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"Nem beszéltünk irodalomról, (...) Mert volt még valami
Furcsa szemérem köztünk, a szavaink szemérme ez...1

Ha 1925 januárjában-februárjában Márai Sándor neve egy irodalmi
beszélgetésben netán fölmerült, a jólértesültek Az Újság (Újság) pá
rizsi tudósítóját emlegették, aki már egy regényt és néhány verses
kötetet tudott maga mögött, és aki a kisebbségi, a leginkább a szlo
venszkói magyar sajtónak volt szorgalmas-jótollú munkatársa.
1925-re nagyrészt kialakult újságírói személyisége, az a típusú
"szépíró", aki szüntelen és folyamatosan reagálva a nap kisebb-na
gyobb politikai, közéleti, kulturális eseményeire az egyszeriben a
távolabbra mutatót, a közönségesben a jelképeset, az efemerben az
irodalomba betörni készülőt figyelte meg, és igyekezett fölmutatni.
Miközben Márai izgatott kíváncsisággal leste szűkebb és tágabb
környezetének változó eseményeit, a napi események .világóceén
jába" merülve, mintha későbbi "írói" feladataira készült volna elő.

Olvasmányai és "anyaggyűjtése" egymásba tárulkoznak; ha 1925
ben egy üvegkoporsóban látható "éhművészről"cikkezik, egy esz
tendő múltán, 1926. január 14-én megírja Wo/ly című karcolatát az
éhművészről, amely írás nem pusztán azért érdemel említést, mivel
majd az 1930-as esztendőkben novelláskötetbe foglaltatik? hanem
azért is, mert bővebben földerítendő "szövegközi" (?) viszonyba
kerül Kafka hasonló tárgyú novellájával. Később újságcikkekbe, no
vel1ákba, regényekbe nyomuló témáinak egy része ekkor, az 1920
as esztendők Párizsában fogalmazódik meg első változatban. A béke
című írása (1925. február 5.) a sajtó gyakori gyilkossági hírein el
mélkedik, mintha a béke korszakának ezek lennének fő témái, így
valójában nem békében él az emberiség, legfeljebb imitálja a békét.
Az igazi, a belső béke majd az 1930-as esztendőkben foglalkoztatja
erőteljesebben írónkat, a szavakban előkészülő háború a szavak
erejére, az írástudók felelősségére fogja emlékeztetni.

Akár meglepőnek is mondhatnám, hogy az említett 1925. febru
ár 6-i számában m.s. jelzéssel verset publikált. A "meglepő" nem
il versnek, hanem a versmegjelenés helyének szól. Ebben az idő

ben Márai egyként "művelte" a verses és a prózai műfajokat, sem
avantgárd vonzalmai nem hagytak alább, sem pedig kísérletező

kedve. Az avantgárd azonban (legalább is ekkor még) nem szorí
totta ki indulása meghatározójaként megnevezhető "Nyugat"-os
élményvilágát, szinte egymással párhuzamosan próbálkozott a
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klasszikus modernség és az avantgárd modernség vers- és próza
alakzataival, inkább a rövidebb terjedelmet igénylő műfajokkal.

Mintha világképe ugyancsak erről a megosztottságról tanúskod
na: miközben egy új grammatika igézetében felbontani törekedett
a hagyományosnak mondható versszerűség és kispróza nyelvi
szerkezetét, más műveiben az erőteljesebb képiség, a hangsúlyo
zottabb metaforizáltság (olykor jelképességbe átcsapó, ezoteriku
sabb beszéd) jegyében alkotott. Valójában nemcsak azt figyelte,
ami Párizs "izmusainak" műhelyeiben történik, legalább olyan
mértékben izgatta a hazai irodalomtörténések sora, például az
Ady-hagyomány értékelése vagy éppen Kosztolányi Dezső lírájá
nak sorsa. Aligha szabad csupán az Egy polgár vallomásazból kiol
vasható információkra hagyatkoznunk, amikor Márainak az 1920
as esztendők közepe felé elfoglalt írói-újságírói pozíciójára len
nénk kíváncsiak. Az nyilván aligha tagadható, hogy az angol, a
német és francia irodalom újdonságait jórészt ismerte, egyiket
másikat az elsők között mutatta be - éppen a napilap (vagy ké
sőbb a Színházi Élet!) hasábjain. Az azonban megfontolandó,
hogy az általa bemutatott újdonságok közül melyiknek módsze
res eljárásaival alakított ki közvetlen viszonyt. Mivel újságíróként
kötelességének tudta, hogy az érdekességekről beszámoljon, ily
módon a kulturális érdekességekről is, az viszont kérdéses, hogy
a sok érdekességből mit vélt valóban értékesnek vagy a maga
számára továbbgondolhatónak.
Ebből a szempontból az alább idézendó-bemutatandó vers fi

gyelemre méltónak tetszhet. Tekinthetjük úgy, mint Márai beszá
molóját egy extrém helyzetben létező életsorsról, amely joggal kí
vánkozhat az újságolvasó elé. De tekinthetjük másképpen is: az
avantgárd egyes irányzatait kiváltképpen foglalkoztatta a perem
szituációban élő emberek, népek gondolkodása, sőt, művészete,

mivel benne valami ősit, nem egyszerűen romlatlant (a szónak 18.
századi felfogásában), hanem a dekadenciába forduló civilizáció
tól még érintetlent, tehát ösztönöset, nem művészieskedőt, nem
historizálót, nem ornamentizálót vélt fölfedezni. Ez a "primitív
ség-kultusz"-szal is jellemezhető avantgárd érdeklődés hasznosí
tani igyekezett mind a képzőművészetből. mind a zenéből, mind
pedig a szóbeli költészetből eredeztetett fordulatokat, és csakha
mar "művi" egyszerűséggé, keresett "primitívséggé", pszeudo
ösztönöséggé torzította. S ha az avantgárd legtöbb művészéből

hiányzott is az a naivitás, amellyel a 18. század szerzői a "jó vad
ember" egészségesként aposztrofált magatartását megjelenítették,
a műviség és keresettség sokkal inkább alkalmazkodott az avant
gárd teoretikus elvárásaihoz, és csak néhány nagyon jelentős al
kotó volt képes valóban beépíteni műveibe a "harmadik világ"
ból származó formákat! formanyelvet.

Márai Sándor szinte egyszerre látszott tudomásul venni például
a négerek iránt tanúsított (jobb esetben) naiv, (rosszabb esetben)
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álszent kíváncsiságot és a művészet (meg)újítóinak szándékát a
nem oly rég fölfedezett forrás kiaknázására. Meglelt verse, talán
mert újság számára készült, beszélgetés-formájú, szinte riportot
mímel, kérdést-feleletet játszik, kétszólamú. Ez a két szólam azon
ban nem cseng össze, és különösen nem cseng egybe. Nem pusz
tán azért válik el élesen egymástól a kétféle beszéd, mert már a
vers címe utal a két beszélő különbözésére, hanem a megértés
képtelenség az, ami uralkodó szólammá lesz: a kérdező naiv(?),
akart(?), őszintétlen(?) rajongása éles kontrasztot alkot a felelő ke
resetlenebb szavaival, amelyek az idealitásban járó egyes szám el
ső személyű beszélő kijelentéseit/kérdéseit a realitásba emelik le.
Ennek következtében az egyik szólam lefokozni látszik a másik
szólamot (a felelő a kérdezőét), pedig a kérdező a maga .felhöka
kukkvárá"-ba telepítené a legszívesebben a felelőét, már csak az
zal is, hogy megadni kívánná a hangnemet, mintegy meghatároz
ni a válaszok körét, sőt: modalitását is. A vers folyamán a kérde
ző és a felelő mellett szóhoz jut egy kommentátor is, kinek sze
mélye ismeretlen marad, semmi esetre sem téveszthetjük össze a
kérdezővel, akinek egyes szám első személye pedig egyáltalán
nem bizonyosan azonos a költőével. Még az is lehetséges, hogy a
kívülről szemlélő "maszkjában" a költő szólal meg, aki a vers két
figuráját beszélteti. Íme, a vers:

Beszélgettem egy négerrel

Ó, mondtam, barátaim,
a ti verseitek milyen szépek!

S 8 sört ivott, és szólt:
Yes, sir, nous sommes, együgyű népek.

És, mondtam, igaz az, hogy ti mint a szív,
olyan lassan doboltok?

"WeIl, Herr, mert vérbajunk van
és csak ritkán vagyunk boldog."

De ett8lfüggetlenül, mondtam, milyen,
ha reggel fénylenek a pampák?

"A francia, mylord, vasbottal ver meg,
s nekünk szabad nyalogatni a talpát."

És, folytattam rendületlenül,
ha inni mennek este az antilopok?

De nem tudta a néger, hogy mi az,
rendelt még egy pohár bockot.

És a muzsikátok, mondtam, az a vad ritmus,
azt ki hordja nálatok a szívében?
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3A német zeneszerző,

Ernst Krenek
(1900-1991) Jonny spieIt

aufop. 45. című

jazzoperájának
ősbemutatója 1927-ben
volt Lipcsében. Szántó
György Stradivári című
regényében (Kolozsvár,

1934) hivatkozik,
méghozzá hangsúlyos

helyen, erre a dalmű re.

,,6, Monsieur", és röhögni kezdett,
azt mind Mister Scholtz csinálni Bécsben".

De mondtam, ti boldog és szabad nép,
hogy' éltek otthon a nagy Libériában?

"Pardon", mondia, "én Cherbourgban születtem
s újságot árultam libériában. "

A cím múlt ideje a beszámolót ígéri, ehelyett az egymás mellett
elfutó beszélgetések rögzítésére kerül sor. A rímek erőteljesen po
entírozzák a megértés hiányát, nem kevésbé a megszólalásbeli
különbségek: a néger francia-angol tőredékszavai. a finoman érzé
keltetett nyelvi "helytelenség" szembenállnak a többnyire kötő

szóval indított kérdésekkeL A kötőszavak mintha folyamatos be
szédet vagy dialógust sugalmaznának, a kezdő indulatszó a kér
dezőnek följebb leírt pozíciójára látszik utalni, ennek az utolsó
előtti szakaszban történő ismétlése szinte paródiaként hat, nem
csak a .mondtam". majd a mondás "szépek"-re történő kifuttatá
sa áll szemben a "röhögni kezdett" trivialitásával, hanem látszat
és valóság, képzelgés és tények előszámlálása is megosztja a vers
világát a kérdezőére meg a felelőére. Amit a kérdező feltételez: a
néger (primitív) művészetekről való közhelyek. a természetes élet
idillje; amit a felelő válaszaiban emleget: a képzelgések "visszája",
a legfeljebb tényfeltáró, dokumentarista írásokban helyet kapó
"realitás". Itt - szinte mellékesen - jegyzem meg, hogy az
avantgárd zenei-képzőművészetikísérletei a törzsi-primitív, így a
néger művészet asszimilálására semmiképpen nem mondhatók
ugyan kudarcosnak, sőt, megbarátkoztatták a szélesebb "közvéle
ményt" a megszokottól eltérő formákkal, megoldásokkal, oly
annyira, hogy hamar feltűnik a néger zenéből származó meg
annyi fordulat az operettben, egy teljesen más zenei és szöveg
környezetbe illesztve, majd a modernizmussal ugyan számos
ponton érintkező, mégis a koncvencionálisabb, "verista" felfogá
sok szerint is formált operaszínpad szintén elsajátítja (mint azt
például Krenek Húzd rá, Jonny című daljátékában, jazz-operájában
érzékelhetjük)? Egyszóval elsősorban a zene befogadása nevezhe
tő igen széleskőrűnek, és ez Márai verséből is kitetszik. Hiszen
két kérdés is erre vonatkozik. Ami azonban még inkább figyelem
reméltó: a néger "művészet" csupán az egyik területe a kíváncsis
kodó tudásvágyának, legalább oly mértékben érdeklődik az élet
forma, az idilli táj iránt, sőt: a kérdések majdnem egyenlő arány
ban oszlanak meg az életvitel és a költészet/ zene között. S mi
ként a létfeltételeket tudakoló néhány felszíni jelenségre kérdez
csupán, akként a versekről ennyit látszik tudni: "szépek", a lassú
dobolás a szív ritmusát idézi számára, majd a muzsika vad rit
musát emlegeti. A közhelyekre. méghozzá a "költőiesített" (ha-
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sonlattal, metaforával dúsított) kérdésekre töredék-felelet érkezik,
többnyelvű, értetlenkedésről árulkodó, amely semmiképpen nem
elégíti ki az ideálnégerrel szemben támasztott "operettes" igénye
ket, kérdés és válasz már csak azért sem összegződhet,maradnak
antitézisek, egymás ellenében ható kijelentésformációk. Ezt látszik
alátámasztani az a különbség, amely a megszólalások modalitásá
ban mutatkozik: a kérdező pátosza, emelkedettsége, mondatainak
választékossága, "költőisége" élesen/határozottan válik el a felelő

"alulretorizált" beszédétől, amelyben sem hasonlatnak, sem más
"költői" eszköznek, trópusnak nem jut hely.

Ami a vers felépítését illeti: feltűnő, hogy a vers "nyomdatech
nikailag" nem különíti el a kérdezőt a lehetséges (vagy feltétele
zett külső) szemlélőtől, annál inkább a válaszoló négert, akinek
megnyilatkozásai idézőjelek között állnak. Így könnyen keletkez
het az a látszat, miszerint csupán két szereplője van a versnek,
ezt erősíti a cím, amely a beszélgetés-jelleget hangsúlyozza. Csak
hogyaversegész ellene mond ennek a fajta sugalmazásnak, hi
szen a beszélgetés külső formája sem teszi lehetővé a bármilyen
szintű értést (ezt egy helyen kimondja a kommentátor: "De nem
tudta a néger, hogy mi az ..."), és bár a versszakok arányosan osz
lanak meg kérdés és felelet között, és ezt csupán egy-egy helyen
bontja meg a kommentátor belépése, valójában egymás mellé be
szélésről van szó, a címbeli beszélgetés akár idézőjelbe volna te
hető. A kommentátor létét valószínűsíti; míg a kérdező mintha
egyáltalában nem akarna tudomást venni kérdéseinek visszhang
talanságáról, a feltételezett kommentátor világosan lát, a "nem
tudta", a "röhögni kezdett" jelzése annak, hogy a kérdések nem
érik el a kérdezettet, nincsen, nem lehetséges közös nyelv, mást
ért ritmuson, szótáron, "Libérián" (libérián) megszólító és meg
szólított. A kérdező mintha semmit nem venne észre ("És, foly tat
tam rendűletlenül.;"), a magyar irodalmi beszédben ez a foglalt,
jelentéssel súlyosan terhelt szó mégsem az öngúny föltámadására
utal, pusztán egy olyan magatartásra, amely a maga szólamának
érvényesítésében mutatkozik (kizárólag) érdekeltnek. Az a rop
pant egyszerű tény, miszerint nem a kívánt válaszokat kapja, nem
zavarja, kérdései egyetlen célra irányulnak, ama Árkádiáról óhaj
tana információkat kapni, amely csupán az ő képzeletében (vagy
képzelgéseiben) él. A csattanóként, súlyos bizonyítékként elgon
dolt kérdés a boldog és szabad nép otthonra leléséről. Libériáról
(amelynek nevében a szabadság fogalma rejtőzhet) teljesen szét
porlik, Libériáról kitetszik, hogy "csak" libéria, a távoliról, hogy
közeli, az idillről, hogy keserves hétköznap, a csillo góról, hogy
fakó. A szavak lelepleződése egy magatartás leleplezése, a vála
szok azonban nem kínálnak alternatívát, mindenekelőtt kontrasz
tul szolgálnak, szavak kiüresedésére világítanak rá. Másképpen
üresek a kérdező és a felelő szavai. Az utóbbi köztes helyzetének
következménye: nem egyszerűen nem azt mondja, amit várnak
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tőle, hanem csak lecsupaszított nyelven képes megszólalni, ott
hontalansága nyelvi .terrnészetű. A több ízben említett homoníma
arra is ad alkalmat, hogy az általa megtestesülő fogalmiság lefor
dítható legyen: a szabadság - kiszolgáltatottság, boldogság 
boldogtalanság ellentétpár szemléletessé váljék. Cselekvései csak
a négernek vannak (sört ivott, rendelt, röhögni, kezdett), a be
szédnél látszólag alacsonyabb rendű megnyilvánulásba fojtja "ér
telmezési zavarai"-t. Ami ezt a kérdés-felelet "játékot" talán még
jellemezheti: a kérdező kérdésével sem önmegértésre nem látszik
törekedni, sem nem azért kérdez, hogy a másikat megértse.

1926. szeptember 26-án Márainak a Duma és esprit című írását
közli a napilap. Két szobafestőről emlékezik meg, "nem ők be
szélnek, hanem a nyelv, amin beszélnek". Versünkre alkalmazva
talán úgy is érthetnénk, hogy a nyelv maga sokrétegű, a nyelvből

különféle nyelvváltozatok teremtődnek, s a nyelvzavar valójában
akképpen támadt, hogy egymástól független nyelvek formálód
tak, amelyek között nincsen vagy nemigen van átmenet. Így az
egymástól eltérő nyelvhasználatok/nyelvváltozatok tehetök fele
lőssé a zavarért. Mert akkor is a zavar jellemzi ezt az együttlétet,
ha a beszélgetés szereplői, kiváltképpen a kérdező, ezt nem tuda
tosítják, Hogya feltételezett kommentátor ezzel milyen mérték
ben van tisztában, további töprengést igényelne. Hogya beszélge
tés valójában nem beszélgetés, inkább faggatás, kíváncsiskodás,
olykor tapintatlan érdeklődés, erre a közbevetések látszanak utal
ni. Inkább a párhuzamosan futó mondatok találkozásának re
ménytelensége jelzi a kommunikáció csődjét. S ezáltal a cím hite
lessége kérdőjeleződik meg, illetőleg a cím esetlegesen ironikus
értelmezésének esélye lesz lehetőséggé.

A magam dolgozatában kissé (vagy nem is nagyon kissé) nagy
vonalúan riportversként jelöltem meg Márai írásának műfaját.

önmagában nincsen ebben semmi meglepő, jóllehet riporterek
szerfölött (vagy sohasem?) szokták versben leadni tudósításaikat.
Nem tette ezt Márai sem, Az Újság, majd az Újság párizsi mun
katársaként a megfigyelt események, a meglátogatott értekezletek,
a megtudott hírek, a fölvázolt portrék, hétköznapok és ünnepek
franciaországi (néhány esetben svájci, mint népszövetségi híradá
saiban) újdonságait adta a magyar olvasó tudtára. A hol betűjel

lel, hol teljes néven, hol Párizsi napló címen, hol másképpen je
lentkező Márai Sándor hű krónikása volt az 1920-as esztendők

nek. S ebbe a tudósítás-sorozatba beleillik a Beszélgetés a négerrel
című verse, amely a riportnak egyik változatát, az "interjú"-t kép
viselhetné. S amennyire a cím megengedi a "riport"-megjelölést, a
versforma annyira távolít el tőle, még akkor is, ha egyébként a
megszokott helyen és megszokott módon jelentkezik Párizsból a
laptudósító. A szerző személye kapcsolja össze leginkább a verset
és a többi újságcikket, a verses forma azonban a szerző és cikkei
közé áll, mintha Márai működésének két pólusa, a költészet
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(amely inkább az avantgárd vonzáskörében szemlélhető) és az új
ságírás (amely a tényirodalom ismérveit hordozhatja) egymást ki
záró jelenségek lennének. Éppen ez a vers sejteti, hogy elképzel
hető átjárás a két működési terület között. Az időszerűség, a napi
események szinte válogatás nélküli megfigyelése, földolgozása,
nem utolsósorban maga a beszélgetés-forma akár egy riportot is
jellemezhetne, ám a versbe foglaltság gyengíti a napi érdekességű

és érdekeltségű riportszerű vonásokat, és az erőteljesebb megszer
kesztettség, a stilizáltság, sőt: a fikcionáltság felé viszi el a vers
tudósítást. Nem kevésbé erre vall a párhuzamnak és az ellentét
nek versszerűségetgeneráló alkalmazása, éppen a rímhívó szóból
induló felhívásra felel a versszakok negyedik sorának kicsengése,
a részint ragrímek, részint asszonáncok hangalakjukkal vesznek
részt az említett "nyelvzavar" tovább-képzésében. Ugyanakkor a
versszerűség nem csökkenti a riport frisseségét meghatározó idő

szerűséget, konkrétság és elvonatkoztatás egyként szerepet játszik
a vers gondolatmenetében.

Mindezek alapján nem találom teljesen indokolatlannak és véd
hetetlennek a riportvers megjelölést: a párizsi hétköznapokból
származtatható megfigyelések helyzetrajzzá mélyülnek, a műalko

tások forrásaként számon tartott néger művészetről szőtt elképze
lésekről tetszik ki, hogy nemegyszer a divat közhelyei. Éppen a
kérdező szavaiban válik gyanússá az, amit egy régebbi esztétika
költőiségnek nevezhetett, a válaszok prózaiságát csak részben
enyhíti, hogy rímmel végződnek. Maga a versforma igen szokat
lan/ a verssorok szótagszáma változó, mintha a szabadversek hosz
szú verssorai köszönnének vissza, a szabadverseknél azonban va
lamivel "szabályosabbak"-nak tetszenek. A szabad- és a kötött
vers közé helyezhető tehát ez a költemény (a rímelés inkább a
kötöttségre vall), s a verssorok tördelése szintén a szabályosabb
külső forma létrejöttét segíti.

S ha végül összegezni kellene a mondottakat, a kísérletező Má
rai Sándorról kellene szólni, aki nem pusztán az avantgárd irány
zatok között igyekezett tájékozódni, hanem egy, a Trianon előtti

Magyarország életrendjétől nagyon sok tekintetben eltérő léthely
zetek és létformák, népéletek és gondolkodási alakzatok között is.
Nem felkészületlenül indult nyugati útjára, mind Németország
ban/ mind Franciaországban szinte tévedhetetlen biztonsággal ta
lált rá fontos mozgalmakra, lényeges művészeti eseményekre,
mint amilyen a német expresszionizmus, Franciaországban előbb

Proust/ majd az angol regény; és fedezte föl magának a nyugat
fényeit és árnyait, e vers után nem sokkal, 1926. május 26-tól
kezdte publikálni Istenek nyomában című útirajzát. Ezenközben
résztvevője a szlovákiai magyar irodalomnak, nem egy publikaci
ója Erdélybe is eljutott. Ez a sokféle érdeklődés, munkálkodás, tá
jékozódás egyrészt műfaji sokszínűséget eredményezett, a kísérle
tezésből részben következőleg még talán nem eléggé letisztult iro-
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dalmi-műfaji látást, másrészt tematikai változatosságot is (és ezt
újságírói volta amúgy is igényelte). A Beszélgettem egy négerrel szí
nezi a lírikus Márairól alakított, de a még feltárandó anyaggal
együtt alakuló összképet, ám ezen túl az újságírói és költői tájé
kozódásnak együttes dokumentumaként is fölfogható. Az a fajta
"közbeszéd", azaz az élőnyelv helyenként közvetlen beemelése a
költői beszédbe, és ezáltal egy emeltebb versnyelvnek legalább
megkérdőjelezése,ekkor is, később is nem túlságosan gyakori ese
ménye a Márai-lírának, ám korántsem egyszeri jelenség. Annyit a
magam részéről nyomatékosan hangsúlyoznék, hogy nem az
avantgárd próbálkozásokkal szemben, hanem azoknak deretorizé
ló változataitól nem nagyon messze helyezhető el ez a vers: nem
kiemelkedő, de nem is egészen jelentéktelen alkotása a hangját
kereső Márainak. A szavak inflálódásán később egyre többet gon
dolkodó Márai ezúttal nem mondja ki, csak érzékelteti a kétféle
beszéd megszólaltatásával, hogy a kíváncsiság nem azonos az ér
deklődéssel, a könnyed tudakozódás a lényegre irányuló kérdés
sel, a képzelgés az ismeretteL4

aszi koncert
fekete madarak
hangversenye készül

a vasúti töltés mellett
szikárjegenye vezényel

szétmorzsolt szavak
szaggatott dallamok rebbennek
az 5sz hangjegyfüzetéb51

ti-tá-ti-tá ha-lál-ma-dár
- vasúti kocsik szívverése
a síneken

száraz füvek sikolya hallik
s a gerinc száraz roppanása
a nevetéssé szakadozó szélben
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