olyan kérdést, amely a képzeletet és érzelmeket zavarná. 
A józan ész ellenvetéseit nem hallgatja meg és bár szi



gorú logikus a technikájában, az igazsághoz megérzé
sekkel és érzése őszinteségének folytonos ellenőrzése 
által jut el.

Abból az a priori ítéletből kiindulva, hogy a kí
sértések a velünk született romlottságnál fogva előnyben 
vannak akaratunkat szemben, a küzdelmet előre eldönti 
és így meghatározza psychológiai módszerét. Az ellen
tétek igazságának állandó érzése által, bár az ábrázolási 
lehetőségek korlátlanságát hirdeti, egész világszemlélete 
a dualizmust mutatja.

„E könyvben benne van a modern lélek minden ide
gessége, ellentmondása és bűne.“

Amidőn egy szeretkezés részleteit tárja föl, nem egy 
esetet, hanem a szeretés módját, fokát és amikor a 
szerelmet énekli, nem a saját szerelmét, hanem a szerel
met énekli. A buzgó katholikus Sátán litániáit zengi. 
Nem az a hideg irónia ez, mint Théophile Gautier véli 
a már emlitett hires bevezetésében. Egy igaz ügy meg
tagadásának perverz gyönyörűsége az, amelyből a Mú
zsája merít. Az élvezetek hajszolója mindig a halált só
várogja: „Avalanche veux-tu m’emporter dans ta chute?“ 1

Az unalom szörnyetegének, „ce monstre délicat“ - 
nak az elképzelője a csillagtalan éjszakát sóvárogja:

„Mais les ténèbres sont elles-mêmes des toiles 
Où vivent jaillissant de mon oeil par millier 
Des êtres disparus aux regards familiers!“ J

1 Lavina, akarsz-e magaddal vinni zuhanásodban ?
2 De a sötétség maga a sátrak — Hol kiszökellve szemeimből ezerszámra 

élnek — Ismerős arcú, eltűnt lények.



A magasabb, az önmagáért való, az étheri szép 
keresője a giliszták, a viperák, a rothadás alsó rétegeit 
járja. A szigorú elemző megismerése,ki minden részletben az 
alapelvet kutatja, miszticizmusától van átitatva. A civilizáció 
ellensége gyűlöli a természetet és a szenvedély legyő- 
zöttje olyan esztétikát hirdet, amely kiküszöböli a szen
vedélyt. A forma klasszikusa új mondanivalókkal.



VIII. A íérmékenység utolsó évei.

Az ítélet után kevés időre Baudelaire Poémes noc
turnes cím alatt a Présent-ben hat prózai költeményt 
ad közre, amelyek a Fleurs du Mai után legbecsesebb 
alkotásai. Amidőn ezen formabeli újítással a nyilvános
ság elé lép, Aloysius Bertrand példájára támaszkodik, 
aki Gaspard de Nuit című elbeszélés-kötetében alkal
mazta a lírai prózát a régi élet különös szokásainak a 
megfestésére. Arséne Houssaye-hez írt ajánlásában el
mondja, hogy egy olyan költői prózáról álmodozik, amely 
elég rugalmas és szakadozott ahhoz, hogy a lélek min
den hullámzásához, a lelkiismeret minden megrezdülé- 
séhez alkalmazkodjék. E prózai költemények tárgyainak 
nagyrészét megtaláljuk a Fleurök között. Más részük 
reflexiók a mindennapok margójára. Ma a napilapok 
hasábjain a hirek között a croquis-k mesterművei lennének.

A költő lelki viszonyát rajzolják az élethez, az em
berekhez és Les bon chiens címűben az állatokhoz. 
A szegények, a gyermekek, az özvegyek, a peregrinusok 
szeretete, a vándorlás vágya, az idegesség, a chimaerák 
ezeknek a prózai költeményeknek a leggyakoribb és 
legerősebb motívumai. Vannak helyek, ahol a tökéle
tesség oly fokáig ért el, hogy még Sainte-Beuve sem
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fukarkodott a dicsőítésükben, aki pedig a Fieurökkel 
szemben a nyilvánosság előtt mindig óvatos volt.

1858-ban megjelenik Edgar Poë-forditâsa, Aventures 
d'Arthur Gordon Pym  és Le poème du Haschich, amely 
több évig tartó művének, Les paradis artificiels-nek az 
első része. Az Edgar Poë-forditâsok mellett a különböző 
folyóiratokban megjelenő Nouvelles Fleurs és Fantômes 
Parisiens hírnevét egyre növelik. Ez utóbbiak közül a 
legértékesebbek : La Chevelure ; Les petites vieilles ; 
Voyage. A Petites vieilles alakjai bán,fölelevenitve a resz
kető öregasszonyok fiatalságát, a meghatót egyesíti a 
nevetségessel. Úgy ebben, mint Les sept viellards-bán 
és Le cygne-ben, melyeket Victor Hugo-nak ajánl, az 
ő módján igyekszik irni, teret adva a lirai ömlengések
nek, a részletező leírásnak és a pathos-nak. A Voyage-1, 
mely a Fleurs du Mal leghosszabbik költeménye és epi
lógusa, Maxime de Camp-nak dedikálta, a szenvedélyes 
utazónak. A művész végrendelete ez, amelyben hadat 
üzen a természet szépségeinek, konvencionális erkölcsnek, 
hogy kitűzze célját:

„Plonger au fond du gouffre, Enfer ou Ciel qu’importe ? 
Au fond de l’Inconnu pour trouver du nouveau !“ 1

A képzelet világában, abstractiok között való uta
zás, telve klasszikus allusiokkal. A pört követő évek re- 
zignációja után ismét hangos szóval hirdeti az Új minden 
eszközzel való keresését. 1859-ben megjelenik Théophile 
Gautier-ről írt tanulmánya. Ehhez csatolja Victor Hugo

1 Baj-e, hogy Pokol vagy Eg a mélység, amelynek fenekére széliünk —  
Hogy az Ismeretlen mélyén újat találjunk !



azon levelét, amelyben az a következő híressé vált mon
dását írja róla: „Vous créez un frisson nouveau“ 1

A serény munka annyira megjavítja anyagi helyze
tét, hogy felmondva a Jeanne Duvallal közösen lakott 
szobáját, Neuilly-ben bérel lakást. Nemsokára azonban 
visszatér Párizsba, az Amszterdam-utcába költözik és itt 
lakik egészen Belgiumba való utazásáig. Ez a forgalmas 
utca semmiképen sem volt alkalmas a nyugalmat igénylő 
költői munkához és ezért megosztva idejét Párizs és az 
anyai „Joujou-ház“ között Honfleur-ben, lankadó mun
kakedve új ösztönzést kap.

Ekkor írja meg egyik legszebb versét Chant d ’au- 
tomne-ot, amelyet M. D.-nek ajánl. Marié Brunaud vagy 
máskép Daubrun, 1853-ban a porte-sainte-martini szín
házban La belle aux cheveuX d’or szerepét játszotta. 
Innen származik L ’Irréparable első címe, A  la belle aux  
cheveux d ’or, mely költemény még a Revue-des-Deux 
Mondes tizennyolc Fleurs-je között szerepelt. Marié 
Brunaud ciklusába a következő költeményeket sorozhat
juk: L ’Irréparable; Causerie ; Chant d ’autom ne; A une 
M adone; Sonnet d ’automne.

Marié azon kevesek egyike, akiknek a teljes lelkét 
adja. Ez a ciklus lelkiállapotának végső reménytelensé- 
ről tanúskodik. Ha életfájdalma, lelkiismeretfurdalása, 
mely mint kigyó csavarodik benne, megenyhül, a nyugvó 
nap sárga és édes sugarait siratva, gyöngédségéért ese
dezik. „Mon coeur est un palais flétri pár la cohue2 a 
modern odi profanum vulgus.

1 Ön egy új borzongást teremt.
* A szivem palota, melyet a csőcselék taposott.



A une Madone allegória, mely Lewis-nek Le moine- 
jából meríti tárgyát. Ez a történet a spanyol inquizíció 
idejében játszik. Ambrosio barát celláját egy Madonna
kép díszíti. A démon, hogy kísértse, bevezet hozzá egy 
a képhez teljesen hasonló nőt, aki őt kicsapongásokba 
csábitja. Végül egy sátáni dührohamában a barát össze
töri a szentképet.

Ernest Cristophe két szobra olyan hatással van rá, 
hogy ismét ifjúkori inspiráció-jához, a szobrász tárgya
inak a költészetbe való átöntéséhez fordul. A Danse 
macabre az Elet ünnepének, Le Masque pedig az asz- 
szony szépségének az antithesise. Mindkettő allegória, 
amelyekben teljesen kifejezett a szimbolikus tendencia.

Richard Wagner Tannháuser-járól írt essay-je 1861- 
ben jelenik meg. Ebben bebizonyitja, hogy minden művé
szeti ágban megérti a nagy stílus kérdéseit.

Ugyanezen évben jelenik meg a Fleurs du Mai má
sodik kiadása új Fleurökkel gazdagítva és egy új feje
zettel, Tableaux Parisiens-nel megbővülve. Azonkívül a 
Poètes français cimű anthologiába tanulmányokat ír, 
amelyek teljesen új szemszögből vizsgálják az antholo- 
giában szereplő költők sajátosságait.

De a termékenység ez utolsó éveiben legfőbb mun
kája a megkezdett Poe-forditások és a Prózai költe
mények folytatása volt. Utolsó verseiben Hoffmann ha
tását látjuk, akinek bámulatos belső megfigyelőképessége 
összetalálkozott az ő analizáló szellemével.

Hoffmannról a Haschich  első fejezetében így ír: 
„Ceux qui savent s’observer eux-mêmes et qui gardent 
la mémoire de leurs impressions, ceux-là qui ont su,



comme Hoffmann, construire leur baromètre spirituel, 
ont eu parfois à noter, dans l’observatoire de leur 
pensée, de belles saisons, d’heureuses journées, de déli
cieuses minutes.“ 1

Már az Élévation és a Correspondances is Hoffman- 
nak a színek, hangok és illatok belső kapcsolatáról való 
felfogását, illetve e kapcsolatot felfogó érzékenységét 
adják vissza. A Correspondances szimbolizmusában Bau
delaire kialakulóban lévő költői világnézetének egy fázisát 
kell látnunk, amely szimbolizmus Edgar Poë-nek a mozgást 
kisérő csend hallucinációja segítségével a R êve parisien 
szimbolizmusához vezet. Egy vidék, ahonnan a szabály
talan természet száműzve van. A valóság, az élet, a 
természet a szépséggel megfordított szimbolikus sorren
det követ. De nemcsak szimbolikus költeményei, hanem 
Les aveugles 2 is, amely 1860-ban jelenik meg az Artiste 
című folyóiratban, Hoffmann-inspiráció.

Az 1860-ban megjelenő A une Passante ifjúkori 
olvasmányának, Petrus Boréi Champavert-jének utolsó 
ösztönzése.

Későbbi költeményei közül, a legkiválóbbak: Madrigal 
triste és Les plaintes d ’un Icare. A Madrigal triste, amelyet 
talán Jeanne Duvalhoz írt, az asszonyi szomorúság szépsé
gét és az asszonyi szellem alsóbbrendűségét dicsőíti. Les 
plaintes d ’un Icare egy ovidiusi történet keretében ugyan

1 Azok, akik meg tudják figyelni önmagukat és akik megőrzik benyo
másaik emlékét, ők, akik meg tudták, mint Hoffmann, szerkeszteni szellemi 
barométerüket, leikük csillagvizsgálójában néha szép évszakokat, boldog napokat 
és gyönyörteljes perceket jegyezhetnek fel.

1 A vakok.



azon alapeszmét fejti ki, mint Thomas Gray Elegy written 
in a country-yard-]a, amelynek egy strófáját már idéztük.

1861-ből származik az Epaves című gyűjteményben 
megjelenő La Voix is, amely autobiografikus karakterével 
a Fleurs du Mai előszavául szolgáló Bénédiction pen- 
dantjául szolgálhat.

Az allegorikus forma, amelyet előszeretettel használ, 
különösen alkalmas azokra a burkolt célzásokra, amelyek
nek a világosabb kifejezése személyességük miatt ízlésébe 
ütközött volna. A prózában már nem feszélyezte magát 
a magánéletéről való vallomásaiban és nem folyamodott 
az allegcriához: „Tout enfant, j ’ai senti dans mon coeur 
deux sentiments contradictoires: l’horreur de la vie et 
l’extase de la vie.“ (Mon coeur mis á nu.)

Ugyanilyen természetű La Lune of/ensée, amely 
1861-ben jelent meg az Artiste-ben. Bár elhatározta, 
hogy nem veszi bele a Fleurs du Mai harmadik kiadá
sába azon szemrehányás miatt, amelyet benne anyjának 
tesz, Asselineau és Banville rábeszélésének engedve 
mégis a Fleurök közé sorolja.

1861-ben az Akadémia akkor üresedésben lévő 
egyik fauteuil-jére pályázik. Amidőn ez elhatározása nyil
vánossá vált, nagy riadalom keletkezett az irói körökben. 
A pályatársak egy része azon botránkozott meg, hogy 
az az író, akit a bíróság alig pár éve bélyegzett meg 
ítéletével, hogyan pályázhatik e kitüntetésre. Másik ré
szük, a kisebb lapok a hivatalosokhoz átpártolt újítót 
gúnyolta.

Végre is Sainte-Beuve tanácsára visszavonja pályá
zatát, amely csak kudarccal végződött volna. Ekkor



ragadta meg az alkalmat Sainte-Beuve, hogy a nyilvá
nosság előtt tanúságot tegyen félreismert és lehurrogott 
barátja iránti nagyrabecsüléséről. Általánosan ismert az a 
metafora, amelyet a Fleurs du Mal-ra talált: „Ce sin- 
gulier kiosque, fait en marqueterie d’une originalité con- 
certée et composite, qui depuis quelque temps, attire les 
regards á la pointe extrémé du Kamtschatka romantique, 
j ’apelle cela la folie Baudelaire." 1

IX. Betegsége.

A költő egészsége 1862-től kezdve hanyatlásnak 
indul. Gyakori szédülések fogják el, melyek előjelei 
végzetes betegségének.

Egy könnyelmű megjegyzés azt a hiú reményt tá
masztotta benne, hogy Brüszelben, a Cercle des Arts- 
ban nyilvános előadások tartásával fényes bevételeket 
lehetne elérni. És ez a költő, aki Párizst mindenestől, 
szépségeivel és útálatosságaival együtt annyira szerette, 
elhatározta, hogy Belgiumba költözik. De sem a közön
ség, mely kezdetben érdeklődést mutatott, sem a szerződő 
társaság, amely fizetési kötelezettségei alól udvarias for
mák között vonta ki magát, nem váltották valóra a 
költő nagyszerű kilátásait. Hogy utazása, amely olyan 
költséges volt, ne legyen hiábavaló, belefog egy Bel

1 Ezt a különös és mesterkélt, összetett eredetiséggel kirakott művű 
kioszkot, amely a szemeket egy idő óta a romantikus Kamcsatka legszélsőbb 
pontjára vonzza, nevezem Bandelaire-őrületnek.



giumról szóló könyv megírásába. E célból beutazza a 
nagyobb vidéki városokat, jegyzeteket készít és öt hónap 
után könyve befejezéshez közeledik. Eles szatíra ez 
Belgium ellen, amelyet szegénynek, nevetségesnek, levet- 
közöttnek nevez, fővárosát pedig a majmok fővárosá
nak mondja.

E könyve betegsége és nyomora miatt befejezetlen 
maradt.

1865-től kezdve melancholiára hajlandó szelleme 
mindinkább elkomorodik. Kínzó betegsége és gondjai 
ellenére állandóan dolgozik. Három mű foglalkoztatja 
egyszerre: Mon coeur mis á nu; Belgiumról szóló könyve 
és a Fleurs du Mai harmadik kiadása, amely felől pá
rizsi kiadókkal levélbeli tárgyalásokat folytat. E tárgya
lások hosszadalmassága is fokozza idegbaját.

De a végzetétől nem engedi legyőzetni magát. A 
harcban, a cselekvésben keresi életerejének rugóját és 
bizonyítékát. Iratai között találjuk egy vehemens cikk 
tervét,, amelyben Jules Janinnak Heine és Byron ellen 
intézett támadására válaszol. Hiába kérik barátai, Asse- 
lineau, Gautier, Manet, majd Sainte-Beuve, hogy térjen 
haza, ahol a fiatal költők a vezérüket várják benne. 
„Je ne veux rentrer en Francé que glorieusement et 
certains devoirs accomplis“ 1 irja vissza.

1865 nyarán pár napra elhagyja Belgiumot, hogy 
Honfleur-ben megölelhesse anyját. Egy napot vidáman tölt 
el barátaival Párizsban, akik teljesen gyógyultnak tartják.

1 Csak dicsőségesen akarok visszatérni Franciaországba és bizonyos 
kötelezettségek teljesítése után.



Kevésre visszautazása után pénzkészlete teljesen elfogy. 
Bár a gyámja, Ancelle anyja jótállására kisebb összege
ket küld neki, már a hotelszobáját sem birja fizetni.

1865 utolsó hónapjaiban Ancelle-hez írt leveleiben 
már annak a rémületes betegségnek az előrehaladását 
követhetjük, amelyről egyik levelében ezt írja: „Ce qui 
m’irrite plus que tout, plus que la misère, plus que la 
bêtise dont je suis environné, c’est un certain état so
poreux qui me fait douter de mes facultés. Au bout de
trois ou quatre heures de travail, je ne suis plus bon 
à rien. Il y a quelques années, je travaillais quelquefois 
douze heures et avec plaisir." 1

A orvostudomány az izgatószerek teljes elhagyását 
rendeli. De Baudelaire nem bízott az orvostudományban. 
Legfőbb gondja kétségbeejtő állapotában az volt, hogy 
édesanyja tudomást ne szerezzen betegségéről és nyo
moráról.

Amikor barátjának, Rops-nak a mostohaapja Namur- 
ban invitálja, hogy töltsön náluk néhány napot, Baude
laire örömmel tesz eleget a meghívásnak. Amidőn Rops 
és Poulet-Malassis társaságában a namuri székesegyház 
gyönyörű faragású gyóntatószékeit szemléli, megtánto- 
rodik és földre esik. Másnap elmezavar tünetei mutat
kozván rajta, sietve Brüsszelbe szállítják. Párizsi barátai, 
Asselineau, Troubat és Sainte-Beuve, akiket Poulet-

1 Ami mindennél jobban bosszant, a nyomornál, a környező ostobaságnál, 
az egy bizonyos álomkóros állapot, amely öntudatomban való kételkedést idéz elő. 
Három-négy órai munka után nem vagyok alkalmas semmire. Néhány éve elő
fordult, hogy tizenkét órát is élvezettel dolgoztam.



Malassis a szerencsétlenségről értesített, őt kérik meg, 
hogy barátjuk betegségét leírja.

Poulet-Malassís válasza az egyetlen- dokumentum 
betegségének kortörténetéről. Egy hét múlt el azóta, 
hogy beállt a jobboldal bénulása és az agylágyulás. A 
levél írója félreérthetetlenül az izgatószerek, az alkohol 
mértéktelen élvezetében látja a betegség okát.

De ha visszatekintünk Baudelaire életére, a legna
gyobb valószinűséggel állapíthatjuk meg, hogy apai és 
anyai ágról való terheltsége okozta korai és rohamos 
pusztulását.

Asselineau Baudelaire improduktivitását annak sa
játos módszerével magyarázza. (Vie de Baudelaire) Curi
eux, contemplateur, analyseur il promenait sa pensée 
de spectacle en spectacle et de causerie en causerie. 11 
la nourrissait d’objets extérieurs, l’éprouvait par la contra
diction et l’oeuvre était ainsi le résumé de la vie ou 
plutôt en était la fleur.“ 1 Ennek az improduktivitásnak 
azonban mélyebb okai lehetnek.

Mon coeur mis à nu-ben gyermekkorának beteges 
melancholiájára és túlságos életkedvére emlékszik vissza : 
„Tout enfant, j ’ai senti dans mon coeur deux sentiments 
contradictoirs ; L’horreur de la vie et l’extase de la vie.“ 2

Férfikora akaratának állandó harca a gyönyörök 
ellen: „A chaque minute nous sommes écrasés par

1 Mint kiváncsi, szemlélődő, elemző, látványról-látványra, csevegésről-cse- 
vegésre jártatta gondolatát. Külső dolgokkal táplálta és ellentmondással pró
bálta ki igazságát és így műve az élet összefoglalása vagy inkább annak vi
rága volt.

2 Mint egészen gyermek, két ellentétes érzést éreztem a szivemben; az 
élettől való irtózást és az életért való rajongást.



l'idée et la sensation du temps et il n’y a que deux 
moyens pour échapper à ce cauchemar pour l’oublier: 
le plaisir et le travail.“ 1

Élete végén ezt írja : „ J’ai cultivé mon hystérie avec 
jouissance et terreur“ 2

Ha ezeken a szörnyű ellentéteken kívül még tekin
tetbe vesszük a költő különös szerelmeit is a szines, az 
óriás, a törpe nők iránt, továbbá betegségének lefolyását 
és apai féltestvérének 55 éves korában hasonló beteg
ségben történt halálát, akarati gyengeségét is a vérében 
lappangó betegség egyik bizonyítékának kell elfogadnunk.

Az a célzás pedig, amelyet a Fusées-hen, másik 
intim naplójában ősei különös életmódjára tesz, nem 
vonatkozhatván az apai ág parasztjaira, bizonyítja, hogy 
anyai ágról is örökölte betegségét: „Mes ancêtres fous ou 
maniaques, dans des appartements solennels, morts tous 
victimes de leurs furieuses passions.“ 3

Mindig a jó és rossz küzdelmét figyelve önmagá
ban, mindig az ég és a föld közt lebegvén a lelke, 
számára a munka csak a feledés egy eszközévé, nem 
pedig pozitívummá, céllá vált.

Poulet-Malassis levelére Ancelle Brüsszelben ter
mett és a beteget közös elhatározással az apácák által 
fenntartott kórházba szállíttatták. Fia ápolására Aupick asz-

1 Minden pillanatunkban összezúz bennünket az idő érzése és gondolata. 
Csak két mód van arra, hogy e lidércnyomástól megszabaduljunk: a gyönyör 
és a munka.

2 Elvezettel és rémülettel fejlesztettem hisztériámat.
3 Őseim bolondok vagy mániákusak, ünnepélyes szobáikban, e halottak 

mind örjöngő szenvedélyeik áldozatai.



szony is Brüsszelbe utazott, bár a lábaira ő maga is 
félig béna volt.

Irodalomtörténetileg nevezetes a Nouvelles Fleurs 
megjelenése 1866 áprilisában a Parnasse contemporain 
című irodalmi folyóiratban. Ettől kezdve Baudelaire-t a 
parnasszisták közé számitják.

Néhány hónap múlva barátja, Poulet-Malassis fog
lalja kötetbe és adja ki Epaves 1 címen Pièces condam
nées, Galantéries, Épigraphes, Bouffonneries-ben cso
portosítva azon verseit, amelyeket a költő nem vett fel 
a Fleurs du Mal végleges kiadásába.

Bouffonneries, amely műfajjal élete végén, elhagya- 
tottságában és betegségében próbálkozott meg, paradox 
természetének érdekes bizonyítéka.

De már a Galanteries Le Monstre ou Le Paranymphe 
d ’une nymphe macabre-jéből kihangzó cinizmus is a 
fáradt lélek vitalitás-keresése. Ugyancsak a Galanteries 
csoportjában találjuk Franciscae meae laudes, Petronius 
latinságával megírt rímes verset, amely eredetileg 1857- 
ben jelent meg az Artiste-ban. Ha egyéb versei nem 
mutatnák, ez és az 1860-ban megjelent Obsession, 
amelynek 8. sora Aeschylus Prometheusából való, kétség
telenül bizonyítják, hogy Baudelaire-re az antik költészet 
is befolyást gyakorolt.

A görög-latin mythologia szolgáltatja metaforáinak, 
allusioinak nagyrészét. Épen ezért nem lehet helytálló 
Gustave Kahn azon megállapítása, hogy Banville-al és

1 Maradék.



Leconte de Lisle-el ellentétben Baudelaire nem folya
modik az antik-hoz.

Az Epaves  kiadásakor már nincs Belgiumban. Jú
lius elsején olyan javulás állt be a beteg állapotában, 
hogy Párizsba szállíthatták.

Itt Duval hires hydrotherapiai intézetében kapott 
elhelyezést.

A többi beteggel együtt étkezve, azok társaságá
ban jelekkel vett részt, mert már beszélni nem tudott. 
Jobbulására és az orvos azon tanácsára, hogy a beteg 
egészségére kedvezőbb az anya távolléte, Aupick asszony 
reménykedve utazott vissza Honfleurbe. Ezután hosszú 
hónapokig maradt változatlan a betegség. Aupick asz- 
szony csak 1867 tavaszán tért vissza a beteg ágyához, akinek 
az állapota rohamosan rosszabbodni kezdett. Szeptember 
elsején, vasárnap, Asselineau, legjobb barátja a következő 
néhány sorban tudatja Poulet-Malassis-val a véget: „II 
est mórt, hier á onze heure du matin, aprés une longue 
agonie, mais sans souffrance. II était d’ailleurs si faible 
qu’il ne luttait plus.“ 1

1 Tegnap délelőtt tizenegy órakor halt meg, hosszú, de fájdalom nélküli 
haldoklás után. Egyébként oly gyönge volt, hogy nem küzdött többé.





KÖLCŐ! SCÍLU S A.





Bevezetés.
Michel Angelo magával vitte a sírba színkeverésé

nek a titkát, Baudelaire stílusának a színkeverését, al
kotóelemeit azonban megtalálhatjuk a stilisztikai analízis 
segítségével.

De ha kizárólag csak az eszközöket vennénk vizs
gálat alá, amelyekkel a költő esztétikai érzéseket keltett 
bennünk anélkül, hogy ezeknek az érzéseknek átenged
nénk magunkat, nem láthatnánk meg, hogy a költő 
elérte-e célját.

A stilisztikai analízis azért is szükséges, mert enél- 
kül a méltatás egy szép vidék szemléléséhez volna ha
sonló, amely más és más szépségeket mutat reggel, dél
ben és este.

A stílusbeli analízisnek háromas szempontból kell 
történnie: Határozottság, Szemléletesség és Logikai föl
építés szempontjából. Figyelembe kell még vennünk az 
egyes szavakat is, amelyek jelentése lehet tipikus, indi
viduális és tradicionális.

I. Határozottság.
Baudelaire mondatai ritkán adnak egyszerű, világos 

értelmet, mintahogyan a mondanivalói sem világosak,
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egyszerűek. Gyakran előfordul, hogy mondatai kifejezett 
tartalmát olyan képzetek kisérik, amelyek nem foglaltat
nak benne, hanem synthetikusan kapcsolódnak.

Ha Baudelaire metaforáit összehasonlítjuk Victor 
Hugo-éival és ehhez az összehasonlításhoz Huguet Le sens 
de la form e dans les métaphores de Victor Hugo című érte
kezését vesszük alapul, kardinális különbségeket találunk, 
melyek megvilágítják a két költő gondolkodásmódját.

Huguet konklúziója a következő: „Dans cette revue 
des métaphores et des comparaisons j ’ai cherché à indiquer 
combien elles sont naturelles et spontanées."

Baudelaire metaforái és hasonlatai ellenben ritkán 
természetesek és spontánok és inkább szellemének, mint 
képzeletének a munkájából származnak.

Amidőn az albatroszt a hajó fedélzetére helyezi, 
hogy a matrózokkal kínoztassa, amikor a barátot a ko
lostorból a temetőbe viszi, ez azért történik, hogy meg
találja a megegyezést az első esetben az albatrosz és a 
lehurrogott költő, a második esetben a barát zord művész
kedése és lelke tespedtsége között. A lényeket és tárgya
kat így elválasztja állandó, természetes környezetüktől, 
kiveszi helyzetükből, hogy egy olyan helyzetbe állítsa be 
őket, amelyben a metaforája által kifejezendő vonatkozáso
kat megtalálhatja. Az előbb említett első metaforában teljes 
a megfelelőség, mig a másodikban a kolostor aequivalense 
hiányzik. Az alapmotívum lelke szomorú nyomorúsága, 
la triste misère de son âme. Ez a lelkiállapot egy má
sik abstractiot idéz föl, a kolostor hidegségét és zord
ságát. Szelleme e két abstractio között vonatkozásokat 
keresvén, létrejön a költemény allegóriája.



Maga a flacon semmiben sem hasonlit a költőhöz. 
De a fiókba vetett visqeux, poudreux, sale, désolé flacon  
hasonlata frappáns, ha vele az emberek emlékezetében 
elfelejtett költő e viszonybeli vonatkozását megtaláljuk: 
miképp az üvegcse a fiókba, úgy van belevetve a költő 
emléke az emberek emlékezetébe.

Lássunk egy másik példát, Un Fantomé Le Cadre című 
■allegóriáját. A keretben csak annyi a hasonlóság kedvese 
ékszereivel, bútoraival, hogy mint az a képet, úgy kü
lönítik el ezek kedvesét a végtelen természettől. Keretül 
szolgálnak szépségének. Servir de cadre. Bizonyosnak 
látszik, hogy az allegória e konvencionális metaforából 
keletkezett. Az allegóriák e fajtájába, amelyek nem egye
bek, mint metaforikus kifejezések kifejtései, tartozik még 
L'Ennemi is.

„Ma jeunesse ne fut qu ’un ténébreux orageu hasonlatot 
e konvencionális metafora adta a költőnek: une jeunesse 
orageuse. Ez a képes kifejezés működésbe hozta a költő 
analitikus szellemét, amely a legfutólagosabb visualis 
benyomásban is a keletkezés különböző fázisait keresvén, 
a látott dolgokat az időbe helyezte át. E kifejezés két 
részének, jeunesse-nek és orageuse-nek megfelelően az 
allegória is két részre oszlik, melyek összefonódnak: a 
lelki valóság és a metafora. Orage már a hangzásánál 
fogva is könnyen társítja ravage-t. Hol teszi a legtöbb 
kárt a ravage? Természetesen jelentkezik a kert képzete. 
Képzelete a viharverte kert képét különböző időben 
képzeli el és megtalálja a gondolatok őszének a meta
foráját.

Baudelaire tehát — amint az eddigi példákból is
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láthattuk — a metafora legszélsőbb pontjait érinti. Arra 
a kérdésre, amelyben Huguet tanácstalan, mi teljes ha
tározottsággal felelhetünk meg nála. Est-ce la ressemblance 
matérielle qui pousse le poète à chercher le rapport 
logique? Est-ce le rapport lui-même qui entre plusieurs 
objets de forme analogue détermine le choix de la 
comparaison? Baudelaire-ben a külső benyomások kivé
telesen keltik csak föl a hasonlatot, rendesen a vonat
kozás dönti el a hasonlat megválasztását.

Ha Huguet megállapítja „S’il voit des meules de 
moulin, il n’a certainement aucun effort à faire pour en 
définir la forme et pour penser aux autres objets qui 
ont l’apparence du disque, par exemple aux pions du 
jeu de dames“ — mi megállapíthatjuk, hogy Baudelaire 
ez esetben bizonyosan a malomkő súlyára gondolt volna, 
amelyet életének terhe idézett volna föl és a malomkő 
rendeltetéséből, a malomhoz való viszonyából sajátma
gának a társadalomhoz való viszonyára talált volna 
hasonlatot.

Ha az Albatros-ban  a fáradtan leeresztett szárnya
kat evezőkhöz hasonlitja, a fáradtság — ha az eget fazék
fedőhöz (LXXVII) és fekete fazékfedőhöz hasonlitja 
(LXXXIII), a spleenje — ha az esőt a fogház vasrá
csához hasonlitja (LXXVII), az élettől való elzártság ér
zése dönti el a hasonlat megválasztását.

Châtiment de l'orgueil-ben a megtébolyodott tudóst 
ahhoz a pincéhez hasonlitja, amelynek elveszett a kulcsa. 
A közös vonások a csend és a sötétség. Ez a rendkívül 
szemléltető hasonlat rendkivül határozatlan is, ameny- 
nyiben a mellékképzetek egész sorát idézi fel fantázi



ánkban. Baudelaire mestere az ilyen metaforáknak, 
amelyek épen határozatlanságuknál fogva szemléletesek. 
Ilyen metafora még: „Quand notre coeur a fait une fois 
sa vendange — Vivre est un mal“ (Semper eadem) 
Vendange a beteljesüléssel együtt a csupaszságot, az el- 
hagyottságot és a szüretet kísérő egyéb körülményt is 
asszociál.

Néha annyira érzi szépjének határozatlanságát, hogy 
kommentárjával őmaga jön segítségünkre. A Curiosités 
esthétiques-ben Les Phares 8. strófáját a következőkép 
kommentálja: „Lac de sang: le rouge; — hanté de 
mauvais anges: surnaturalisme; — un bois toujours vert: 
le vert complémentaire du jour; — un ciel chagrin: le 
fond tumultueux et orageux de ses tableaux: — les fan
fares de Weber: idées de musiques romantiques que 
réveillent les harmonies de sa couleur“.

De nemcsak a lírában, hanem a leírásokban is a 
lények, tárgyak sorsával, rendeltetésével való vonatkozás 
dönti el a hasonlat megválasztását, nem pedig a formai 
hasonlóság.

A nyelv elfeledett metaforái és a szavak nyelvtani 
nemei igen gyakran szolgáltatnak metaforákat és az így 
létrejött metaforák nem egyebek, mint azok prolongációi. 
A Fantôme egy másik allegóriája, Le portrait „Le temps 
vole“ közmondás, Plaintes d ’un Icare pedig „Brûlé par 
l’amour“ képes kifejezés prolongációi.

Az idő repül. Ám a repüléshez szárnyak kellenek, 
melyek a portrait-t állandóan súrolva eltörlik a vonásait.



Amint a nap Icarus szárnyait, úgy égeti el a szép szeretete 
az ismeretlen Icarus szárnyait.

Tout entière-ben Harmonie-nak a mozdulatokra és 
visualis benyomásokra átvitt jelentése adja ezek accords 
metaforáját: „Et l’harmonie est trop exquise — Qui 
gouverne tout son beau corps — Pour que l’impuissance 
analyse — En note les nombreux accords.“

Puits de vérité az Irrémédiable-ben e közmondásból 
vonathatott össze metaforává : La vérité est au fond d’un 
puits. „Puits descience“ analógiájára: „inépuisable puits de 
sottises et de fautes“ (CVII). A Préface-ban „riche métal 
de notre volonté“ e képes kifejezésből lett: volonté de 
fer. „Le chagrin ronge“ elfeledett metafora. Ennek a fel
újításából származik „liqueur qui me ronge.“

Nyelvtani nemek a megszemélyesítésben valóságos 
nemek lesznek: „La vertu, son épouse encor vierge“ 
(L’horloge) „L’homme ajouta le Viñ, fils sacré du Soleil 
(Le Vin des chiffonniers) „Volupté sois toujours ma reine !“ 
(La prière d’un païen). A megszemélyesítés egyik leg- 
gyakrabb módja metaforáinak.

Mig Victor Hugónál a metaforák „Elles procèdent 
d’une façon nécessaire et logique de la nature de l’impres
sion visuelle, habitudes de l’imagination et même des 
conceptions philosophiques du poète“, addig Baudelaire- 
nél a költő psychikai érzékenységéből erednek, amely 
olyan nagyfokú, hogy az egyes érzékietek válaszfalai le
omlanak az analízis maró savától.

A visualis benyomásból szükségszerűen és logikusan 
származó hasonlatok igen ritkák : „Les maisons, dont la



brume allongeait la hauteur — Simulaient les deux quais 
d’une rivière accrue“ (C) „Ainsi qu’une médaille neuve 
— La plaine lune s’étalait“ (XLV.)

Huguet a növényzetről szóló fejezetben a következő 
megállapításra jut: „Ce qui donnent le plus souvent lieu 
à des comparaisons de ce genre, ce sont les piques, les 
hallebardes, les baïonnettes qui au dessus de la tête des 
soldats se dressent comme une forêt ou se hérissent 
comme un buisson.“ Baudelaire az erdőt csak szimboli
kusan, vagy kedvese hajára vonatkoztatva használja.

L’habitude de la définition géométrique, on la 
constate souvent chez lui, mondja Huguet. A mi köl
tőnknél erre nem találunk példát.

Leggyakoribb metaforái : Ange, ciel, dictame, enfer, 
fleuve, mort, mer, miroir, nuit, parfum, soleil, serpent, 
tombeau, trésor, urnes, vin, vaisseau. Válasszuk ki a 
legszebbeket.

Ange .
„Et son ventre et ses sein*, ces grappes de ma vigne — 

S ’ avançaient plus câlins que les Anges du mal.“ (Ép. VI.) „Le 
navire roulait sous un ciel sans nuage, — Comme un ange cuivré 
du soleil radieux“ (CXXVII.) „Comme les anges à l’oeil fauve — Je  
reviendrai dans ton alcôve“ (XLII.) „Où lange  inviolé se mêle au 
sphinx antique“ (XXVII.)

Az első példában testrészt, a másodikban élette
len tárgyat, a harmadikban sajátmagát és a negyedikben 
szerelmesét hasonlítja angyalhoz.

Ci e l .
„Vous êtes un beau ciel d’automne clair et rose“ (LV). 

„El le ciel amoureux caressant l’échine.“ (V) „De sa naiveté le ciel 
lointain“ (Ép. 111.)



Az első esetben szerelmesét hasonlítja az éghez, a 
másodikban az ég a nap helyett áll, nint synecdoche 
és a harmadikban elvont tulajdonságra való átvitelben 
használtatik.

Dictame.

„De ces baisers puissants comme un dictame“ (XXXVIII.) 
„Puisqu’en elle tout est dictame .“ (XLI.)

Enf er .

„Et vos lueurs sont le reflet — De YEnfer où mon coeur 
se plaît!“ (LXXXI.) „Dans l’enfer de ton lit devenir Proserpine“ 
(XXVI.) „Et viens-tu demander au torrent des orgies — De ref
raîchir l’enfer allumé dans ton coeur?“ (CVII.) „Enfer, c’est un 
écail.“ (CXXXV1I.)

Enfer: képzelet, enfer: gyönyörök, enfer: kínok, 
amely értelmi módosulásokat se plaît, refraîchir igék és 
„de ton lit“ complément indirect adják. Az utolsó idé
zetben szimbolikusan áll Ehfer.

Fleuve.

„Rubens, fleuve d’oubli“ (VI.) „Et la solennité de la nuit, 
comme un fleuve — Sur Paris dormant ruisselait“ (XLV.) Les pleurs 
— Ajoutent un charme au visage — Comme le fleuve au paysage“ 
(LXXXV.) Les fleuves de charbon montent au firmement.“ (XCV.) 
„Pauvre, grande Beauté, le magnifique fleuve — De tes pleurs 
aboutit dans mon coeur soucieux.“ (XX.) „Tout auraient pu faire 
un fleuve avec leurs pleurs !“ (Cl.)

Fleuve a legtöbbször, mint onde vagy flot, a 
könnyek, a szomorúság hasonlata és csak kivételesen



szolgál természeti szépségek megfestésére. Az első pél
dában kettős a metafora, amennyiben Rubens metonymi- 
kusan használtatik.

Mort.
„O toi qui de la Mort, ta vieille et forte amante — Engen

dras l’Espérance.“ (CXXXI.) „O mort, vieux capitain, il est 
temps, levons l’ancre“ (CXXXV1I.) „Dans un sommeil aussi doux 
que la mortu (Ép. IV.) „C’est que la Mort planant, comme un 
soleil nouveau“ (CXXXIV.) „Et quand nous respirons, dans nos 
poumons — *La Mort descend, fleuve invisible, avec des sour
des plaintes“ (Préface).

Amint a fenti példákból látjuk, a megszemélyesített 
halál hím vagy nőnemű aszerint, amint a metafora meg
kívánja.

Mer.
„A mon amour profond et doux comme la mer“ (Ép. VI.) 

„Mer odorante el vagabonde, — Aux flots bleus et bruns“ ("XXVIII.) 
„Mais la tristesse en moi monte comme la meru (LVJ „Nous 
nous embarquons sur la mer des ténèbres.“ (CXXXVII.) „D’où 
vient, disiez vous, cette tristesse étrange — Montant comme la 
mer sur le roc noir et nu“ (XL.) „La musique me prend souvent 
comme une m er*  (LXVIII.) „Nous lisons dans les yeux profonds 
comme les mers“ (CXXXVII.)

Mer a zene, a hajzat, a bánat metaforája.

Miroir.
„La mer est un miroir* (XIV.) Car j’ai pour fasciner ces 

dociles amants — De purs miroirs qui font toutes choses plus 
belles: — Mes yeux, mes larges yeux aux clartés éternelles" 
(XVII.) „Je suis le sinistre miroir, où la Mégère se regarde.“ 
(XCII.) „Pauvre et triste miroir où jadis resplendit — L’immense



majesté de vos douleurs de veuve, — Ce Simois menteur qui 
par vos pleurs grandit" (XCIX.) „Votre pure mélancholie — Est 
le miroir de mon amour." (Ep. VIII.) „Tête à tête sombre et 
limpide qu’un coeur devenu son miroiru (XCI1I.)

Miroir nem a valóságot tükrözteti vissza, hanem 
misztikus a visszfénye.

Nuit.
„Et console comme la Nuit" (LI.) „Bizarre déité brune 

comme les nuits " (XXVI.) „Vaste comme la Nuit et comme la 
clarté" (IV.) „La sombre Nuit les prend à la gorge" (CV.) „L’ir
résistible Nuit établit son empire" (Ep. I.) „Je ne sais quoi de 
bon, de doux comme la Nuitu (Ép. IX,) „Comme tu plairais, ô 
Nuit, sans ces étoiles — Dont la lumière parle un langage connu"
(LXXVII).

Az éjszaka, mely a legtöbbször megszemélyesítés, 
kellemes képzeleteket társít, a nyugalom, a szelidség, a 
szépség képzeteit.

Navire.
Baudelaire a hajó fogalmának a kifejezésére a kö

vetkező szavakat használja : navire, vaisseau, gabare, trois- 
mats. Mindezeket egy szakaszban tárgyaljuk:

„Mon âme est un trois-mats cherchant son Icarie" (CXXXVII.) 
„Comme un navire qui s’éveille — Au vent du matin — Mon âme 
rêveuse appareille pour un ciel lointain" (XXVIII.) „Et mon âme 
dansait, vieille gabare" (C.) „Et ton corps se penche et allonge 
comme un fin vaisseau." (XXVII.) „Vaisseau favorisé par un grand 
aquilon" (XXXIX.) „Quand tu vas balayant l’air de ta jupe large 
— Tu fais l’effet d’un beau vaisseau qui prend la large." (LII.)

Amint látjuk, a hajó sohasem formai megegyezőség, 
hanem mindig a ritmikus vagy nagyon heves mozgás 
kifejezésére szolgál.



„Grand oeil ouvert dans le ciel curieux“ (C1X.) „Comme 
un oeil sanglant qui palpite et bouge — La lampe sur le jour 
fait une tache rouge“ (CXIIL) „La jarretière, ainsi qu’un oeil 
secret qui flambe — Darde un regard diamanté.“ (CXXI.) „L'oeil 
d’azur est vaincu par l'oeil noir“ (Ép. II.)

Baudelaire-nél a legfontosabb testrész a szem, ame
lyen keresztül a lélekbe látni. Hasonlata sokszor bizarr- 
nak látszik azáltal, hogy formailag teljesen eltérő dolgok 
szemléltetésére szolgál. Igen gyakran az égitestek, a nap, 
a hold, a csillagok metaforája.

Serpent.
„Comme ces longs serpents que les jongleurs sacrés — Du 

bout de leurs bâtons agitent en cadence.“ (XXVII.) „On dirait 
un serpent qui danse.“ (XXVI11.) „Je mettrais le Serpent qui me 
mord des entrailles“. (LVII.) „Tout homme digne de ce nom a 
dans le coeur un serpent jaune“ (LXXXVI.)

Serpent vagy a Biblia gonosz, vagy az indusok rit
mikus mozdulatokat végző állata.

Soleil.
„Les soleils mouillés — De ces ciels brouillés — Pour mon 

esprit ont les charmes — Si mystérieux — De tes traîtres yeux — 
Brillant à travers leurs larmes.“ (LI1I.) „Le Soleil moribond s’en
dormir sous une arche“ (XCI.) „L’éclat de ce soleil d’un crêpe 
se voila.“ (XVI.)

Amint a szem az égitestek metaforája, úgy a nap 
a szem metaforája. Nem ritkán jelenti még az em
beri észt.

Tombeau.
„Où l’eau creuse des trous grands comme des tombeaux.“ (X.)



„Sa chaude poitrine est une douce tombe" (XCIV.) „Une odeur 
de tombeau dans les ténèbres nage." (Ép. I.)

A halál, a sír, a hulla hasonlatai hozzátartoznak 
Baudelaire képzeletvilágához.

Trésor. Urnes.
„Regardons ce trésor de grâce« florentines" (XX.) „Et versant 

les trésors de sa sérénité.“ (Ep. IL) „Versaient le trésor de leurs 
urnes — Dans des gouffres de diamants". (CXII.) „Le succube 
verdâtre et le rose lutin — T ’ont-ils versé la peur et l’amour de 
leurs urnes ? "  (VII.) „Et l’orgueil, ce trésor de toute gueuserie." 
(CXVII). „Et livrant à leurs fiers appétits le trésor toujours prêt 
des mamelles pendantes (XIII.)

Trésor absztrakt és konkrét értelemben egyképen 
előfordul. Gyakran kapcsolódik Verser igével és urne 
complément-nal.

Vin.
„Je crois boire un vin du souvenir“ (XXVIII.) „Ton regard, 

infernal et divin, — Verse confusément le bienfait et le crime — 
Et l’on peut pour cela te comparer au vin.“ (XXL)

Gondosan keröli a z/m-nek s enivrer-val való össze
kapcsolását, mint amely banális lenne, jóllehet a regard, 
az eau de la bouche, a souvenir épen e hatásukban 
hasonlíthatók a borhoz.

Szereti az emberi testrészeket tárgyakhoz hason
lítani, vagy ellenkezőleg, animizálni:

„La moustache pend comme les drapeaux“ (CXV). „Mon 
coeur ne sera plus qu’un bloc rouge et glacé." (LVI.) „Ta gorge 
triomphant est une belle armoire.“ (LII.) „Ils me disent, tes yeux" 
(LXIII.) „Pour châtier ta chair joyeuse.“ (Ep. V.) „La Dent 
dit: „Pense à ton devoir!“ (LXXXV.)“

A personificatio alkalom a legszebb allegóriák és meta-



forák kifejlésére. Legtöbbször elvont tulajdonságok, érzé
sek megszemélyesítésével vagy animizmusával találkozunk :

„Mon esprit tu te meus avec agilité.“ (III.) „Pendant que des 
mortels la multitude vile, — Sous le fouet du Plaisir, ce bourreau 
sans merci“ (XCI.) „Et les moins sots, hardis amants de la 
Démence.“ (CXXXVII.) „Ainsi dans la forêt où mon esprit s’exile
— Un vieux Souvenir sonne à plein souffle du cor!“ (XCIX.) 
„L’espoir, vaincu pleure et l’engoisse atroce, despotique — Sur 
mon crâne incliné plante son drapeau noir.“ (LXXVII.) „Surgir au 
fond des eaux le Regret souriant“. (XCI.) „Ouand la Vengeance 
bat son infernal rappel — Et de vos facultés se fait le capitain 
(XLIV.) „Ma Douleur donne moi la main“ (XCI.) „Tettent la Douleur 
comme unne bonne louve“. (XCIX.)

Tárgyak animizmusa :
„Tu ravis les coussins — Par tes poses langoureuses“ (LVII1.) 

„V ois sur ces canaux — Dormir ces vaisseaux — Dont l’humeur 
est vagabonde“ (LUI.) „Horloge, dieu sinistre, effrayant, impas
sible“ (XCIV.) „Le bourdon se lamente et la bûche enfumée — 
Accompagne en fausset la pendule enrhumée“ (LXXIV.)

A tárgyak animizmusával ahhoz a határhoz értünk, 
amelynél már a dekadens stílus eszközei lépnek használatba.

A vallási fogalmak, a szertartási tárgyak is lehetnek 
az érzéki szerelem megfestésére szolgáló metaforák:

„Et cette confidence horrible chuchotée — Au confessionnal 
du coeur.“ (XLV.) „Où les soupirs des coeurs en adoration — 
Roulent comme /'encens sur un jardin de roses“ (LXXVII.) „Je 
t ’adore, ô ma frivole,— Ma terible passion! — Avec la dévotion
— Du prêtre pour son idole“ (LVIII.) „Je lèche en silence, avec 
plus de ferveur — Que Madeleine en feu les deux pieds du 
Sauveur“. (Ifjúkori kísérlet) „Ton souvenir en moi luit comme 
un ostensoir4 (XLVII.)

Metaforák gyanánt addig csak konkrét fogalmak 
használtattak; Baudelaire az absztrakt fogalmakból kapja 
¡egeredetibb metaforáit és hasonlatait:



„Le violon frémit comme un coeur qu’on afflige.“ (XLVII.) 
„Ce bruit mystérieux sonne comme \un départ“ (LVI.) „Son 
parfum doux comme un secret“ (XI.) Avec tes yeux de feu, brillant 
comme des fêtes“ (LV.) „Son regard aiguisait les frimas“ (C.) 
„De sa naiveté le ciel lointain“ (Ep. III.) „Qui séparent mes bras 
des immensités bleues*' (XXIV.) „Bleu, clair, profond, ainsi que 
la virginitèu (LIX.)

Ebbe az osztályba tartozik a konkretizálás azon 
módja, amint bord , rive, rivage szavak járulva abszt
rakt fogalmakhoz, mintegy határt, véget tulajdonítanak 
azoknak :

„Au bord de votre éternité“ (VI.) „Et charriant le vertige, 
— La roule défaillante aux rives de la mortu (XLIX.) „Et sur 
les célestes rivages — Je bâtis de grands sarcophages“ (LXXX.) 
„Entrevu vaguement au bord des autres cieuxa (Ep. II.)

Minden pillanatban felbukkan egy a mindennapias- 
ságánál fogva merész hasonlat és ismét lenn vagyunk a 
mi világunkban, amelyet mi alkottunk magunk számára 
és ahol minden az emberi erőfeszítést és fájdalmat jut
tatja eszünkbe:

„Mais l’amour n’est pour moi qu’un matelas d’aiguilles.“ 
(CXXIV.) „Charmant poignard, jaillis de ton é tu i!4 (XXXVII.)

A klasszikus formák a sötétben, a semmiben bon
takoznak ki:

nC est un pyramyde, un immense caveau44 (LXXV.) „Mais 
les ténèbres sont elles-mêmes des toiles — Où vivent jaillis
sant de mon oeil par millier — Des êtres disparus aux regards 
familiers !“ (LXXII1.) Je t’adore à l’égal de la voûte nocturne44 
(XXIV.) „Je suis comme un peintre qu’un dieu moqueur — Con
damne à peindre, hélas, sur les t é n è b r e s (XXXVIII.)

Gyakori a metaforákban az antithesis :
„Sous le fardeau de ta paresse44 (XVIII.) „Et le ciel regar

dait la carcasse superbe — Comme une fleur s’épanouir44 (XXIX.)



„Faisant de la douleur un miel.“ (CI.) „O parfum chargé de 
nonchaloir“. (XXIII.)

Fatalizmusából származnak azok a synecdochek, 
amelyekben határozott számot használ határozatlan he
lyett, vagy pedig ahol a hetes, a kilences számot használja.

A szimbólum aránylag ritkán található a képek, ha
sonlatok ez erdejében. Ha megkísérel egy-egy szimbó
lumot — ez metaforává válik. Bár a szimbolizmus atyjá
nak nevezik őt, a szimbólumok, melyek tárgyilagos, kon
centrált képzelőerőt tételeznek fel, nem tiszták és ha
tározottak nála, amint a szimbolistáknál sem.

A római-görög mythologia bő forrását szolgáltatja 
allusioinak. Különösen Hercules, Andromache alakjai fog
lalkoztatják e reminiscenciákban. Mint antonomasis Crésus 
neve fordul elő gyakrabban : „Serviteur de Jésus, cour
tisan de Cythère, — Mendiant ténébreux ou Crésus ru
tilant“ (LXXXIII.) „Comme un parasite à la table de quel
que monstrueux Crésus.“ (LXXIV.)

II. Szemléleiesség.
Valamely stilus szemléletessége az összképzetek 

teljesebb vagy kevésbbé teljes analízisében áll. Ebből a 
szempontból formális és reális stílusokat különböztethetünk 
meg. Formális az a stilus, ahol túlteng a névmások, segéd
igék és formális határozószók használata. Minél szoro- 
rosabb, vagyis kevésbbé szemléletes a stilus, annál ke
vesebb szó szükséges az alanyok és tárgyak karakteri- 
zálására. A verbum finitum, amely hosszú mondatszer
kesztésben csekély szerepet játszik, a verbális stilusban



előtérbe lép. Ennek ellentéte a nominális stilus, amely a 
jelzők, az alanyi és tárgyi kiegészítők halmozásából keletke
zik. Baudelaire stílusa nagyfokú szemléletességet mutat fel.

A verbum finitum elenyészőn csekély fontosságú. 
Hosszú mondatok nagyszámú jelzővel, amelyek úgy az 
alanyok, mint a tárgyak közelebbi meghatározására szol
gálnak. Ha összeszámolnánk a Fleurs du Mal-ban elő
forduló főneveket és igéket, azt találnánk, hogy átlagosan 
kétszer annyi főnév van bennök, mint ige (verbum fi
nitum). A stilus nominálissága szempontjából Aube 
spirituelle válik ki. Periodikus hajlandóságára mi sem 
jellemzőbb, mint hogy mindig participiumokkal és soha
sem új mondattal segit magán, ha a mellékmondatok 
halmozódnak. Az igék, illetve állítmányok túlnyomó imper- 
fectumai mutatják alárendelt szerepüket. Ritkán akadunk 
egy-egy passé défini-re, amely a cselekvést hangsúlyozná. 
Az indicativus praesensek is igen sokszor lépnek föl, 
mégpedig a hypotyposisekben, ahol szerepük szintén 
állapot kifejezésre szorítkozik. A conjunctivusok, illetve 
subjonctif-ok használata igen szórványos. Ezért syntaxisát 
merevnek mondhatjuk.

Nagy szerepet játszanak a jelzők. Hogy ezek gya
kori használatát némiképen enyhítse, gyakran folyamodik 
formális jelzőkhöz, a participium perfectumokhoz: teinté 
glacé, lamé, (XLVIII.) arbres tout empourprés (LX.), labeur 
forcé (LVI), soldat brisé (XLIV.), ses yeux assurés (LX), á 
mes yeux agrandis. (XLVI.) A jelzők sűrű használata 
ezek jelentésbővülését vonja maga után. így doux, puis- 
sant, riche, profond, étrange jelzők jelentése hihetetlenül 
különböző. A szemléletesség nagy fokát a jelzők csak



nem állandó használata mutatja, úgyhogy kimondhatjuk, 
hogy alany vagy tárgy jelző nélkül kivételesen áll. E 
kivételes esetek a következők: a) megszemélyesítésben, 
ha a megszemélyesített, elvont fogalom nem érzelem; 
b) fölsorolásban ; c) az első személyű birtokos névmás 
előtt; d) oly főnév előtt, amely egy metafora, illetve 
metaforikus kifejezés alkatrészét képezi; c) vonatkozó 
mondat kötőszava előtt; d) article partifif után. A jelző
halmozásra csak akkor találunk példát, ha ez az érzelmek 
erős hullámzását adja vissza.

III. Logikai fölépítés.
Az antithetikus stilus az ellentéteket, összehasonlí

tásokat keresi, mig a kombinatorikus stilus összefüggő 
gondolatmenete ahhoz a nyugodt tekintethez hasonlít
ható, amely egy képen, vagy egy vidéken révedez. Bau
delaire stílusa telve van ellentétekkel és összehasonlitá- 
sokkal és ezért antithetikusnak nevezhető.

A leggyakoribb gondolati alakzatok még a kérdés 
és megszólitás, melyek szintén zavarják a gondolatmenet 
nyugodt folyamát. A Réversibilité minden strófája kérdés 
az utolsó kivételével. Inversiói ritkák és akkor sem érte
lemzavarók. A verssorok visszatérése elég gyakori. Poly- 
syndeton-ra elvétve találunk példát. Az enjambement, 
amely tulajdonképen verstani szabálytalanság, nála szán
dékosan és gondolati alakzatként fordul elő. Nem az egyik 
sornak a másikba való, hanem a strófák végső sorá
nak a következő strófa első sorával való enjambe- 
mentjáról beszélhetünk. Ilyenkor a költő a különböző 
strófák egybefonásával a bennük kifejezett gondolatok



egységét érezteti. Annál ritkább a sorok enjambementje 
a strófában, mint „Trois mille six cent fois par heure, 
la Seconde — Chuchote“ etc. (XCIV.) Igen ritkán és akkor 
is mint gondolati alakzat fordul elő a segédige elvá
lasztása közbeszúrt mondatok által a participium perfec- 
tum-tól, mint a LXXXIV. utolsó strófájában az önvád 
súlyának az éreztetésére:

„Enfin, nous avons, pour noyer 
La vertige dans le délire,
Nous prêtre orgueilleux de la Lyre,
Dont la gloire est de déployer 
L’ivresse des choses funèbres,
Bu sans soif et mangé sans faim !“

IV. Individuális és tradicionális 
felenlések.

Az individuális jelentések között emlitjük fel a Fleurs 
de Mai néhány archaizmusát. „Ma soeurM a szerelmes 
megszólitásaként régi chansonokban használatos, mint pl. 
az Eucassin et Nicolette-ben. Gouge, amely a régi nyelvben 
szép asszonyt jelentett, a Danse m acabre-ben pejoratív 
értelemben áll. Pluviôse, a nagy forradalom kreációja, 
akkor az esős, január 20.-tól február 19.-ig tartó hónap 
neve, a LXXIV.-ben az esős időszak megszemélyesítése. 
Régen les dames d ’atour néven az udvarhölgyeket ne
vezték, mely értelmét a LXXVI.-ban megtartja. Régi 
eszköz neve clepsydre. (XCIV.)

A varázslatosság kifejezésére szereti a latinból, gö
rögből, indusból kölcsönzött szavakat használni: Obi, a 
négerek varázslója; magicien, a latin Magicusból; Tris- 
mégiste, Háromszornagy a görögből.



Individuális jelentések: heurté „hiatus“ jelentéséből 
annyi, mint szaggatott (LXXXVIII.); candeur a leplezet- 
lenség értelmét adja (LXIII.).

Az individuális jelentésű szavak közé vehetjük még 
bizonyos melléknevek főnevesítését, amelyekkel az absz
trakt és konkrét fogalmak együttességét akarja kifejezni 
és ezért leginkább mint cimeket találjuk ezeket : L ’irré
parable (LIV.), L'irrémédiable (XCIII.). Tágabb értelemben 
véve ebbe a fejezetbe tartoznak azok a synonymák, amelyek 
valamely jellegzetes képzet különböző fogalmi formában 
való megjelenését mutatják, ilyen : gouffre, abîme, profon
deur, grève, trou.

Par sa patrie au malheur exercée (CI.) indviduális 
kifejezés „exercer qu à qch.“ állandó kifejezésből. Déchirer 
la fibre  egyike a ritka neologizmusoknak (CXVI.). Traîner 
sa fam ille aux abois (CXXX.) individuális kifejezés, amely 
„être aux abois“ állandó kifejezés mintájára adódott.

A familiarizmusok és populáris szavak csak élete végén 
kapnak bebocsátást költészetébe, amit a dandyzmusról 
lemondó és magasabb erkölcsiségre törekvő, megváltozott 
világnézetével lehet magyarázni. Csak akkor találunk 
ezekre példát, ha a túlvilági lényekkel való bizalmasságot 
fejezvén ki, hideg iróniáját vagy cinizmusát adják vissza : 
sans fa ire la grimace (LXXXVII.), tricher (XCIV.), auteurs 
de ces vieilles rubriques (CXXVI.), Qui semblait avoir 
fait provision de sang (Ep. VII.).

Tradicionális kifejezések : mettre au secret, elzárni 
útját ; filer une larme (LXIV.), könnyet hullatni (XLV.) ; 
être en butte (C.), kitéve lenni vmnek; boire tout son soûl, 
a pukkadásig inni; venir à bien (CXXX.), jól beütni.





Errata.

Cimlap belső oldalán: állítatott elő, helyesen: állíttatott elő.
5. oldalon Előszóban: Ady versek, helyesen: Ady-versek.
9. oldalon 17. sorban: ellen Baudelaire-nek, helyesen: ellen, Baudelaire-nék. 

10. oldalon 2. sorban: ejsajátította, helyesen: elsajátította.
10. oldalon 22. sorban: Gautier versek, helyesen: Gautier-versek.
11. oldalon 10. sorban: peids, helyesen: pieds.
11. oldalon 22. sorban: sejtteti, helyesen: sejteti.
14. oldalon 1. sorban: cezúra, helyesen: caesura.
20. oldalon 26. sorban: allusionnels, helyesen: allusionnels (sic).
27. oldalon 12. sorban: tesz amidőn megrójja, helyesen: tesz, amidőn megrója.
27. oldalon 24. sorban: tebleau spendide, helyesen: tableau splendide.
28. oldalon jegyzetekben: Budelaire, helyesen: Baudelaire.
30. oldalon 3. sorban: elvállalja, helyesen: 1849-ben elvállalja.
30. oldalon 17. sorban: második, helyesen: másodiki.
33. oldalon 2. sorban: kapuja amelyben, helyesen: kapuja, amelyben.
33. oldalon 11. sorban: álltatni, helyesen: áltatni.
33. oldalon 13. sorban: szinett, helyesen: szonettje.
33. oldalon 21. sorban: incolsolables, helyesen: inconsolables.
33. oldalon 22. sorban: laure, helyesen: leur.
34. oldalon 12. sorban: anhitesis, helyesen: antithesis.
34. oldalon 16. sorban: Gautier-nél hanem, helyesen ? Gautier-nél, hanem.
34. oldalon 25. sorban: kultiválja amelyet, helyesen: kultiválja, amelyet.
35. oldalon 3. sorban: Spleen valamint, helyesen: Spleen, valamint.
36. oldalon 7. sorban: eredő távoli, helyesen: eredő e távoli.
36. oldalon 11. sorban: Pealm, helyesen: Psalm.
36. oldalon 16. sorban: stouth, helyesen: stout.
36. oldalon jegyzetekben: dalok, helyesen: dobok.
39. oldalon 6. sorban: 1852—55, helyesen: 1852—57.
39. oldalon 12. sorban: Sabatier ciklus, helyesen: Sabatier-ciklus.
40. oldalon 4. sorban: a, helyesen: a.
40. oldalon 12. sorban: ostensior, helyesen: ostensoir.
40. oldalon jegyzetekben: fényruhában, helyesen: fényruhába.
42. oldalon 1. sorban: partcipiumainak, helyesen: participiumainak.
43. oldalon 2. sorban: La Cráne, helyesan: Le Cráne.
43. oldalon 5. sorban: Gondall, helyesen: Goudall.
43. oldalon 18. sorban: Baudelaire, Fleurs du Mai-ja, helyesen: Baudelaire 

Fleurs du Mai-ja.



43. oldalon 20. sorban: viszhangja, helyesen: visszhangja.
43. oldalon 27. sorban: nékány, helyesen: néhány.
44. oldalon 18. sorban : vérité, helyesen : vérité.
44. oldalon 22. sorban : graciouses Mélancholies helyesen : gracieuses

Mélancolies.
45. oldalon 2. sorban: Fleur du Mal, helyesen: Fleurs du Mal.
45. oldalon 18. sorban : még sem, helyesen : mégsem.
46. oldalon 19. sorban: Fleurs-du-Mal, helyesen: Fleurs du Mal.
47. oldalon 6. sorban : akaratunkal, helyesen : akaratunkkal.
47. oldalon 26. sorban: 1. helyesen: 2.
48. oldalon 2. sorban: viperák, a, helyesen: viperák, a.
49. oldalon 3. sorban : amelyek, helyesen : amelyek a későbbiekkel együtt. 
49. oldalon 17. sorban : Les bon chiens, helyesen : Les bons chiens.
51. oldalon 14. sorban : Daubrun, 1853-ban, helyesen : Daubrun 1853-ban. 
55. oldalon 7. sorban : extrême, helyesen : extrême.
57. oldalon 8. és 9. sorban: so poreux, helyesen: so-poreux.
58. oldalon 23. sorban : contradictoirs, helyesen : contradictoires.
60. oldalon 5. sorban : irodalmi folyóiratban, helyesen : időszakos kiadványban.
61. oldalon 3. sorban: kiadásakor, helyesen: kiadásakor lelkileg.
71. oldalon 22. sorban: se mêle, helyesen: se mêle.
72. oldalon 11. sorban: écail, helyesen: écueil.
73. oldalon 5. sorban: capitain, helyesen: capitaine.
73. oldalon 14. sorban : el, helyesen : et.
74. oldalon 2. sorban: mélancholie, helyesen: mélancolie.
74. oldalon 7. sorban: (LI.), helyesen: (XLI.)
74. oldalon 11. sorban: tu plairais, helyesen: tu plairais.
74. oldolon 13. sorban: (LXXVII.), helyesen: (LXXVIII.)
74. oldalon 15. sorban: képzeleteket, helyesen: képzeléket.
74. oldalon 24. sorban: (XXVII.), helyesen: (XXVIII.)
76. oldalon 1. sorban: (XCIV.), helyesen: (CXIV.)
76. oldalon 5. sorban: grâces, helyesen: grâces.
76 oldalon 15. sorban: (XXVIII.), helyesen: (XXIII.)
76. oldalon Vin cimű szakaszban kimaradt ez idézet : „Je crois boire un 

vin de Bohème.“
76. oldalon 26. sorban : triomphant, helyesen : triomphante.
76. oldalon 28. sorban: (LXXXV.), helyesen: (LXXXVI.)
77. oldalon 11. sorban: capitain, helyesen: capitaine.
77. oldalon 12. sorban: donne moi, helyesen: donne-moi.
77. oldalon 25. sorban: (LXXVII.), helyesen: (CXXVII.)
78. oldalon 7. sorban: (LIX.), helyesen: (LXVII.)
78. oldalon 23. sorban: klasszikus, helyesen: plasztikus.
78. oldalon 25. sorban: pyramyde, helyesen: pyramide.
78. oldalon 28. sorban: (LXXIII.), helyesen: (LXXVIII.)
78. oldalon 32. sorban: (XVIII.), helyesen: (XXVIII.)
79. oldalon 14. sorban: antonomasis, helyesen: antonomasia.
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