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ALAIN DE BOTTON

Baudelaire és Hopper, 
avagy a nyugtalanság poézise

Baudelaire Párizsban született 1821-ben. Kora gyermekségétől kezdve rosszul érezte magát 
otthon. Ötéves volt, amikor meghalt az apja, egy évvel később anyja hozzáment egy férfihez, 
akit Charles nem kedvelt. Egyik iskolából a másikba került; engedetlensége miatt folyton ki-
csapták. Felnőttként nem tudott beilleszkedni a polgári társadalomba. Veszekedett anyjával és 
mostohaapjával, tüntetőleg fekete köpönyeget viselt, szobája falát Delacroix Hamlet-litográ-
fiáival aggatta körbe. Naplójában arra panaszkodott, hogy „az otthon-undor szörnyű betegsé-
gében szenvedek”1, és „kiskorom óta magányos vagyok. Családom, sőt iskolatársaim körében 
is úgy érzem, örökké magányos életre rendeltettem”.

Arról ábrándozott, hogy otthagyja Franciaországot. Elmegy messzire, egy másik földrészre, 
feledve a „mindennapot” (amit ő a borzalommal azonosított). Enyhébb éghajlatra, olyan hely-
re, amelyről híres kupléjának refrénje szól:

A világ ott csupa rend,
Szépség, gyönyör, pompa, csend.2

De tisztában volt a dolog nehézségeivel. Egyszer már maga mögött hagyta Észak-Francia-
ország ólmos egét, de letörten tért vissza. Útra kelt Indiába. Három hónapi tengerjárás után a 
hajó viharba került, megsérült, és kénytelen volt megállni Mauritiuson. Ez olyan – pálmafák-
kal szegélyezett, buján zöld – sziget volt, amilyenről Baudelaire álmodott. Ám ő, nem tudva 
túllépni fásultságán és búskomorságán, feltételezte, hogy India sem lesz különb. A kapitány 
hiába győzködte az ellenkezőjéről, úgy döntött, visszahajózik Franciaországba.

Emiatt egész életében felemásan viszonyult az utazáshoz. Az utazás című költeményében 
gúnyosan ír arról, hogy milyennek képzeli a messziről visszatérők beszámolóját:

   Csillagokat csodáltunk,
s nagy áradatot és némelykor homokot;
s bár sok nem várt csapás és balszerencse ránk hullt,
gyakran, akárcsak itt, unalom kínozott.3

De megértette az utazási vágyat, és átérezte, hogy ő maga sohasem mentesül tőle. Alig tért 
vissza Mauritiusról, máris újabb utazásról kezdett ábrándozni. Ezt írta: „Kórház ez az élet, 
s minden betegét az a vágy tartja megszállva, hogy cserélje az ágyát. Ez tűrné a gyötrelmet 
a kályha előtt, amaz azt hiszi, hogy az ablaknál meggyógyulna”. Mindamellett szégyenérzet 
nélkül a lelki betegek közé sorolta magát: „folyton úgy érzem, ott volna jó nekem, ahol nem va-
gyok, és ez az elvágyódás nem hagyja nyugodni bensőmet”. Némelykor Lisszabonba vágyott. 
Ott meleg lesz, ő pedig, akár egy gyík, erőt merít abból, hogy sütkérezik a napon. Az a vizek, a 
márvány és a napfény városa, gondot űz, és gondolatot ébreszt. Ám ahogy odaképzelte magát 
Portugáliába, máris felmerült benne a kétség, nem volna-e boldogabb Hollandiában? Aztán 
ugyanígy: miért nem Jáva, vagy a Baltikum, sőt az Északi-sark, ahol árnyékban fürödne és 
nézhetné az égen átröppenő üstökösöket? Nem a hová, hanem az elfelé volt a lényeg, a távozás 
maga: „Mindegy, hová!, mindegy, hová!, csak kívül legyen a világon!” 4 

Az efféle ábrándokat ama nemes, kereső lelkek jelének tartotta, akik megérdemlik a „költő” 
nevet, akik még akkor sem érik be otthonukkal, ha ismerik más tájak korlátait, s a kedélyük 
remény és kétségbeesés, naivitás és cinizmus között ingadozik. A költőknek az a sorsa, hogy 
– mint a keresztény zarándokok – úgy éljenek a romlott világban, hogy nem adják fel a láto-
másukat egy másik, megalkuvástól mentes valóságról.

Baudelaire-t egész életében vonzották a kikötők, a rakpartok, a hajók, a vasútállomások, a 
vonatok és a hotelszobák, és inkább otthon érezte magát az utazás ideiglenes állomásain, mint 
a lakhelyén. Amikor nyomasztotta Párizs légköre, amikor a világ „egyhangú volt és kisszerű”, 
odébbállt „pusztán az odébbállás kedvéért” és elment egy kikötőbe vagy vasútállomásra, ahol 
magában így kiáltott:

Robogj velem, vonat! Röpíts messze, vitorla!
Gyerünk! Gyerünk! A sár itt könnyünkből terem.5

T. S. Eliot egyik esszéjében arról ír, hogy Baudelaire újfajta romantikus nosztalgiát terem-
tett, az indóházak, a várócsarnokok poézisét, és ezzel az első XIX. századi művész volt, aki 
kifejezésre juttatta a modern utazási helyszínek és eszközök szépségét. Ma idesorolhatjuk a 
töltőállomások, a légikikötők költőiségét is.

Baudelaire nemcsak az indulás és az érkezés helyszíneit szerette, hanem a járműveket is, 
különösen az óceánjárókat. Azt írja: „mély és titokzatos vonzerő” hat rá a hajók láttán. A kis 
merülésű folyam-tengerjáró hajókat is elment megnézni Párizs rakodópartjára, Port Saint 
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Nicolas-ba, a nagyobbakat Rouenban és Normandia kikötőiben vette szemügyre. Csodálta a 
bennük megtestesülő műszaki tudást, hogy olyan sokféle nehéz árut képesek rendezetten és  
elegánsan mozgatni a tengereken. Egy nagy hajó számára „hatalmas, erőteljes, bonyolult, de 
mozgékony teremtmény” volt, egy jószág tele élettel, amely „az emberiség minden óhaját-só-
haját magára veszi és elviseli”.

Hasonlóképpen érezhetünk a nagy repülők láttán. Ezek is „hatalmas” és „bonyolult” alko-
tások, melyek földi lomhaságukat és az alsó légréteg zavarosságát elhagyva szelíden suhannak 
az ég magasában. Egy ilyen óriásgép a körülötte nyüzsgő parányi targoncákkal és emberkék-
kel, minden tudományos ismeretnek ellentmondó csodálkozásra késztet: hogyan képes egyál-
talán megmoccanni, nemhogy egészen Japánig repülni?

Kevés felszabadítóbb pillanat van, mint amikor egy repülőgép a levegőbe emelkedik. Az 
ablakon kinézve először a megszokott méretű, itt-ott takarásban lévő tereptárgyakat látjuk, az-
tán hirtelen kinyílik a láthatár. A felszállás fizikai élmény is, ugyanakkor jelképes. A gyors ne-
kifutás és elrugaszkodás példa arra, hogy kellő erővel fölülemelkedhetünk földi gondjainkon.

Az új nézőpontból feltárul a táj szerkezete, logikája: az út a hegyet megkerülve, a folyó a tó 
felé kanyarog; a póznák az erőműtől a városig sorakoznak; ami lent labirintusnak látszik, fent-
ről jól megtervezett utcahálózat. Amit a szem megpillantott, az elme megpróbálja párba hozni 
azzal, amiről tudja, hogy ott kell lennie – mint amikor idegen nyelven látjuk viszont kedvenc 
könyvünket. És ha tovább gondolkodunk, rejtve szemünk elől, ott a kis életünk; a világ, mely-
ben élünk, de sosem látjuk úgy, ahogy a sasok és az istenek láthatják.

Kevés szó esik a felhők fenti látványáról. Amikor a tenger felett egy vattacukor-fehér óri-
ásgomolyag mellett repülünk, nem tartjuk említésre méltó gondolatnak, hogy remek dívány 
lehetne egy angyalnak, sőt magának Istennek Piero della Francesca valamelyik festményén. 
Senki nem áll fel, hogy harsányan bejelentse: ha kinézünk az ablakon, azt látni, hogy egy felhő 
felett szállunk. Amiért, ha ezt teszi, Leonardót és Poussint6, Claude7-ot és Constable8-t zárt 
intézetbe vitték volna.

Ilyen közelségből utazásunk ablakon túli tanúi mások, mint amilyennek elképzeltük őket. A 
festményeken és a földről ovális, fekvő alakzatnak látszanak, fönt viszont borotvahab-pama-
csokból rakott obeliszkre emlékeztetnek. Feltűnőbb a gőzzel való rokonságuk, illékonyabbnak 
hatnak – mintha szétrobbant volna valami, és az állaga még mindig változik. Még nem végle-
ges, hogy lehetetlen ráülni egyikre is.

Baudelaire tudta, hogyan szereti a felhőket:

– Kit szeretsz te legjobban, mondd, titokzatos ember? Apádat, anyádat, bátyádat vagy 
a húgodat?
– Se apám nincs, se anyám, se bátyám, se húgom.
– Barátaidat?
– A szónak, melyet használsz, mindmáig ismeretlen maradt előttem a jelentése.
– Hazádat?
– Nem tudom, melyik szélességi fokon fekszik.
– A szépséget?
– Szívesen szeretném, csak lenne istennő és halhatatlan.
– Az aranyat?
– Gyűlölöm, ahogyan te Istent gyűlölöd.
– Mit szeretsz hát, különös idegen?
– Szeretem a felhőket... a vonuló felhőket... ott, messze... a csodálatos felhőket.9

A felhők nyugalmat hoznak. Alattunk ellenfelek és kollégák, rettegéseink és fájdalmaink 
helyszínei, most mind elenyészően kicsik, fikarcnyi jelek a föld felszínén. Lehet bármily is-
merős a távlat e tanítása, ritkán érezzük annyira igaznak, mint amikor a hideg repülőablaknak 
nyomjuk homlokunkat, és a gép a – már idézett – baudelaire-i felszólítást híven követő böl-
csészettanárunk:

Robogj velem, vonat! Röpíts messze, vitorla!
Gyerünk! Gyerünk! A sár itt könnyünkből terem.

•

1906-ban, huszonhat évesen Hopper10 Párizsba ment, és ott felfedezte magának Baudelaire 
költészetét. Élete végéig olvasta és idézte a verseit. Rokonlelkek voltak: mindketten a magány, 
a városi élet, a modernség, az éjszakai nyugalom, az utazás helyszíneinek vonzásában éltek. 
1925-ben Hopper megvette első autóját, egy használt Dodge-ot, és New York-i otthonától egé-
szen New Mexicóig vezetett. Ettől kezdve évente több hónapot töltött úton, eközben skic-
celte és festette képeit a szálláshelyén, a kocsi hátsó ülésén, a szabadban és az étkezdékben. 
1941–45 között ötször szelte át Amerikát, út menti szállókban, vendégházakban, fogadókban 
és kilátóhotelekben éjszakázott. Vonzották a villogó „Szoba kiadó, TV, melegvíz” neonfeliratú 
motelek, ahol vékony a matrac, ropogós az ágynemű, és a nagy ablak a parkolóra vagy egy 
kis pázsitszőnyegre néz. Vonzotta a későn érkező és korán távozó vendégek titokzatossága, 
a szórólapok tarkasága a recepción, a takarítók megrakott kézikocsija a csöndes folyosón. 
Büfékben, bisztrókban, falatozókban étkezett, és inkább az országúti töltőállomásoknál vett 
üzemanyagot.
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És e lenézett, érdektelennek tartott helyeken poézisra lelt. Felfedezte a motelek és az út 
menti falatozók költészetét. A képei (és a címadásai) arról tanúskodnak, hogy öt téma különös 
gyakorisággal foglalkoztatta:

Szálláshelyek:
Hotelszoba (1931), Hotel előtere (1943), Turistáknak szobák kiadók (1945), Hotel a vasút 

mellett (1952), Hotelablak (1956), Motel a nyugati országrészben (1957).

Utak, benzinkutak:
Út Maine államban (1914), Országút (1931), Út és házak, Dél-Truro (1933), Benzin (1940), 

6-os út, Eastham (1941), Négysávos út (1956), Út és fák (1962).

Étkezőhelyek:
New York-i étterem (1922), Az automata büfében (1927), Chop suey (1929), Hölgyasztalok 

(1930), Éjszakai baglyok (1942), Napfény egy kávézóban (1958).

Vasút:
Vonat és fürdőzők (1920), Szerelvény (1922), Ház a sínek mellett (1925), Vasúti keresztező-

dés (1926), Vasúti naplemente (1929), Állomás, Észak-Truro (1930), A New York – New Haven 
– Hartford vasútvonalnál (1931), Vasúti töltés (1932), Boston felé (1936), Hajnal Pennsylva-
niában (1942), Egy városhoz közeledve (1946). 
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Vonat- és más járműbelsők:
Éjszaka az El Trainen (1918), A 293-as vagon C-fülkéjében (1938), Jo Wyomingban (1946), 

Pullmankocsi (1965). 

A magány az uralkodó témája ezeknek a képeknek. Hopper jellegzetes alakja messzire ke-
rült otthonától, magányosan ül vagy áll, levelet olvas a hotelágy szélén, kávézik az éjszakában, 
nézelődik a vonatablakból, könyvet olvas a szálloda előcsarnokában. Arckifejezése védtelen-
séget, befelé fordultságot mutat. Épp elhagyott valakit, vagy őt hagyták el, és állást, szexet 
vagy társat keres valahol átmenőben, többnyire éjszaka. Ha nappali fényben ábrázolja, az ab-
lakon át egy sík vidék, vagy egy város nyugtalanító idegensége látszik.

•

Az utazás gondolatokat ébreszt. Kevés helyen tudunk jobban elmélkedni, mint egy mozgó 
vonat, hajó, repülő ülésében. Mintha közvetlen összefüggés volna a szemünk előtt feltáruló lát-
vány és a fejünkben sorjázó gondolatok között: kedvez a panoráma a nagyívű gondolatoknak, 
az először látott hely az újaknak. A máskor elakadásra hajlamos gondolatmenetet mozgásban 
tartja a táj folytonos változása. Az elme vonakodhat egyvalamire összpontosítani; ha szigorúan 
ezt várjuk tőle, éppúgy lebénulhat, mint amikor kérésre kell viccet mondani vagy utánozni 
valakit. Adott esetben könnyebben gondolkodunk, ha másvalami is leköti az agyunkat – hát-
térzenét hallunk, egy fasor vonalát követi tekintetünk.  A hangzás vagy a látvány elvonja énünk 
ideges, cenzori, gyakorlatias részének figyelmét, amely – ha tudatunk bajosnak ítél valamit 
– hajlamos leállítani minket, mert fél az emlékektől, a vágyaktól, az önvizsgálattól, a merész 
ötletektől.

Minden közlekedési mód közül talán a vonat segíti legjobban a tűnődést. A látvány nem 
olyan egyhangú, mint hajóról vagy repülőgépről: elég gyorsan változik, hogy ne untasson, és 
elég lassan, hogy mutasson valamit. Röpke betekintést ad mások életébe: egy nő épp levesz 
egy csészét a konyhai polcról, és elindul vele a teraszra, melyen egy férfi szunyókál; a parkban 
játszó gyerek elkap egy labdát valakitől, akit nem látni.

Egy sík vidéken áthaladva, szokatlan fesztelenséggel gondolkodom apám haláláról, egy 
Stendhalról készülő esszémről, két barát közt támadt bizalmatlanságról. Ahányszor fennaka-
dok egy nehézségen, kinézek az ablakon, és pár másodpercig szemmel kísérek valamit, amíg 
meg nem fogan, és spontán kifejlésnek nem indul egy új gondolat.

Az órákig tartó vasúti merengés végén úgy érezhetjük, hogy megtértünk önmagunkhoz 
– vagyis visszataláltunk a nekünk fontos elképzelésekhez és érzelmekhez. Nem feltétlenül 
otthon szembesülünk a valódi énünkkel. A bútorzat állandósult rendje azt sugallja, hogy ne 
változzunk, a hazai környezet megszokott életünk énjéhez köt minket, aki mélyen legbelül 
talán nem mi vagyunk.

A hotelszobák is kiszakíthatnak szokványos gondolatkörünkből. A szállodai ágyon fekve, 
a szoba csendjében, melybe csak a felvonó surrogása hallatszik be néha-néha, tudatosíthat-
juk elutazásunk előzményeit; újraértékelhetjük fontos, de elmismásolt élményeinket; és olyan 
távlatból vehetjük szemügyre életünket, amely a mindennapok sodrában nemigen nyílik meg 
előttünk. Szándékunkat támogatja az új környezet: a kis becsomagolt szappan a mosdókagyló 
peremén, a minibár kínálata a röviditalok üvegcséivel, a szobaszolgálat menüje az étkezés 
mindenkori lehetőségével, az alattunk huszonnégy emeletnyi mélységben hangtalanul nyüzs-
gő, ismeretlen város látványa.

A hotelszoba kis jegyzettömbjére szokatlanul erős, lényeglátó gondolatok íródhatnak haj-
naltájt, amikor a „Ne zavarjanak / Takarítást kérek” kilincskártya még az asztalon hever.

Talán azért hat ránk a benzinkutak, a motelek poézise, a repülőterek és a személyvagonok 
vonzereje, mert szokatlanságuk, élénk színeik és éles fényeik ellenére ösztönösen úgy érezzük, 
hogy e helyszínek a szabadulás lehetőségét kínálják a mindennapok világának önös kényelmé-
ből, rutinjából és behatároltságából.

Az érték pedig, melyet – céljától függetlenül – az utazásnak tulajdonítunk, ahhoz a XVIII. 
század végén kezdődött változáshoz köthető, melynek következtében a helyi közösségek már 
nemcsak az idegent látják a jövevényben, hanem a szélesebb látókörű, világlátott embert is, aki 
így vagy úgy hozzájárulhat életminőségük javulásához.

Fordította és jegyzetekkel ellátta
Szilágyi Mihály

  1 Az önéletrajzi idézeteket Charles Baudelaire: Journaux intimes című posztumusz kötete nyomán közli a szerző.
  2 Charles Baudelaire: Útrahívás (részlet, ford. Szabó Lőrinc).
  3 Charles Baudelaire: Az utazás (részlet, ford. Tornai József).
  4 Charles Baudelaire: Bárhová, csak kívül a világon (részlet, ford. Szabó Lőrinc).
  5 Charles Baudelaire: Moesta et errabunda (részlet, ford. Tornai József).
  6 Nicolas Poussin (1594–1665) jelentős francia barokk festő, Párizsban és Rómában működött.
  7 Claude Lorrain (1600–1682) francia barokk festő, a tájképfestészet kiemelkedő mestere.
  8 John Constable (1776–1837) angol romantikus tájképfestő, nagy hatást gyakorolt a francia festészetre. 
  9 Charles Baudelaire: Az idegen (ford. Szabó Lőrinc).
10 Edward Hopper (1882–1967) a legjelentősebb amerikai festők egyike. Különös hangulatú realizmusáról híres. 
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