
1288

Szakács Eszter

SZÁM SZÉLÉRŐL LEHULL

Szám széléről lehull, 
mint morzsa, a neved. 
Már egy veréb 
se lakna jól veled.

Fölfaltalak, mégis 
mind éhesebb vagyok. 
Buzgó arcomon 
mindenütt vérnyomok.

Most bennem élsz, 
akár a semmi, 
és egyre nősz, 
te kezdesz engem enni,

míg nem leszek már 
más, csak üres burok, 
mit kitölt az éjszaka 
s a csillagok.

MINT EGY ÓRIÁS GOBELIN-SÁTOR

Ó, ez az áprilisi ég,
ez a boldogságtól alélt arc,
ahogy ráhanyatlik a hegy vállára!
Ahogy csuklóm, nyakam a szél, az édes szájú, 
gyöngéden harapdálja, 
ahogy kurta pólóm alá surran, 
tapicskol kölyökkutya-lába!
Futok, futok, a téren sárkányzöld kút 
vizéből galambokkal iszom.
A fák alatt már
türelmetlen toporzékol víg unikornisom. 
Helyezkedj el te is e kárpit szövetében, 
melynek minden részlete 
felújítva, tisztán ragyog,
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s hol fanfárjaikkal felsorakoztak 
a piros ruhás angyalok.
Kinyílik a tavasz,
mint egy óriás gobelin-sátor,
s mi mind lelkesen felkiáltunk, hogy:
„Ez szép munka volt, Nagy Restaurátor!”

Bényei Tamás

JELENTÉSEK KÖNYVE (I)
A SZÁZ ÉV MAGÁNY-ról

Abszolút jelen: két pillanat
A Száz Év  MAGÁNY-t röviddel megjelenése után afféle felszabadításként ünnepelték. 
A gyorsan kialakuló kritikai hagyományban e felszabadításnak legfőképpen talán két, 
egymással szorosan összefüggő vonását szokás kiemelni. Eszerint García Márquez re
génye egyrészt újjáteremti, világirodalmi rangra emeli az orális, „tiszta elbeszélést”;1 
másrészt, ezzel összefüggésben, és a kritikai hagyomány talán ebben ért egyet legin
kább, a regény a mitologizálásnak radikálisan új és (a szó minden értelmében) eredeti 
formáját valósítja meg. Az európai irodalom inautentikus (mert nosztalgikus, mert 
túlintellektualizált, vagyis demitologizáló, mert a mítosz másságában megtalálni vélt 
preracionális transzcendencia vagy érték restitúciójának vágyától vezérelt) mitologi- 
zálásával szemben García Márquez módszere spontán, valódi mitopoétikus látásmó
dot képvisel, hiszen ő még (és ez a „még” fontos és ellentmondásos eleme az új szerűség 
hangoztatásának), aracatacai gyermekkorának köszönhetően, a mitikus világlátás élő 
gyökereihez kapcsolódik. Ekként példát mutatva nem egyes mítoszokat, ritualémákat 
rekonstruál, hanem, a mítoszalkotó képzelet élő örökségében megmerítkezve, valódi, 
eredeti mitikus világot teremt.2

Az efféle olvasatok a regénynek elsősorban két, idő- és létszemléletében megnyil
vánuló sajátosságát emelik ki. Az egyik a fantasztikum, a természetfeletti elemek új
szerű kezelése, amely valamiképpen a regényvilág ontológiai egyneműségéhez vezet, 
a másik pedig a sajátos történetkezelés eredményeképpen fellelni vélt abszolút egy
idejűség.3 Ahelyett, hogy ezen értelmezői hagyomány létjogosultságát, illetve az efféle 
alapfeltevésekből kiinduló olvasatok éleslátását vitatnánk, érdemes szemügyre venni 
a regény szövegének két, ezen értelmezések által privilegizált helyét, amelyek a miti
kus létszemléletből kiinduló „megfejtéseknek” talán legfontosabb támasztékai.

Az egyik ilyen pillanat Pilar Ternera utolsó felbukkanása; amikor megtudja, hogy 
az utolsó Aureliano is a Buendíák öröklődni látszó vérfertőző vágyától szenved,

„Pilar Ternerából kitört a mélységes nevetés, az a régi, szilaj nevetés, amely végül olyan lett, 
mint a galambturbékolás. Egyetlen Buendia szívének a titka sem maradhatott rejtve előtte, hiszen


