
S azt sem nehéz fölfedezni, milyen ősképekre utal vissza e versben, a De
profundis clamavi-ban. A görög és keresztény hagyomány egyik legköltőibb tör
ténete, hogyan születik amegalázottság helyzetéból a Közvetítő, a Megváltó. Pla
't6n Lakomája, az Evangélíumok betlehemi története ezt hirdeti. A Szépség szülő
anyja kitett asszony; a gyermeket vár6 családot nem fogadja be senki. Az igazi
Megvált6 mélyről indul és magasba ér; az iaazi megvált6dás széditő sebességű

vertikalizmus. Baudelaire versei a "fent" lelki villámait és ef "lent" erkölcsi
öTtlényeit egyszerre láttatják; amint versünkben az igazi anyaságot és annak leg
val6dibb ellentétét. S oly feszültséget teremtenek ezzel, mely kiiktat magabiztos
ságot is, meg kétségbeesést is.

Versei, levelei tanúsága szerint CL maga sajátos líraiságával Baudelaire azok
nak a keresztény költőknek a sorába illeszkedik, akik, kivált Villont6l fogva, az
emberi megosztottság föloldására azt a lényt avatták egyik jelképükké, eleváci6s
erővé, aki mögött az Örök Szépség szülője, az Istenanya áll.

(R. J.)

CHARLES BAUDELAIRE

LEVELEK ÉDESANYÁMHOZ
(RÉSZLETEK)

1856. szeprember ll., csütörtök

Drága anyám, nagyon kérlek, ne olyan levéllel válaszolj, mint amilyent- a
legutóbb küldtél nekem. Az elmúlt időszakban túlontúl sok gyötrelmet, megaláz
tatást, sőt még fájdalmat is kellett kiállnom, hogysem hasznomra válna, ha te is
hozzátennéd a magad részét. Néhány napja - körülbelül tíz nappal ezelőtt - erős

vágyat éreztem, hogy írjak, s mível Ancelle nincs itt és Délen jár, hogy meg
kérjelek, küldjél ,egy kevés pénzt, nem számít mennyit, csak elhagyhassam Pá
rizst, elfeledkezhessem, agyonüssern az időt; de magyarázattal kellett volna neked
szelgálnom és mindjárt megmondom, miért nem tettem meg. Közben azonban az
idő elszaladt, s a velem megesett kaland után, mely annyira összetörte erőmet,

hogy szinte munkámat is megakasztotta, most már nem is kedvtelésről, sem nem
feledkezésről van szó, hanem szükségekről, mégpedig sürgős szükségről. Újra mun
kához láttam, hogyeltompuljak. De tudod, hogy az ostobákkal folytatott kiabá
rások és veszekedések mennyire Idegtépők; Ancelle meg csak nyolc vagy tíz nap
múlva lesz itt talál'l. és ez az ember, akinél lakom. szerfölött bosszant holmi
kéts~zvalahány frankért. Michel Lévy napról napra várakoztat harmadik szer
zéídésünk aláírásával; asztalomat kijavítatlan kefelenyomatok borítják, a pillanat
tehát kedvezőtlen, hogy pénzt kérjek tőle kölcsön. Ez az ember holnapra szerét
né a pénzét. Értsd meg jól, kevesebbel is kibékíthetném, száz vagy százötven frank
kal, de fejembe vettem, arra használom föl a maradékot, hogy meglátogassalak,
nem hosszú időre, egy vagy két napra, s nem nálad, efelől nyugodt lehetsz.
Szállodába mennék egész egyszerl1en; eljönnél megölelni és vissza is utaznék.
Egyébként komolyan dolgoznom kell, és nem gondolok arra, hogy hosszú időre

távolmaradjak. Természetesen a pénzből Ancelle-nak visszatérése után tüstént jut
tatnék. Az esetben, ha kiildenél, cserében nem vennék el az övéból és fölhívnám
a figyeImét mindarra, amit tettem.

Ahogy az imént mondtam, Bem írtarn neked, (jóllehet a legösztönzöbb vágyat
éreztem erre s ebben az inószakban mée; Párizsban hittelek), mivel a magyará
zatok, melyeket adnom kellett volna, bizonyára örömmel töltöttek volna el, az
anyai öröm egy nemével, melyet képtelen lettem volna elviselni. Lelkiállapotom
igen szembeötlő lehetett, mert amint Michel .Lévy meglátott ebben a hol levert,
hol örjöngő állapotban, egy szót sem kérdezett, nyugton hagyott és még. csak azt
sem kérte, hogy dolgozzam. Viszonyom, tizennégy évi viszonyom Jeanne-nal meg
szakadt. Mindent megtettem, amit emberi körülmények között meg lehetett tenni,
hogy ez a szakítás ne következzék be. E szétszakadás, e csata két hétig tartott.
Jeanne míndvégíg rendíthetetlenül hangsúlyozta, hogy jellemern kezelhetetlen és
egyébként egy napon majd magam mondok köszönetet neki ezért az elhatározásért.
íme, a nők vaskosan polgári bölcsessége. Jól tudom, hogy bármilyen kellemes
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véletlen, öröm, pénz vagy hiábavalóság lepjen meg, örökre sajnálni fogom ezt
a nőt. Hogy fájdalmam, melyet talán nem értesz egészen, ne tűnjék túlságosan
gyerekesnek, bevallom neked, hogy valaha ebbe az asszonyba helyeztem minden
reménységemet, mint valami játékos: ez az asszony volt egyedüli kikapcsolódásom,
egyedüli örömöm, egyedüli társam, és e viharos kapcsolat belső magrázkódtatá
sai ellenére soha nem ötlött tisztán az elmémbe gondolata sem egy jóvátehetetlen
szakításnak. Még most is - és csaknem telies nyugalomban - azon kapom
rajta magam, ha valamilyen szép tárgyat, szép tájat, bármilyen szépséget meg
látok, arra gondolok: miért nincs ő velem, hogy velem együtt csodálhassa, ve
lem együtt vásárolj a meg? Látod, nem takargatom a sebeimet. A megrázkód
tatás heves volt, hidd el, hogy sok idő kellett ahhoz, míg megértettem, talán
még örömöm lelném a munkában és mindezek után is vár rám beteljesítendő
feladat. Szellemem előtt fölrémlett az örök "mire jó?", nem beszélve valami
sötét fátyol ról szemem előtt és végeérhetetlen zúgásról a fülemben. - Mindez
elég hosszú ideig tartott, de most már vége. Mikor világosan bebizonyosodott,
hogy valóban jóvátehetetlen volt, valami néven nem nevezhető haragra gerjed
tem: tíz napig nem aludtam, folyton hánytam és el kellett rejteznem, mert sza
kadatlanul sírtam. Rögészrném egyébként önző gondolat volt: az évek végelátha
tatlan láncát láttam magam előtt, család nélkül, barátok nélkül, társ nélkül;
folyvást a magány és a véletlenek éveit - és a szív számára semmit. Még gő

gömb ől sem tudtam vigaszt nyerni. Mert minden az én hibámból esett meg; él
tem vele és föléltem ; mulattam azon, hogy mártírrá tegyem és rám került a
sor, hogy mártírrá legyek. Babonás rettegés fogott el akkor és azt képzeltem.
beteg vagy. Érted küldtem: tudomást szereztem távollétedről és arról, hogy jól
vagy; legalábbis azt mondták nekem, de erősítsd majd meg leveledben.

Mire jó folytatni e történetet, mely talán csak furcsaság előtted? Soha nem
hittem volna, hogy lelki fájdalom hasonló testi gyötrelmeket szerezzen, és hogy
két hét után úgy végzi az ember a dolgát, mínt bárki más. Ime, itt vagyok
egyedül, nagyon egyedül, örökre" ez több mínt valószínű. - Mert erkölcsi oldalról
többé nem tudom a teremtményekbe vetni bizalmamat, sem nem jobban magam
ba, nem lévén komolyabb elfoglaltaágom a pénz és a hiúság érdekeinél és más
egyéb örömöm az írodalomnál.

Nem tudtam találkozni Ancelle-Ial elutazása előtt. Tudtam, hogy Bordeaux-on
át megy és írtam neki paste restante. Csupán annyit mondtam neki, hogy vissza
jövet talán megkérem majd, segítse ezt a szerencsétlen asszonyt, kire csak adós
ságokat hagyok, és végül is. hogy csak magammal kell törödnöm most már. meg
engedhetem ezt a halotti tékozlást. Válasza kedvezőtlennek tűnt, Olyan kérdés ez,
melynek megbeszélését részletesebben kell majd máskor megeitenünk.

Poe második és harmadik kötete csaknem egyiqoben. jelenik meg.
Válaszolj gyorsan; remélem megérted, hogy nem egyszerűen közönséges pénz

kérdésben, zaklatásodra írtam. Hogy betetézzem a balszerencsét, azt hiszem a
jegyző, aki Ancelle-t követte, színtén Délre utazott. Még Szórakozott vagyok a
munkában és halálosan unatkozom. Vannak még percek, mikor minden üresnek
látszik. TeUelf szívemből ölellek

CHARLES
Voltaire Szálló, Voltaire rakpart

1856. november 4.
Drága anyám, nem akarom, hogy úgy teljen el ez a nap, hogy pár sorral ne

mutatnám meg, soha nem feledlek - pár sorral csak -; hiszen ismered sem
mittevésemet, melynek eredményeként később rohanó munkák szorítanak. Ilyen
helyzetben vagyok most is. Másrészt, úgy hiszem. jelenleg teljes bizalommal te
kínthetsz. sorsomra. A félelmek, melyeket kifejeztél, fölöslegesek. Ha a pénzügyi
kérdéseket nehéz is kibogozni, a lelki egészség egészen kitűnő. S ez a lényeg.
A balszerencse, mely először nagyon elcsüggesztett. s amely oly gyerekesnek tűnik

a képzelőerő nélküli embereknek, de olyan borzasztónak nekem, később az élet
hez való mértéktelen étvággyal ajándékozott meg. l1:pp a második előszót írom,
tehát az új, különleges történetek bevezetőjét, melyet néhány napon belül kéz
hez kapsz. Ami a harmadik kötetet illeti, azt napról/napra olvashatod majd, mivel
a Moniteur jár hozzád.
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Ölellek és szeretlek
CHARLES

Megengeded, ugye, hogy derül jek egy keveset, nem többet, csak egy keveset
azon az óhajodon. melyet megszakítás nélkül hangoztatsz, azért, hogy hasonlónak
láss a többi emberhez és mélt6nak idős barátaidhoz, kiket előzékenyen meg is
nevezel nekem? Milyen kár! Jól tudod, hogy nem tartozom közéjük és sorsom
másként van rendelve. Miért nem beszélsz inkább a házasságról, mint minden
anya?

Hogy egészen őszinte legyek hozzád, e lány gondolata soha nem hagyott el,
de az élet mesterségével olyan tökéletesen szakítottam (hazugság ez és hiábavaló
ígéret), hogy képtelennek érzem magam arra, hogy visszazuhanjak a szívnek ugyan
azokba a szétfejthetetlen csapdáiba. - A szegény gyermek most beteg és én mégsem
látogattam meg. Hosszú idő óta kerül, mint a pestisest, mert ismeri szörnyű vér
mérsékletemet, mely ravasz és erőszakos. - Tudom, hogy itt kell hagynia Pá
rizst és ennek szerfelett örülök, habár bevallom, szomorúság fog el, ha arra
gondolok, hogy tőlem távol halhat meg.

Hogy rövid összefoglalást adjak magamról, ördögi szomjat érzek a gyönyörökre, a
dicsőségre és a hatalomra. Ez pedig, meg kell hogy mondjam, gyakran, de nem
elég gyakran át van szőve - nemde, drága anyám? - azzal a vággyal, hogy
neked tessem. Teljes szívemből ölellek

CHARLES
Néhány szót, kérlek, az, egészségedről.

(Keltezés nélkül; talán 1857.)

Drága anya, nagyon köszöhök mindent. Boldoggá tettél volna, ha a csomag
ban egyetlen egy szavadra ráakadtam volna. De talán büntetni akartál és arra
emlékeztetni, hogy nagyon gyakran elhanyagoltalak ?

Nem akarlak untatni és fárasztani a bosszúságaimmal. Tudd csak azt, soha
egy nap nem múlt el anélkül, hogy tekintetem ne fordult volna házikód felé.

Milyen űr van körülöttem! Micsoda sötétség! Miféle lelki sötétje és miféle
réme a jövőnek.

1861. február vagy március

Ah, drága anyám, van-e még időnk, hogy boldogok lehessünk? Nem merek
többé hinni benne; negyven év, egy gondnokolt hatalmas adósságok, és végeze
tül, ami mindennél rosszabb, veszett, megmételyezett akarat! Ki tudja, vajon
a szellem maga nincs-e megrontva ? Semmit nem tudok erről, s nem is akarom
többé tudni, mert még az erőfeszítés képességét is elvesztettem.

Mindenekelőtt szeretnék valamit megmondani neked, amit nem mondok
elég gyakran és valószínűleg nem veszel tudomást róla, főként ha látszatok alap
ján ítélsz meg; éspedig azt, hogy az irántad való szeretet szünet nélkül növekszik
bennem. Szégyen bevallani, ez a gyöngédség annyi erőt sem ad, hogy fölemel
kedjem. A régmúlt években, a borzalmas esztendőkön merengek, időmet az élet
rövidségéri való tűnődéssel töltöm el; semmi több; és akaratom mind üszkösebbé
válik. Ha valaha ember megismerte, még fiatalon az unalmat és a búskomorságot,
én bizonyára megismertem. És mégis, élni szeretnék, és szeretném megismerni egy
kevéssé a biztonságot, a dicsőséget, az önmagammal való elézedettséget. Valami
elrettentő dolog azt súgja: soha, de valami más meg azt: próbáld' meg. Oly sok
tervezet és terv, két vagy három dobozban egymást-a halmozva, hogy már ki
nyitni sem merem; mit végzek el majd? Talán soha semmit.

(1863) augusztus 10., hétfő

Drága anyám, teli vagyok kínokkal és szaladgálásokkal. Ne neheztelj rám,
ha ugyanolyan röviden válaszolok.

A nyilvános előadások dolgát novemberre halasztották. Levelet kaptam Ver
voort úrtól, a Képviselőház és a Múvészklub elnökétől, aki ajánlatomat novem
berre jegyezte elő.
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Mindazonáltal azt hiszem, pénteken vagy szombaton elindulok Belgiumba, hogy
cikkeket írjak az Indépendance Belge számára, és főként azért, hogy befejez
zem félbehagyott könyveimet; Párizst és Franciaországot borzasztó elviselnern. Ha
nem érted tenném, soha nem térnék vissza ide.

Ha pénteken indulok, belgiumi ügyeim elintézése után jövök vissza Párizsba;
Poe-ról tárgyalok majd Míchel-Iel és Honfleur-be megyek bevárni a novem
beri időszakot.

Semmi szemrehányás, nagyon kérlek. Úgy látszik, szegény sógornömnek gyön
ge a jelleme. De hát kinek nincs így vagy úgy gyönge jelleme?

Magától értetődik, ha szombaton Brüsszelben leszek, azonnal írok majd.

Várakozom és ölellek a távolból.
CHARLES

1864. március 3.

Drága anyám, elodázhatatlan, hogy írjak, enélkül valami rejtélyre gyana
kodnál. Képzelgéseid fölfoghatatlanok. A magyarázat jóval egyszerűbb. Egész
egyszerűen azért hagyták félbe verseim közlését, (mint a lap igazgatója tudtomra
hozta), mert mindenkit untattak.

Utálatos tunyaságba estem. Nemcsak könyvekkel, mindenfajta cikkekkel va
gyok késésben (melyeket kifizettek vagy megígértem), sürgős ügyek is elhalmoz
nak, közülük három Belgiumban. Másfelől nagyon szenvedek, hogy soha nem
látlak. Igyekszem megerősíteni jellememet, s a legsürgősebben tanácsot tartani
azon, mily két-három helyről halásszak elő kevéske pénzt, hogy néhány napot
rnelletted tölthessek, s aztán meg Brüsszelbe vegyem utam, ahol talán újabb bosz
szúságok várnak, de talán sok pénz is.

Ölellek és könyörgök, ne gyárts magadnak ostoba elképzeléseket. Elég ok van
már amúgy is az elkerülhetetlen bosszúságokra az életemben.

Nagy jót jelentene számomra, ha csak 10-től 15-ig Honfleur-ben tudnék ma
radni.

CHARLES

1865. január 1., vasárnap
Drága anyám, nincs szükségem e nap ünnepiességére (oly. szomorú az évnek

minden napja közt) ahhoz, hogy rád gondoljak és hogy minden egyes felada
tomra és mínden egyes felelősségemre is, melyeket oly sok év óta halmoztam
föl. Elsődleges, sőt egyetlen feladatom az lenne, hogy boldoggá tegyelek. Erre'
gondolok szüntelen. Lesz-e vajon alkalmam rá valaha?

Néha borzongva gondolok arra, 'hogy Isten hirtelen megvonhatja. tőlem ezt
a lehetőséget. Először is megígérem, hogy ebben az esztendőben semmiféle se
gélykérést nem kell majd tőlem elszenvedned. Szégyenpír borít, ha míndarra a
nélkülözésre gondolok, melyekre rákényszerítettelek. Törekedni fogok ebben az
évben még arra is, hogy valami kevés pénzt visszafizessek neked. Azt is meg
ígérem, hogy az évnek egyetlen egy napja sem fog munka nélkül eltelni. Az
érte való fizetség nem csalhat meg a végén.

Szellemem teli gyászos gondolatokkal. Milyen nehéz feladatunkat végezni
minden nap, megszakítást nem ismerve! Milyen nehéz is, nem az, hogy gondo
lunk egy könyvre, hanem hogy írjuk fáradság nélkül -e- bátorságot nyerni végre
is minden nap! - Kiszámítottam, hogy míndarra, ami már régóta a fejemben
van, tizenöt munkával eltöltött hónap elegendő lett volna, ha szorgalmasan dolgoz
tam volna. Hányszor elmondtam magamban: "Idegeim ellenére, a rossz idő elle
nére, az unalom ésa magány ellenére, lássunk hozzá, bátorság! Az eredmény
megérlelődík talán." Hányszor adott már tizenöt hónap alatt Isten előlegetl És
mégis félbehagytam, mindeddig nagyon is gyakran félbehagytam terveim meg
valósítását! Lesz-e majd időm (föltételezve. hogy bátorságom igen) j6vátenni mind
azt, amit jóvá kell tennem? Ha legalább öt vagy hat évet tudhatnék bizonyo
san magam előtt! De ki. lehet bizonyos ebben? Ez most a gondom, a halál gondola
ta, nem együgyű rémképekkel kísért - oly sokat szanvedtem már és olyannyira
megbűnhődtem. hogy, azt hiszem, több minden megbocsátható nekem -, de
mégiscsak gyűlöletes, mert minden tervemet megsammísítené, és mert harmadát
scm végeztem el még annak, amit a világon el kell végeznern.
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Valószínűleg rájöttél: rettegek pénz nélkül átutazni Párizson, Párizsban ma
radni, poklornban, akár hat vagy hét napra, anélkül, hogy biztos kezességet aján
lanék néhány hitelezőmnek. Franciaországba csak dicsőségesen akarok visszatér
ni. Száműzetésem megtanított arra, hogy minden lehetséges feledkezésről le
mondjak. A szünet nélküli munkához hiányzik még a szükséges energia. Ha
majd meglesz, erős leszek és nyugodtabb.

Jó reményem van. Párizsban megbíztam valakit irodalmi ügyeimmel azt
hiszem, majd legközelebb írok neked erről. - Remélem, foglalkoznak velem.

Tudod mennyí közlésern van és sajnos, mennyi késik!
1. Mulatságos és komoly történetek (Histoires grotesques et sérieuses).

Ez az újévi roham után jelenik majd meg. Michel küldeni fog neked egy példányt.
2.•4. Romlás Virágai (Fleurs du' mal). Bővített.

3. Pá,izs unalma (Spleen de Paris).
Ismét belekezdtem. mínt a Revue de Paris általam küldött számából láthattad.

4. Mesterséges paradicsom (Paradis artificiels).
5. KOltársaim (Mes Contemporains).
6. Szegény Belgium (Pauvre Belgique),

E három utóbbi munkáért várern nagyon a párizsi válaszokat.
Ami az újdonságok (Nouvelles) és a Meztelen szívem (Mon coeur mís a nu)

sorozatát illeti, melletted fogom őket elkészíteni. Az anyaság nagy napjai lesznek
ezek. Csak nehogy az elővételezett öregség napjai legyenek!

Beszélj ~agyon részletesen az egészségedről. igen kérlek. Náthás vagy? Mik
azok a gyöngeségele a lábadban és a vesédben, melyekről legutóbb szóltál? Vi
lágosíts föl pontosan ezekről. Úgy tűnik, mindez az újdonság erejével hatott rád,
mível most beszélsz nekem róluk először. - Mindig elégedett vagy Aimée-vel ?

Ölellek nagyon gyöngéden" egy gyermek egész megindulásával. ki csak anyját
szereti.

Két vagy három csekélységet küldök, biztosan tetszeni fognak.
CHARLES

Jegyzet: A fordítás Charles Baudelaire: Lettres a sa mére (Calmann-Lévy, Paris, 1932)
alapján, a válogatás sorrendjében 92-00; 96-!n; 105; 161-168; 220-221; 227; 245-247 oldatakrö!
készült, Beisiqer János munkája.

A SZERKESZTOSl1'.:G KÖZLI: Kérjük kedves munkatársainkat, hogy a jövő

ben lapunknak szánt kézirataikat két példányban (egy másolattal) és a szabvány
nak megfelelő gépeléssel (kettős sorközzel, megfelelő margóval) küldjék be, mert
ezzel egyrészt megkönnyítik a nyomdai korrektúra munkáját, másrészt megkímé
lik a szerkesztőséget a kéziratmásolás többlet-költségeitől. - Kéziratokat nem
őrizünk meg .és nem küldünk vissza.
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