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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
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egy évszázad kártyái és tapasztalatai megtanították rá, hogy a család története csupán az elke
rülhetetlen ismétlődések (repeticiones irreparables) láncolata, olyan kerék, amely akár az idők 
végezetéig is forogna, ha lassan és óhatatlanul el nem kopna a tengelye.”4

A másik pillanat -  nem véletlen talán -  az olvasás egyik pillanata: az utolsó Aureli- 
ano, miután teljesen egyedül maradt, rájön a kéziratok megfejtésének utolsó kulcsára 
(„laprotección final”): „Melchiades az eseményeket nem az emberek megszokott időrendjében he
lyezte el, hanem úgy sűrítette össze egy évszázad mindennapos epizódjait, hogy ugyanabban a 
pillanatban együtt legyen érvényes valamennyi (todos coexistieran en un instante)” (425; 446). 
Mielőtt e két kivételezett helyzetbe került részletet elolvasnánk, érdemes megállapí
tani egy nyilvánvaló tényt: a szöveg e helyeinek privilegizálása, önértelmezésként, a 
regényről szóló kijelentésekként való felhasználása azzal jár, hogy az idézett monda
tokat mintegy kiemeljük a szövegből, azon kívülre helyezzük, s a szöveget így elkülö
nítjük egy nagyobb, „ártatlan”, öntudatlan részre, illetve egy néhány kijelölt helyből 
álló metaszövegre, amelyben a regény önmagáról beszél. Most ne kérdezzük meg, va
jon a szöveg minden elemének ontológiai egyneműsítése mennyiben kérdőjelezi meg 
ugyanennek az eljárásnak az olvasási stratégiáját (vagyis amit ez az olvasat mond, el
lentmondani látszik annak, amit csinál). Ehelyett inkább vegyük szemügyre a két ki
vételezett helyet.

Pilar Ternera felismerésének esetében az értelmezés alapja a forgó kerék („rueda 
giratoria”) szerkezet, amelynek két tagja a magyar fordításban meglehetősen távol ke
rült egymástól. A Száz Év  m agány  létszemléletének alapja eszerint (Palencia-Roth, 
67) a keleti filozófiából és Hérakleitosztól kölcsönzött forgó kerék képe, egy afféle Alef- 
metafora: a lét forgó kerekén, írja Palencia-Roth, a felfelé és a lefelé ugyanazt jelenti. 
„Minden pont egyforma ontológiai érvényességgel bír. Nincs olyan hely, amely valóságosabb, 
avagy mágikusabb volna, mint a másik, mert mindegyikük összecserélődhet, és mindegyik része 
ugyanannak a totális valóságnak”, ahol a coincidentia oppositorum elve érvényesül (67) .5 
Palencia-Roth ugyan hangsúlyozza, hogy nem valami transzcendens, netán misztikus 
látomás terepének tartja a regényt, amelyben a világ egész változatossága egyetemes 
egységben oldódna fel, mégis nehéz másként olvasni ezt az értelmezést, hiszen a re
gényvilághoz képest kívülről/föntről, transzcendensnek joggal nevezhető szintről te
kint le a történetre, olyan pillanatot találva, amely így mégsem része, vagy privilegizált 
része a forgó keréknek. A forgó kerék képét tartalmazó mondat tüzetesebb vizsgálata 
egyéb kérdéseket is felvet. Pilar Ternera belátásának megfogalmazása, hasonlóan a 
regényben található összes többi, önmagát metaszövegként felkínáló megállapításhoz, 
egy sajátos narratív modalitáson belül hangzik el, amely kétségeket hagy afelől, hogy 
v oltaképpen honnan is érkezik a belátás. Van-e távolság ebben a pillanatban Pilar Ter
nera és az elbeszélő között? Ki állítja, hogy az, amire Pilar Ternerát megtanította a 
kártyavetés és a tapasztalat, vagyis ez az elnyert, megszenvedett tudás, a regény egészét 
tekintve igazságként olvasható? Egyáltalán, melyek ennek az igazságként működő tu
dásnak a forrásai? A tapasztalat, a kártyavetés és az idő, a megélt élet puszta hosszúsága
-  és ebben a tekintetben Pilar Ternerával valóban egyetlen szereplő sem versenyezhet
-  garantálja a megszerzett tudás igazságát? Vagyis épp az idő hosszúsága, kiterjedése, 
a tapasztalatok lineáris felhalmozódása, amit maga a belátás tagadni látszik? Az idő 
állandóságának felismeréséhez tehát épp az idő múlásának, változásának tapasztalása 
szükséges? És vajon a tapasztalat mellett miért éppen a kártya a felismerés másik for
rása? A kártya, amely a történet során gyakran sugall valami alternatív kauzalitást, 
amely olykor irányítani látszik az eseményeket (Arcadio José halála például egyértel
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műen a kártyák tévedésének következménye), és amely a felejtőkór alatt egy időre 
átveszi a valóság megszervezését. Amely, amint látni fogjuk, valamiképpen a jelek, az 
Írott jelek metaforájaként szerepel. Pilar Ternera kártyajóslásával kapcsolatban soha 
nem teljesen világos, vajon ő irányltja-e a kártyákat avagy fordítva: ő csak olvassa a 
kártyalapok véletlenszerűen egymás mellé kerülő jeleit. Avagy talán a kártyák olvassák 
és értelmezik a történetet, többnyire Pilar Ternera számára is értelmezhetetlen pró
féciák formájában. A kártyavetés, a kártyákból való jóslás ugyanazon korlátozott szá
mú jelek és szimbólumok véletlenszerűnek tűnő, ám talán ismeretlen szabályoknak 
engedelmeskedő ismétlődése; vajon ugyanazt jelenti-e a forgó kerék örökös ismétlő
dése, ha valóban figyelembe vesszük a kártyák szerepét a mondatban? És vajon a forgó 
kerék mellett miért a magyarul egyszerűen láncolatnak fordított „engranaje” („fogas
kerekek egymásba kapcsolódása”) a másik, a forgó kerékkel grammatikailag egyenértékű 
metafora? Valóban a mitikus körkörösséget sugallja-e a „jóvátehetetlen (és nem elkerül
hetetlen, ahogyan a magyar fordításban szerepel) ismétlődések fogaskerék-láncolata”? A 
kártyafigurák véletlenszerű ismétlődésével együtt mitjelent a gépezetmetafora (ame
lyet a „tengely elkopásának” képe tovább erősít)?

A másik privilegizált pillanatnak, az olvasás pillanatának olvastán az a kérdés merül 
fel szinte törvényszerűen, amelynek megválaszolásához, úgy tűnik, elengedhetetlen 
a klvülkerülés gesztusa: melyik szöveget olvassuk mi? Ha a mítosz egyidejűsége, az 
abszolút jelen valóban a Száz Év  m agány  idő- és létszemléletének adekvát modellje, 
akkor erősen megnövekszik a valószínűsége annak, hogy mi, a Száz Év  MAGÁNY-t ol
vasva, Melchiades kéziratait is olvassuk (vagy legalábbis, mint Michael Wood írja, 
olyan szöveget, amely Melchiades pergamenjeinek státusára aspirál)6 -  s ez egy sor 
érdekes kérdést vet fel, amelyekre később vissza kell még térnünk: milyen státust vin
dikál magának Melchiades szövege? Prófécia, apokalipszis, netán mágikus erejű szö
veg, avagy a Macondóról szerezhető ismeretek, a Macondo életét irányító archetípu
sok megszentelt tárháza? Hogyan viszonyul a regényvilághoz? Mint annak megfejtése, 
kodifikálása, megismétlése? Részesei lehetünk-e az Aureliano számára az olvasásban 
testet öltő revelációnak -  vagyis mi vagyunk-e a regény utolsó lapjain a kéziratokat 
olvasó Aureliano? Vajon lehetünk-e egyáltalán Aureliano, hiszen mi már olvastuk a 
regényt? Ha a Száz Év  MAGÁNY-t olvasva valamiképpen Melchiades szövegével is dol
gunk van, akkor ez utóbbival csakis mint már eleve megfejtett, kódjaitól megfosztott 
szöveggel találkozhatunk. Vajon elesünk-e ezáltal a megfejtés lehetőségétől, s olvasá
sunk vajon nem minden pillanatban újra megtett kísérlet-e ennek az elvesztett lehe
tőségnek allegorizálásként való visszanyerésére?

Mennyiben tekinthetők Melchiades kéziratai a regényvilághoz képest kívülieknek, 
netán transzcendenseknek? Amikor Aureliano a pergameneket olvassa, az eksztatikus 
tónus revelációt, feltárulást ígér, a történet jelentésének/igazságának feltárulását, azt 
a pillanatot, amikor a történet megtér önmagához, önmaga igazságával szembesülve 
(vagy azt önmagából kitermelve) jelentést nyer,jelenlétté-jelenné válik. Ha úgy tetszik, 
a jelen időnek mint az igazság csakis olvasás által elnyerhető feltárulásának pillanatát. 
Kérdés, hogyan tételeződik a jelentés, jelenlét, igazság fogalma a regényvilágon belül. 
Figyelmen kívül hagyható-e az a tény, hogy a teljes jelenlétnek mint az igazság feltá
rulásának pillanata paradox módon épp egy szöveggel való találkozás, az olvasásban 
való megkettőződés, a szövegben mint másikban való önmagunkra ismerés pillanata 
(a „beszélő tükör” metaforája)? A reveláció tehát a megkettőződésben következik be, 
talán másképpen be sem következhetne: lehetséges, hogy épp megkettőzöttség mi
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volta a reveláció? „Mert ami itt visszatükröződik -  Írja Derrida az a kettéhasadás önma
gában, nem pedig mint önnön képének önmagához való hozzáadása. A visszatükröződés, a kép, 
a megkettőződés kettéhasítja, amit megkettőz. A visszatükröződés eredete különbséggé válik. Ami 
önmagára tekinthet, az nem egy. ”7 Lehetséges, hogy a pergamenek valóban revelatlv igaz
sága immanens, amennyiben csak annyit jelent, hogy a pergamen -  Írás? Fontos-e és 
kapcsolódik-e az előző kérdésekhez az a tény, hogy Melchiades szövege hangsúlyo
zottan Írott és olvasott szövegként létezik? Melchiades sokszor és sokfélét mesél a Bu- 
endláknak: vajon miért saját történetük az egyetlen, amely, úgy tűnik, csakis Írott, sőt 
sifrÍrozott formában hozzáférhető?

Ha Melchiades szövegében minden egyszerre történik, minden egyszerre van, mi
ért olvas Aureliano mégis hozzánk hasonlóan: lineárisan, lapról lapra, kétségkívül tör
ténetet olvasva, amelynek kezdete és befejezése van? Hogyan lehet igaz egyszerre az 
egyidejűség és a történetszerűség? S vajon mindezen kérdések után még mindig Ale- 
fet, utópisztikus szöveget véljünk-e látni Melchiades irataiban, amely valóban a miti
kus időtlenség, az abszolút jelen időbeliségébe emeli a Buendla család történetét?

A mítosz abszolút jelen ideje rendkívül könnyen összetéveszthető egy mindenütt 
ható nem-jelenléttel. Ha ez utóbbit tekintjük kiindulópontnak, a pillanatok egyenér
tékűsége nem valamely, a transzcendencia felsőbb nézőpontját legalábbis segítségül 
hívó látás szemszögéből valósulna meg, hanem, ha úgy tetszik, jóval profánabb szin
ten. Amennyiben Melchiades kéziratai valódi revelációval szolgálnak, úgy ez a reve
láció aligha az abszolút jelen mindenüttvalóságának felismerése. A száz év magány az 
egyes pillanatok magánya is: egyetlen pillanat sincs önmagának, önmaga számára tel- 
jesenjelen, mert minden pillanat -  mint ismétlés, feledés, emlékezet, mint írás -  mindig 
máshol, máskor is van. Melchiades pergamenjei, ezek az írottságukkal hivalkodó szö
vegek valódi reveláció hordozói. Revelációjuk nem más, mint az írás ténye, az írás 
mindenütt való jelenléte mint a teljes jelenlét hiánya. Ha a megfejtett kéziratok meg
fejtik a Buendíák történetét, ha valóban visszatükrözik a regényvilágot, akkor mint is
métlést, mint az írás logikája szerint működő világot tükrözik azt.

A mostban: az első mondat
Hol van a regényben a jelen idő? Hogyan létezik a most, a jelenlét pillanata? A kérdés 
megválaszolásának kezdeteként talán nem kellene mást tenni, mint elolvasni az olva
sás mostjának, jelen idejének kezdetét, megalapítását: a regény első mondatát. „Hosszú 
évekkel később, a kivégzőosztag előtt, Aureliano Buendía ezredesnek eszébe jutott az a régi dél
után, amikor az apja elvitte jégnézőbe” (17).

A mondat olvasásának megnehezítéséhez talán hozzásegít annak a ténynek a felis
merése, hogy a magyar fordítás három helyen tér el az eredeti szövegtől (tévedésről 
azonban aligha beszélhetünk); az „eszébe jutott” eredetileg „recordar” („emlékezni”), a „jég
néző” pedig „conocer el hielo ” („megismerni a jeget”) . Ezekre a különbségekre később vissza 
kell majd térnünk, előbb azonban a harmadik különbséggel kell számot vetni. A fő
mondat egyszerű múlt ideje („eszébe jutott”) helyett az eredetiben egy sajátos szerkezet 
szerepel, amelyben keverednek az időbeli és a modális vonások: „había de recordar” (a 
magyarban talán az archaikus „emlékezendő volt” áll legközelebb hozzá, amely egyidejű 
múltra és jövőre utalásával elárul valamit a spanyol szerkezet lényegéről).

Az „haber de” szerkezet, mint Michael Wood, a mondat legalaposabb olvasója meg
jegyzi, egyszerre néz előre és hátra; arra a pontra mutat, ahol „a történet jövő ideje már 
múlttá változott (mert mindig is az volt) az elbeszélő számára, az olvasó számára pedig jelenné.
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A nyelv, anélkül, hogy kizökkenne ritmusából, vagy bármi rendkívülit csinálna, csendesen vég
rehajtja ezt a különös tranzakciót. Ilyenkor egy pillanatra tudni szeretnénk, hogy ki beszél, ki 
rendelkezik ezzel a tudással, ki adja ezt az apró jelet” (W ood, 18). A szerkezet jelenléte ugyan
akkor, a jelen és a jövő mellett, a történet megalapozó múlt idejét, a főmondatban 
jelzett cselekvés jelen idejét is befolyásolja: a pillanat (a kivégzőosztaggal való szem
benézés pillanata) nem teljesen jelen pillanat, nem is volt soha, hiszen rögtön két múlt 
is betüremkedik: a jég megismerésének ideje, hosszú évekkel azelőttről, és az a pont, 
ahonnan az „haber de” működésbe lép, vagyis ahonnan az „emlékezendő volt” elrendelt- 
sége, „volt”-sága hatályba lépett. A mostba behatoló múlt afféle ősképként, eredetként 
tételeződik, amit a jégnézés emlékének későbbi ismétlődései a szövegben helyben is 
hagynak; csakhogy a mondat sajátos időszerkezete miatt az őskép, a valamikori most 
pillanata is valamiképpen jelen-telenné, teljes jelenlététől (mint jelentésétől) megfosz- 
tottá válik, hiszen -  s ezt sugallja a mondat felépítése, jelentőségét, jelentését csak 
hosszú évek múlva nyeri majd el -  a kivégzés pillanata, hiányként, beépül a jégnézés 
pillanatába is. A mondat időbelisége ekképpen két olyan most közé feszül ki, amelyek 
részben éppen egymásba hatolásuk miatt nem lehetnek teljesen jelen -  s az „había 
de” a két pillanat egymáshoz képest való jelentését, a jelentést mint valahol a két pil
lanat között tételezett jelentőséget ígéri. Amint Michael Wood írja, a szerkezet a vég
zetszerűség érzetét kelti, de ugyanakkor azt az érzést is, hogy a végzetszerűség nem 
más, mint az elbeszélés elrendezésének, a történetbe rendezésnek a következménye: 
a látszólagos végzet nem eleve elrendeltség, hanem csak a visszatekintés belátása 
(Wood, 43).

A mondat időszerkezete más szempontból is tipikusnak mondható. A gyermekkori 
emlék és a kivégzőosztag egyértelműen egy eredetet, kezdőpontot, illetve egy vég
pontot sugall. Úgy tűnik, egy élet (Aureliano ezredes élete) kap itt világos, határozott 
keretet, egy gyermekkori pillanat és a halál pillanata közé illeszkedve. Mégis kétség
telen (eltekintve most a két pillanat jelen idejének kérdésességétől), hogy a mondat 
becsap. Ajégnézés nem a történet kezdőpontja -  sőt José Arcadio Buendía szempont
jából végpont, mint a Macondo alapítását megelőző álom megfejtésének pillanata, 
vagyis reveláció -, hiszen már a szöveg következő mondatai jóval régebbi időkbe men
nek vissza, és az egész első fejezet azzal telik el, hogy utolérje magát, illetve legalábbis 
az első mondatban tételezett eredet-pillanatot, hogy aztán a második fejezetben még 
régebbre jusson. A végpont esetében a becsapás, ha lehet, még nyilvánvalóbb: a ki
végzőosztag előtt álló Buendía ezredesnek ez a pillanat nem a halál pillanata; a kivég
zőosztag katonái csatlakoznak hozzá új hadjárata megindításában, és Aureliano ezre
des összesen háromszor „hal meg”, mielőtt fizikai létezése valóban véget érne. Az első 
mondatban tételezett végpont tehát még többször kitolódik, elhalasztódik, mielőtt az 
igazi végpont elkövetkezne. Az első mondatban sugallt idő, s ezt a történetbe való be- 
levetettség érzése alátámasztja, valamiképpen a halasztás, a haladék ideje, két destabili
zált most közötti, illetve egy odébb tolt, elhalasztott vég előtti idő. A történet keresi 
önmaga mostját, eredetét és végpontját, akárcsak az első mondat, amelyben a most, az 
eredet és a végpont is mint önmagától különböző, más pillanatok lenyomatait, nyo
mait már eleve magán viselő pillanatként konstituálódik: „Az eredet utáni vágy egy eredet 
nélküli szintaxison belül lévő nélkülözhetetlen és elpusztíthatatlan funkcióvá változik” (Derrida, 
G., 243).

A mondat azért annyiban legalábbis eredetként működik, amennyiben a szintaxisa 
(főképpen az „haber de” szerkezet, amely az egész szövegben visszaköszön, és mintegy
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az elbeszélés narratív modalitását adja) a szövegben ismétlések láncolatának kiindu
lópontjául szolgál. A „hosszú évekkel később” formula valóságos refrénként működik.8 
Mit jelent vajon ez az ismétlődés? Miért éppen ez a formula jelképezi a regény (és 
talán a „mágikus realizmus”) időkezelését?

A „hosszú évekkel később” formula folyamatos, összefüggő történetet ígér, amelyben 
a jelentés elnyerésének folyamata megszakítatlan, ahol az emlékezés a múltnak és a 
jelennek mint két jelen időnek termékeny kapcsolataként tételeződik. Kilendíti, moz
gásba hozza a történetet, az elbeszélést, azáltal, hogy mindig előreugorva valahová 
(igaz, ez a valahol kizárólag a felidézett emlék jelen idejével való kapcsolatában nyeri 
el stabilnak nem nevezhető, hiszen csak „hosszú évekkel később”-ben meghatározott ha
tározottságát) tételez egy -  később relatívnak bizonyuló vagy elhalasztódó -  végpontot, 
amelyhez a közeledés mintegy energiát ad az elbeszélésnek. Ugyanakkor azonban a 
„hosszú évekkel később” kiszakítja a történetet az egyszerű most teljes jelenidejűségéből, 
legyen ez a most az esemény vagy az emlékezés pillanata. Mindkét most önmagán 
belül kettőződik meg, teljes jelenlétét mint önmaga jelentésének feltárulását a történet 
egy távoli pontjára kihelyezett másik felétől várva. Gyakran vissza sem tér az emlék, 
vagy ha igen, csak önmaga emlékké válásának pillanatára emlékeztet, semmi másra. 
Olyan ez a „hosszú évekkel később” szerkezet, mint egy hegymászó útján a kapaszkodó
kapcsok, amelyeket valaki előredob, s így a hátralévő út mintegy ezekhez képest osz
tódik fel és méretik ki, ám később a hegymászó szinte véletlenül akad csak rájuk, és 
amikor odaér, már nem is lehet tudni, mire szolgálnak tulajdonképpen, vagy nincs is 
szüksége rájuk, valahogyan irrelevánssá váltak, sőt rájuk lépve inkább meginog, 
egyensúlyát veszti az ember.

Ekként minden pillanat kettős, öntükröző pillanat, amelynek toldalékra, függelék
re van szüksége a teljes jelenné váláshoz -  nem beszélve arról, hogy a szerkezetnek és 
az első mondat szintaxisának gyakori ismétlődése az e szintaxisba zárt történeteleme
ket külön sorba rendezi, egymást értelmező és egymás értelmezésére váró, egymást 
megismétlő elemekké: jelekké változtatja. A „hosszú évekkel később” kezdetű mondatok 
nemcsak önmagukat -  illetve önmaguk jelöltjeit -  jelentik, hanem az összes többi ha
sonló szerkezetű mondatot is. Következésképpen a mondatok jelöltjei (az általuk jelölt 
valóságdarabok) hasonló, egymást ismétlő-jelentő viszonyba kerülnek, vagyis maguk 
is jelölőkké válnak.

Az első mondat tehát eleve írásként (a derridai értelemben vett írásként) tételezi 
önmagát és a regényvilágot is, ahol az írás a jelenlét (jelentés) eredendő megket
tőzöttsége, önmagából való kiszakítottsága, a jelenlétben már mindig ott lévő hiány: 
„Az írás mindig elválasztásban, sebben, hiányban kezdődik” -  írja Derrida, majd Edmond 
Jabest idézi: „Egy könyv első lapját mindig jelöld meg vörös szalaggal, mert a sebhely a kezdettel 
íródik bele.”9

A mostban: a történetek
Az első mondat időszerkezete talán némileg igazolja azt az önkényes döntésünket, 
hogy a szöveg következő mondataiban elsősorban az időhatározókat olvassuk, arra a 
kérdésre keresve a választ, hogy vajon mi történik az első mondatban eredetként, il
letve valaha volt mostként, elmúlt jelenlétként tételezett pillanattal, vagyis a jégnézés
sel -  és általában az elbeszélt történet mostjával. „Macondo akkor húsz vályog- és bambusz
házból álló falu volt egy folyó partján, amelynek áttetsző vize őskori tojás nagyságú, sima, fehér 
köveken hömpölygött. Annyira új volt a világ, hogy sok minden még nevet se kapott, s ha meg
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akarták említeni, ujjal mutattak rá. Minden év márciusában egy ágrólszakadt cigánycsalád vert 
sátrat a falu végén, és sípok, dobok fülsiketítő lármájával hirdette a legújabb találmányokat. 
Először a mágnest mutatták be. Egy testes, torzonborz szakállú verébkezü cigány, aki Melchiades 
néven mutatkozott be, harsány hangon bocsátotta közszemlére a macedóniai alkimista bölcsek 
nyolcadik csodáját, ahogy ő nevezte” (17).

Milyen hatással van a történet idejének meghatározására a második mondat akkor 
szava? Az első mondat melyik pillanatát helyezi el ez az „akkor”? Az emlékezését vagy 
a jégnézését? Ha úgy véljük -  kétségkívül helyesen hogy az utóbbit, akkor vajon 
fontos-e annak az apró, de nyilvánvaló ténynek a felismerése, hogy a második mondat 
jelenének azonosítása, az olvasásnak ezen a pontján, kizárólag az olvasó döntésétől 
függ? Az első mondat két, igéveljelzett mostja közül ugyanis bármelyik folytatható len
ne ezzel az egyszerű „akkor”-ral. Emez alig észrevehető, az első és második mondatot 
elválasztó döntésre kétségkívül az eredetre, kezdőpontra utaló szavak késztetnek („ős
kori tojás”, „új volt a világ”), amelyek az elbeszélt jelen időt az első mondatban jelzett 
két pillanat közül a korábbihoz rendelik, s amelyek így az első mondat eredet-ígéretét 
látszanak beváltani. Az „akkor” („azokban az években”, „azokban az időkben”, „akkoriban” 
stb.) az egész regényre jellemző időmeghatározási és időváltási módot vezet be. Mit 
jelent az, hogy „akkor”? Mikor van az akkor? Meghatározható-e bármi mással, mint az 
első mondatban megnevezett „régi délutánnal”? Elhelyezi-e valahol az „akkor” ezt a 
régi délutánt? Vagy éppen fordítva: az „akkor”-ral jelzett időszakaszt határozza meg 
a régi délután? A további kérdőszavak felsorolásának értelmetlensége nyilvánvalóvá 
teszi, hogy a „régi délután” és az „akkor” kizárólag egymáshoz képest helyezik el a két 
mondatban tételezett jelen időket az időben. Nincs külső időparaméter, amely a „de 
mégis, mikor?” kérdésre bármiféle feleletet adhatna. A két mondat időbelisége egy
másba nyílik és egymásba zárul.

A „minden év márciusában” a fentiekhez képest meglepetéssel szolgál, hiszen a még 
csak félig-meddig elnevezett világban van már időszámítás, vannak évek, és főleg van
nak hónapok. Az időmeghatározás kétségkívül konkretizálódik -  de vajon nem kell-e 
végső soron mégis csalókának tekintenünk ezt a pontosságot, amely megint kizárólag 
az előző időhatározóhoz („akkor”) képest helyezi el a történet idejét? Az ismétlődő 
márciusok vajon nem csak egy gyermeki emlékképpel felidézett, kívülről teljesen 
meghatározatlan időszakaszt osztanak-e fel belülről, kihasználva az „akkor” által kínált 
lehetőséget az első mondat mostjának észrevétlen kitágítására, széthúzására, elbizony
talanítására? Ajégnézés délutánjának jelen ideje így nemcsak önmagát, de egy korszak 
mostját is jelenti, miáltal szemantikai többletteher, a szimbolikusság terhe rakódik rá. 
Az „akkor” és a „minden év márciusában” együtt lehetővé teszi, hogy az első mondat 
mostját fellazító „akkor”-on belül a most, a történet jelen ideje a jégnézésnél jóval ko
rábbra kerüljön. A következő mondat tovább pontosítja az időt. De mihez képest első 
az „először”? Az „akkor”-ral meghatározott őskorszak márciusaihoz képest? Netán az 
őskorszakon belül külön időszakaszt jelölő ismétlődő cigánylátogatások idejéhez ké
pest? így jutunk el a növekvő pontosításnak álcázott fokozatos elbizonytalanítások so
rán keresztül az első olyan történetelemig, Melchiades fellépéséig, amely, önmaga csa
lóka konkrétságában megnyugodva, már nem igényel külön időhatározót. Elkezdő
dik egy történet, a mágnes bemutatásának és J osé Arcadio Buendía első bolondériá- 
jának története, amely a következő mondatokban már kizárólag önmaga belső idővi
szonylatai által, önnön logikája szerint folytatódik („Akkoriban”, „hónapokon át”). De 
vajon tudjuk-e, hol vagyunk? Csak annyit tudunk, és ez elegendőnek is tűnik mind
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addig, amíg az anekdotát olvassuk, hogy José Arcadio és a mágnes történetén belül, 
az ezzel a történettel teljesen kitöltött mostban vagyunk. De hol van a történetnek ezzel 
az anekdotával kitöltött mostja? Akkor. Először. Mindig akkor és mindig először.

A „mikor?” kérdésre az egész regényben a legegyértelműbb és leghelyesebb válasz 
minden pillanatban: „Amikor ez történt.” A történet aktuális jelene ekként mindig a 
történet egészéből kiszakított, kizárólag belülről meghatározott jelen?

Egészen váratlanul, a José Arcadio Buendía bolondériáját elmesélő történetbe éke
lődik be az első (és majdnem az egyetlen) konkrét utalás a külső időre: a pátriárkának 
mágnesrudaival az áhított arany helyett csak egy tizenötödik századi rozsdás páncélt 
sikerül kibányásznia az újdonsült világ földjéből. Az üresen kongó, csak egy elmesze- 
sedett csontvázat magába rejtő -  vagyis üzenetét, jelentését ürességként, semmiként 
felkínáló -  páncél csábító allegorizálásától itt el kell tekintenünk, mert az időhatározók 
kontextusában csak a kora érdekes: származása pontos idejének meghatározása ter
mészetesen semmivel nem visz közelebb a történet idejének külső, kívülről való azo
nosításához. A feltehetően egy konkvisztádor csontvázát őrző páncél felbukkanása 
csak magát a történetet adja fel: a mitikus ősidő, a befejezetlen világ abszolút kezdete 
relativizálódik, és a kezdet, az eredet, a dolgok még megnevezetlen állapota inkább a 
felejtés eredményének, mintsem egy valódi eredet még tiszta ürességének tűnik. (Ha
sonló szerepet tölt be az első fejezet egy későbbi epizódjában az őserdő -  valóban ős
erdő -  mélyén talált korhadó gálya.)

A következő bekezdés már ismétlés: „Márciusban visszatértek a cigányok” (18). Az el
beszélés fokozatosan, szinte észrevétlenül, José Arcadio Buendía ismétlésekből álló 
történetévé változik, amelyről ezen a ponton nem tudni, milyen kapcsolatban (időbeli 
vagy logikai kapcsolatban) áll az első mondatban eredetként jelölt régi délutánnal -  
ekkor még az sem világos, hogy Aureliano ezredes, az első mondat emlékező alanya, 
akiről oldalakon keresztül szó sem esik, J osé Arcadio Buendía fia.

A cigányok visszatérése és José Arcadio Buendía bolondériái által szervezett idő ön
magán belül is meghatározatlan hosszúságú. A napfény-hadviselés tervének kidolgo
zása után J osé Arcadio Buendía „Több éven keresztül várta a választ. Végül, a várakozást 
megunva...” (19). A két mondat időbeliségét ismét kizárólag az előző mondat, illetve 
az illető időszakasz eseménytelítettsége szabja meg. Igaz: csakis J osé Arcadio Buendía, 
a „főhős” szempontjából értelmezett eseménytelítettsége. A fejezet során ugyanis a 
már egyszer elbeszélt időszakasz újra feldolgozódik, amikor Macondo története szer
vezi az időt (az ebbe a történetbe való belépés szava az eddigiekhez hasonlóan meg
határozatlan: „José Arcadio Buendía eleinte afféle ifjú pátriárka volt” [24]), s itt ismét fel- 
idéződik Melchiades törzsének első felbukkanása, egy másik történet részeként.

A José Arcadio Buendía balul sikerült expedícióját követő márciusban új, fiatal ci
gányok jönnek Melchiades halálhírével: ezen a ponton éri utol a történet önmagát, 
az első mondat régi délutánját, s ekkor ismétlődik meg az első mondatban bevezetett 
refrén is: „hosszú évek múltán” (31). Csakhogy mire az elbeszélés visszaérkezik hozzá, 
az első mondat ősképe már beilleszkedett egy másik történet ismétlődéseinek lánco
latába: nem eredet-kezdőpont többé, hanem maga is ismétlés. Ajégnézés őskép voltát, 
jelenidejűségét vizsgálva az is kitűnik, hogy a márciusi délután jelentősége korántsem 
egyértelmű: vajon mire emlékszik Aureliano ezredes a „halála” előtt: a jég látására, 
megérintésére avagy arra a tényre, ami mintegy beburkolja az egész képet: Melchia- 
des halálának bejelentésére? Egy hallgatag örménytől tudják meg a hírt, aki José Ar
cadio Buendía Melchiades hollétét firtató kérdésének hallatán bűzös kátránytócsává
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alakul, és „a tócsa fölött ott lebegett válaszának visszhangja: -  »Melchiades meghalta” (32). A 
halálról való beszéd -  s nem mindegy az sem, kinek a haláláról van szó -  a jelenlét 
(láthatóság) megszűnésének aktusával fonódik össze. Ennek a mondatnak -  s mint 
látni fogjuk, ez a mondat is lehetne a regény minden mondatának ősképe -  csak vissz
hangja, az eredeti mondat távollétében felhangzó ismétlése lehet: olyan ismétlés, amely 
az el sem hangzott, ott sem volt eredeti helyett áll: olyasmit pótol, ami nem is volt 
jelen.

Amennyiben pedig a jég megismerése valóban őskép, ez megint nem lehet a teljes 
jelenlét pillanata; a pillanat az apa autoritásának, a dolgok megnevezése, a világ meg
nevezése fölötti hatalmának megrendüléséé. A számára ismeretlen valami láttán „Mi
velfosé Arcadio Buendía tudta, hogy a fiai azonnali magyarázatot várnak tőle, zavartan rebegte:

-  Ez a világ legnagyobb gyémántja.
-  Nem -  igazította ki a cigány. -  Ez a jég.” (32-3.)
A pillanat a téves megnevezés pillanata. José Arcadio Buendla névadó gesztusa: 

metafora, katakrézis, tévedés. Mintha Melchiades halálával elvesztette volna a dolgok 
fölötti, megnevezésben megnyilvánuló autoritását. A cigány korrekciója azonban nem 
zökkenti ki ihletettségéből, és a névadás pillanatából a feledés pillanata lesz: „Megré- 
szegülve a nyilvánvaló csodától, egészen megfeledkezett habókos vállalkozásainak kudarcáról és 
Melchiades testéről, amely a tintahalak martaléka lett. Újabb öt reált fizetett, és kezével a jég
tömbön, mintha a szentírásra esküdne, felkiáltott: -  »Ez a mi korunk nagy találmánya!” (33.)

A jég megnevezésének pillanata, José Arcadio Buendla eksztatikus elragadtatásá
nak pillanata visszatér még az elbeszélés jeleneként, a második fejezetben (39), ezúttal 
is ismétlődésként: ajég látása José Arcadio Buendla városalapltás előtti álmának meg
fejtése („descifrar”). Hibás megfejtés, hiszen az álomban „tükörfalú házakat” látott („pa- 
redes de espejo”, 81), az egymást ismétlő házak városát.

Az első mondatban lgért eredetpont, az emlékezett idő jelene tehát nem más, mint 
a téves névadásnak, a halál elfeledésének pillanata (s a kettő közötti kapcsolat feltéte
lezése talán nemcsak az értelmezés önkényes logikájának eredménye lehet): egy dolog 
nyelv által való birtokbavételének pillanata a nyelv (mint interiorizált logosz) és a világ 
közötti harmóniát, a megnevezőnek a nyelv által a világban való teljes jelenlé tét, vagyis 
a jelenlét hiányának, a halálnak elfeledését igényli.

A második fejezet újrakezdi a történetet; ezúttal, úgy tűnik, valóban a kezdetektől. 
A Buendla dinasztia végzetének (a történet egyik mozgatójának: az incesztus vágyának 
és a vérfertőzés megakadályozásának) eredete az ősbűn, a vérfertőző házasság (bün
tetése a disznófarkú utód). Itt azonban megint kettősség bizonytalanltja el az eredetet: 
melyik ősbűn az eredeti bűn? Maga a vérfertőző házasság, vagyis a tilalom áthágása, 
avagy az egyesülés halogatása, az áthágástól való félelem, ami miatt a rituális gyilkos
ság, Prudencio Aguilar megölése, voltaképpen megtörténik? Vagyis: az eredeti bűn 
az áthágás maga, vagy az áthágás megvalósulásának elhalasztása, a ciklus megakasz- 
tása? A gyilkosság abban a holt, üres időszakaszban történik, amely a házasságtól az 
egyesülésig tart: a törvényt megszegő házasság intézményes megvalósulása és a meg
szegés aktusa közötti időben. Az eredet (mint eredeti bűn) ekként két pillanat közötti 
űr, kihagyás, elhalasztás. Vajon nem ez az idő-e a történet és az elbeszélés institúciójának 
ideje, az eredet, amelyből a történet keletkezik és az idő, amelyben a történet megva
lósul? Vajon nem ebben a betoldott, üres, elhalasztott időben játszódik-e a történet? 
S a Buendlák ideje nem -  a kéziratok jelentésének feltárulásáig hátralévő száz évben 
meghatározott -  haladék? Elhalasztás?
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Az eredetpont elbizonytalanodása, elhalasztása, megkettőződése része annak az ál
talános elbeszélői stratégiának, amely a mostot mint a teljes jelenlét pillanatát kezdi ki. 
Nagyrészt ennek a stratégiának köszönhetően áll elő az a meglehetősen különös hely
zet, hogy a SZÁZ ÉV MAGÁNY-t könnyű olvasni, ellenben rendkívül nehéz emlékezni 
rá; az emlékezés regénye (az első ige az „emlékezett”), amelyben minden egyes most, 
jelen mint más pillanatok lerakódása, ismétlése és mint a már eleve létező, benne lévő 
emlékezés pillanata ássa alá önmaga teljességét, éppen az önmagára való emlékezést 
nehezíti meg. (Nem véletlen, hogy a regény sok kiadásában a szerző által végül is el
vetett írott toldalék, melléklet, szupplementum segíti az emlékezést: a családfa.) Ennek 
egyik fő oka kétségkívül az az időviszony, amely az egyes történetelemek, események 
között létesül vagy nem létesül. Az első fejezetben jobbára a mondatok szintjén vizsgált 
eljárás az elbeszélés egészében a történetek közötti viszonyt is jellemzi: a SZÁZ ÉV MA- 
GÁNY-t magányos történetek alkotják, amelyek között a kapcsolat jobbára nem kau
zális, hanem, legalábbis a primer olvasói élmény számára, egyszerű, gyakran véletlen
szerűnek tűnő egymásutániság, illetve ismétlődés.

Az egyes történetek közötti átmenetek nem gondosan előkészített áttűnések, ha
nem sokkal inkább teljes, abszolút váltások, átkapcsolások. Jellemző példa -  de szám
talan másikat lehetne találni -  José Arcadio hazatérése: egy meghatározatlan idejű 
időszakasz -  a Remedios halála utáni gyász ideje -  közben érkezik. „Egyszer csak -  amikor 
már olyan régóta tartott a gyász, hogy a kézimunka-összejövetelek ismét felújulhattak -  délután 
két órakor, a hőség halálos csendjében valaki belökte az utcai kaput...” (104.) Az „egyszer csak” 
hivalkodó önkényessége jól érzékelteti a váltás hirtelenségét: egy megint csakis belül
ről, az előző cselekvés tartama által „meghatározott” időpontban, az időpont-megje
lölés semmiből jött konkrétságával („délután két órakor”) önmaga megnyugtató elhe
lyezése helyett az előző történet szinte brutális megszakítását elérő esemény (Wood „a 
megszakítottság elvéről” beszél: Wood, 70) mintegy kihasítja magának az új, most kez
dődő történet idejét, amely az előző időnek nem függvénye vagy eredménye.

Egy adott pillanatban mindig csakis valakinek a története történik-mesélődik; amíg 
ez a történetszegmens tart, teljesen betölti az elbeszélt időt, s közben a többi történet, 
a többiek története, mintegy felfüggesztődik, félárnyékban marad. A tizenharmadik 
fejezet második fele különösen jól szemlélteti a magányos történetek egymás mellett 
élését, a hirtelen és teljes váltásokat. Második Aureliano történetének itt elbeszélt da
rabkája a legendás evőversennyel zárul, amelynek végén az ájult Második Aurelianót 
hazaviszik Fernandához; itt (272) folytatódik Fernanda története, a következő oldalon 
azonban újabb, az evőversenyhez hasonló státusú anekdota kezdődik, Meme törté
netének részeként elbeszélve: a kislány egy napon hatvannyolc osztálytársnőjével és 
négy apácával tér haza a bentlakásos iskolából. A groteszk vendégség történetét (274
6), tipikus átköltő mondattal bevezetve („Ez idő tájt bukkant fel újra a házban Második 

José Arcadio” 276), Második José Arcadio történetének újabb szegmense követi; egy 
oldallal később pedig folytatódik, illetve lezárul Aureliano ezredes története. Az ezre
des történetének végét újabb csalóka konkretizálás vezeti be: „mindaddig az október ti
zenegyedikéig” (278). A pontos időmeghatározások a regényben mindig a megszakítást, 
a diszkrétséget szolgálják: voltaképpen mindegy, hogy ez az október tizenegyedike 
mikor van; nem igényli a pontosítást („Melyik október?” „Mi történt közben mások
kal?”). Az ennyire pontos időmeghatározások esetében (és igen sok van belőlük) nem 
az a fontos, hogy a többi történethez képest hol vannak, hanem hogy élességükkel 
mintegy kioltják a megelőző történetet, csakis önmagukra, önmaguknak való elégsé
gességükre hagyatkozva.
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Ameddig a története tart, minden szereplő főszereplő; ameddig a történet tart, 
minden történet „a” történet, a középpont. A történetek között hierarchiába szervezett
ség helyett alapvetően mellérendelő viszony áll fenn (Michael Wood erről a melléren
delő logikáról a mondatok szintjén beszél: Wood, 17); bármely anekdota (az evőver
seny, Remedios mennybemenetele, az osztály látogatása), amíg tart, ugyanolyan fon
tos, mint például a polgárháború vagy a munkássztrájk története. Ugyanakkor azon
ban sok olyan történet van, amely felcserélhető volna egy másikkal, vagy amelynek az 
elbeszélésben elfoglalt helye felcserélhető volna egy másik történetével. Sajátos ket
tősség működik a Száz ÉV MAGÁNY elbeszélői stratégiájában. Minden történet totali- 
záló szándékú, amennyiben teljesen kitölti, lefoglalja az adott időszakaszt. Valamikép
pen minden egyes történet az egész, teljes, totális (az alapítástól, a teremtéstől az apo
kalipszisig tartó) történet metaforájaként, ismétléseként olvasható. Ez az epizodikus- 
ság ugyanakkor nem az eposzok első látásra hasonlónak tűnő, kiegyensúlyozott epi- 
zodikussága; a Száz Év  m agány  történetei, amelyek a „hosszú évekkel később” szerkezet, 
a haladék, az első mondat logikájának idejében mesélődnek el, egymásra szorulnának. 
Csakhogy épp a megszakítottság, a mellérendeltség logikája miatt egyikük sem képes 
a többi történet idejét beágyazó, a többi történet jelentését ígérő, önmagának teljes, 
önmaga számárajelen levő történetté válni. A regényben mindig történik valam i; a pár
beszédek, leírások hiánya vagy végleges redukáltsága az események talán szoronga- 
tónak is nevezhető zsúfoltságát eredményezi; végig érzékelhető egy meghatározott 
teleológia nélküli (az első mondatban egyszerre sugallt és visszavont elrendeltségér- 
zetet továbbvivő, de valamiféle teleológiát legalábbis az értelmezésben önmagára 
kényszerítő) zajlás, a haladékidőre jellemző, a vég érzetét sugalló nyüzsgés, lepergés, 
múlás. A történetek, történetelemek ugyanakkor leggyakrabban egymás nem hierar
chikus ismétléseiként olvashatók, ami a történetelvűséggel szemben valami másfajta 
logikát kölcsönöz a szövegnek. Az ismétlésstátus épp a történetbe rendezettség adta 
helytől, az önmaguk számára való jelenléttől fosztja meg a történeteket, amelyek mint
egy kiürülnek, hogy jelentésüket önmaguk ismétléseiben keressék. A történetelemek, 
szereplők, helyzetek állandó ismétlődése alapvetően szemiotizálja az elbeszélt regény
világot. Az ismétlődő szereplők-történetek, az ismétlésből eredő belső kiüresedésük 
folytán, jelekként kezdenek el működni: önmagukon kívülre kerülnek, kívülre nyúl
nak, előre- és visszautalva más történetek felé. S vajon nem ennek köszönhető-e, hogy 
az ismétlődő történetelemek maguk is jelölőkként kezdenek el funkcionálni, jelen- 
tésüket-jelenlétüket máshonnan, kívülről remélve elnyerni? Ekként változtatva írássá, 
az írás terévé a regényvilágot? S vajon nem ebből fakad-e (és a belső kommentár hi
ányából) az az elkerülhetetlen kényszer, hogy a derűsen áttetsző történetek, még a 
legirrelevánsabb, a legfelcserélhetőbb is, amelyekben, és ebben semmi okunk kétel
kedni, minden az, ami, minduntalan allegorikussá váljanak, hogy minden tényről úgy 
tűnik: metafora, rébusz, amelynek egy másik történetelemben, önmaga ismétlésében 
lelhető fel a megfejtése?

A mellérendeltség logikája; a belső ismétlődés által szemiotizált regényvilág; az al- 
legorizáló, hierarchizáló értelmezői gesztusok dramatizálása; az egész regényvilágnak 
eseményekké, történetté való transzformálása, ugyanakkor a folyamatosságnak, a tör
ténetet egymást követő és egymásra épülő mostok, jelenek szekvenciájaként tételező 
narratív logikának folyamatos kikezdése; az elrendeltség folyamatosan fenntartott és 
visszavont ígérete: ezek az ellentmondások vagy ellentétek mind az elbeszélés és az 
elbeszélt világ középpontját kereső, a jelentés elnyerésében reménykedő értelmezés
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paradoxonaivá válhatnak. Találhatunk-e vajon olyan középpontot a Száz ÉV MAGÁNY - 
ban avagy kívüle, amely nem zilálódik szét egy paradoxonban? Amely a szemiotizált, 
egymást jelölő és olvasó történetek között a szöveg működése által már nem eleve alá
ásott hierarchiát állíthatna föl? Létezik-e olyan időtlen struktúra (morfológia, nyelv
tan), amelybe befagyasztva a történet mégsem szűnne meg mozogni, múlni? Egyálta
lán, hol kereshető efféle középpont?

Középpontok
(1) Világ. Talán rekonstruálható volna egy olyan, a történet által objektívnek tételezett 
világ, amely egyszerűen ott van, s amelynek története a regény. Vagy -  ami voltaképpen 
ugyanaz -  kereshetnénk kívül egy olyan objektíven létező világot, amelynek az egész 
történet világa a metaforája lenne. Aracataca, Kolumbia, Latin-Amerika: színhelye, 
tere-e bármelyik is a Száz Év  MAGÁNY-nak? Avagy megfordítva: a Száz Év  m agány  
ábrázolása, megismétlése, újraképzelése-e ezeknek a valóságos tereknek? Ez a kérdés 
egyértelműen a politikai olvasat relevanciáját veti fel, azt a lehetőséget, hogy a Száz 
ÉV MAGÁNY valamiképpen Latin-Amerika szubverzív újraképzelése a fikció nyelvén.10 
Ekképpen középpontnak tekinthető mondjuk a polgárháborúk története vagy a ba
nántársaság epizódja, és elmondható, hogy a regény a történelem fikcionalizáltságá- 
ról, a latin-amerikai valóság európaiak által való kitaláltságáról szól. A polgárháborúk 
és a banántársaság történeteinek privilegizálására azonban a regényben semmi nem 
utal: ezek a történetek, amelyekben a külvilág (tragikusan) beavatkozik Macondo éle
tébe, az összes többi történethez hasonlóan beolvadnak a Buendía-sagába, és semmi 
nem jogosít fel arra a feltételezésre, hogy épp ezek a történetek látják el jelentéssel az 
összes többit. Nem beszélve arról, hogy nehéz bármilyen objektívnek tételezett, eleve 
létező, már ott levő világot középpontként kezelni egy olyan regényben, amelyben a 
világteremtés-megnevezés, alapítás gesztusa maga is dramatizálódik, s amely elbeszélt 
világát-világait mintegy belülről méri ki -  és itt nemcsak az erőteljes metafikciós vo
nulatra gondolok, hanem arra a tényre, hogy a regényben a tárgyak, a dolgok, a sze
replők a történetekhez képest, a történetek-események által konstituálva léteznek. A 
dolgok, akárcsak a szereplők, akkor vannak, ha ott vannak, ha történik velük valami. 
Ebben az értelemben paradigmatikus eset Irgalmas Szent Zsófiáé, akinek „megvolt az 
a ritka jó tulajdonsága, hogy csak a kellő pillanatban létezett” (129), aki „mintha sem ebben a 
pillanatban, sem életének bármely más pillanatában nem létezett volna teljesen” (278): ő csak 
akkor van, amikor jelen van, amikor valakinek szükséges a jelenléte. O az a családtag, 
aki mindig úgy létezik, ahogy a többiek léteznek a saját történeteik közötti időben; 
Irgalmas Szent Zsófiának nincs saját története (illetve csak egyetlenegyszer szól való
ban róla a történet: amikor, miután már senkinek sem szükséges a jelenléte, egysze
rűen eltűnik, kisétál a regényből). Az ő élete a nem jelenlét története, s ekként Irgalmas 
Szent Zsófia, aki már megjelenésekor is, mint Arcadio vágyának tárgya, csak helyet
tesíti Pilar Ternerát, valamiképpen az összes Buendía helyettese, képviselője.

A tárgyakra ugyanez vonatkozik: a második mondatban világként azonosított Ma- 
condóban a dolgok fenomenologikusan léteznek: a szereplők (a mindenkori fősze
replő) tudatán vagy legalábbis érzékein átszűrve jelennek meg (például Meme elvite
lének jelenetében [307], Ursula vakságának leírásában [261-2] vagy Aureliano ezre
des visszatértekor [189]). Ez a fenomenologikusság az egyik oka annak, hogy egy má
sik, első látásra az előzőtől különböző középpontkeresési stratégia is megkérdőjelező
dik. A regény jó néhány jelenete felveti a kérdést, hogy vajon e világ középpontja nem
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a világfölött található-e, egy koherens, az eseményeket irányító transzcendens hatalom 
képében. Ez az értelmezési mód szükségképpen felveti a regény természetfölötti ele
meinek lehetséges értelmezését; van azonban egy részlet a regényben, amely mintha 
előre lefoglalná a mágikus-természetfölötti törvényszerűségek felismerésén alapuló 
olvasatot. A Száz Év  m agány  éppen ezt az ismétlődő természetfeletti vagy legalábbis 
zavarbaejtő eseményeket transzcendens-mágikus logikába, oksági sorba szervező ol
vasási módszert dramatizálja és parodizálja a Szép Remedios történetében.

Remedios végzetes szépségének, épp öntudatlanságában oly elviselhetetlenül kihí
vó nőiességének (amely, mint rendellenesség, Ursula tudatában törvényszerűen beil
leszkedik a családi rendellenességek, a disznófarkú csecsemő képében inkarnálódó 
végzet megnyilatkozásainak sorába [246]) négy halálos áldozata van, és a Remedios 
immár démoninak tűnő szépsége által összekapcsolt sorozat az események allegorikus 
olvasására készteti a falu lakóit. „De a szörnyű baleset és a másik két fiatal férfi halála közt, 
aki a szép Remedios miatt lelte vesztét, mégsem láttak összefüggést. Még valakinek áldozatul 
kellett esnie, amíg az idegenek és Macondo számos őslakója hitelt adtak a legendának, amely 
szerint Remedios Buendíából nem a szerelem, hanem a halál fuvallata árad” (249). Vagyis az 
ismétlődő szerencsétlenségek nem egyszerű szerelmi balesetek; a közöttük létesülő 
kapcsolatot sorsszerűvé és transzcendens akarat tevékenységének eredményévé tenni 
úgy lehet, hogy a szépség mögé a halál allegorikus alakját képzeljük: „Azt a feltevést, 
hogy a szép Remediosban halálos erő lakozik, immár négy cáfolhatatlan tény támasztotta alá” 
(250). Az elbeszélő -  igen ritka kommentárjainak egyikében -  ironikusan szembeállítja 
a Remediost afféle halált hozó, démonikus érinthetetlenséget követelő tabuként ér
telmező olvasást saját földhözragadt, szándékosan profán értelmezésével: „Lehet, hogy 
a meghódításhoz is, a veszélyek távol tartásához is elegendő lett volna az az egyszerű és primitív 
érzés, amelynek a neve szerelem, de éppen ez az egy senkinek sem jutott az eszébe” (250). A transz
cendens szféra, amelyet mint a természetfeletti események, a „csodák” eredetét vagy 
mint az ismétléseket az elrendeltség logikájával magyarázó, egységbe foglaló megsze
mélyesített végzetet képzelhetnénk el, nem ölt testet a Száz Év  MAGÁNY-ban: inkább 
a szereplők tudatában létező olvasási modell (bár egyikük sem beszél semmilyen em
berfeletti hatalomról), semmint a magukba zárt, mégis egymásra szoruló történetek 
fölé rendelt középpont.

(2) Hang. Transzcendens szféra hiányában -  vagy azt metaforizálva -  a történetek 
fölötti középpont lehetne az elbeszélő hangja, illetve a hang mögé rekonstruált tudat. 
Edwin Williamson szerint például az elbeszélő végig kívülről, ironikusan szemléli a 
Buendíák világszemléletét. Szerinte García Márquez az elbeszélő szenvtelenségével, 
hallgatásával afféle „cinkosságot teremt az olvasóval a szereplők háta mögött: ők mindvégig 
bezárva maradnak valami elementáris ártatlanságba, amelynek megvan ugyan a maga bája, 
ám nem arra szolgál, hogy meggyőzzön”. 11 Az elbeszélő hangja azonban inkább olyasféle 
visszhang, mint amelyik Melchiades halálhírét közli: a regényben nem beszél senki, 
avagy talán nem egyvalaki beszél. Todorov a beszélő szubjektum „megsokszorozódásáról” 
beszél, amit a szóbeli elbeszélés beszédmódjának rekonstruálásával magyaráz: a kö
zösségi mesemondás „szubjektuma állhatatlan, mozgékony, illékony -  mint amilyen ennek az 
elbeszélésnek az elképzelt közönsége is” (106). Ricardo Gullon is valamiféle orális, közösségi 
elbeszélő jelenlétét véli felfedezni a megszólaló hang mögötti ürességben: „Az elbeszélő 
az Elbeszélő: valaki, aki tud az eseményekről, amikor szükséges tudnia róluk, és krónikásként 
utal rájuk, rendíthetetlen nyugalommal, anélkül, hogy kommentálná azokat, hogy erkölcsi vagy 
másmilyen ítéletekkel hozakodna elő a történteket illetően; [...] az elbeszélő számára nincs kü
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lönbség a valószínű és a valószínűtlen között; saját küldetésével -  vagy funkciójával -  törődik: 
azzal, hogy mindent elmeséljen -  s így az élőkről éppen úgy beszél, mint a holtakról” (140). A 
Száz Év  MAGÁNY-ban az elbeszélő hang olyan visszhang, amelynek forrása elenyészett, 
mire a visszhang hallhatóvá válik. Helyette hiány van, amely megszemélyesíthető (pél
dául mint ironikus mosoly), de a legfontosabb tulajdonsága mégis az, hogy feloldódik 
az éppen mesélt történetben, beleolvad a világba, oly módon, hogy a világot éppen 
reflektáló tudat és az elbeszélő hang közötti távolság, különbség nem azonosítható; talán 
úgy is fogalmazhatnánk, hogy az elbeszélői hang forrása maga ez az azonosíthatatlan, 
egyszerre állított és visszavont különbség: az elbeszélő ebből a különbségből beszél -  
helyesebben ír.

(3) Ismétlés. Lehetséges középpontul kínálkozna az elbeszélésnek valamiféle nyelv
tana vagy morfológiája, amely épp a regényvilág szemiotizáltságából kiindulva kidol
gozná az elbeszélést alkotó ismétlődések logikáját.

Az ismétlődésekre épülve kétféleképpen lehetséges a regény középpontjának el
képzelése, az értelmezés folyamatában való megalkotása: az ismétlések középpontja 
lehet rajtuk kívülről eredő archetípus és az ismétlések sora által, mintegy belülről ger
jesztett algoritmus, mely utóbbi afféle transzcendencia nélküli nyelvtanként, képletként 
képzelhető el. A kérdés az -  az algoritmus és az archetípus kérdése is -, hogy létezik-e 
a regényben egy efféle (mitikus vagy profán eredetű) séma, amelyet a Buendíák mind 
végigjárnak, s amely mindig ugyanazt a végterméket (egy magánnyal, halállal eljegy
zett Buendíát) hozza létre. A férfiak esetében az algoritmus elemei lehetnének például 
a beavatás rítusa, a vérfertőző vágy, a kéziratolvasás, a prostituáltak utáni vágy, a tu
dományos-technikai hóbortok stb. A Buendíák élettörténeteinek egymásra helyezé
séből (s ezek a történetek az elbeszélés során szétszabdalva, kisebb-nagyobb történetek 
diszkrét soraként jelennek meg) azonban nem bontakozik ki efféle általánosítható al
goritmus: a fent említett elemek mindegyike öröklődik (mint például az ablak előtt 
ülő, mesélő Melchiades emlékének képe vagy a „rombolásnak-teremtés” gesztusa), de 
kiszámíthatatlan módon és sorrendben. vannak olyan elemek, amelyek csak néhány 
Buendíára jellemzők (például négyen tesznek nagy utazásokat, kettőt állítanak kivég
zőosztag elé, hárman élnek hosszú évekig valamiféle élőhalottéletet, hárman esnek át 
látványos tivornyázó-mulatozó korszakon, kettejüknek van a haláluk előtt visszatérő 
álma, s ők ketten halnak meg végül a gesztenyefa alatt), máskor ugyanaz az elem egyet
len élettörténeten belül is többször ismétlődik (Aureliano ezredes harminckét hadjá
rata és három halála, José Arcadio Buendía tudományos vállalkozásai, Amaranta „sze
relmei” stb.). Aureliano Babilonia és Amaranta Ursula, a két utolsó felnőttkort megérő 
Buendía mint az ismétlődő vonások mindegyikét felmutató, az ismétléseket betetőző 
szereplők jelennek meg (nem véletlen, hogy ők azok, akik gyermekkorukban az ős
öreg Ursula szórakoztatására leírják, eljátsszák az összes Buendía őst [340]), de még 
belőlük is hiányzik egy-két, addig paradigmatikusnak tűnő vonás. A nemek közötti 
választóvonal sem áthághatatlan: Amaranta Rebecához való viszonya például Aureli- 
ano ezredesnek José Arcadióhoz való viszonyát ismétli meg, amennyiben mindkette
jük számára ez az egyetlen igazán fontos, egész életüket végigkísérő kapcsolat. Az épp 
ismétlődéseik miatt motiválttá váló keresztnevek (Aureliano, José Arcadio, Remedios, 
Ursula), mint az ikerpár példája mutatja, nem segítenek; ugyanolyan megjósolhatat- 
lanul és véletlenszerűen ismétlődnek, mint a többi vonás. Szerepük inkább az, és ek
ként bizonyos mértékben mégis motiváltnak tekinthetők, hogy a puszta megnevezés 
aktusával megjelölik, lefoglalják az új szereplőt az ismétlődések számára, belekény- 
szerítik az ismétlődések személyiségfeloldó rendszerébe.
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Az ismétlődő elemek jóval apróbb szegmensekben és jóval kiszámlthatatlanabbul 
öröklődnek annál, semhogy koherens mitikus sémába vagy algoritmusba lehetne őket 
rendezni. Olyanok inkább, mint a Buendla családfa nyelvének betűi (vagyis nem meg
adott grammatikai és szemantikai viszonyok szerint egymáshoz illeszkedő, önálló je 
lentéssel blró szavak): betűk, amelyek sorsszerűséget sejtető gyakorisággal, ám a sors
szerűség eredete és következetessége nélkül, véletlenszerűen ismétlődnek az egy-egy 
szereplőhöz tartozó történetekben.

Amennyiben algoritmus helyett archetípust tételezünk a regény középpontjában, 
a kérdés némileg másképpen vetődik fel: hol van az az archetipikus alaptörténet, 
amely ha értelmet nem is, de legalább jelentést, formát ad a Buendlák életében elő
forduló „jóvátehetetlen ismétlődéseknek”? Ha a SZÁZ ÉV MAGÁNY-t mitikus történetként, 
mítoszként olvasnánk, az ismétlés -  feltéve, hogy megtaláljuk a központi archetípust
-  afféle megváltásként, valódi értelemadásként működhetne: a mítoszban -  írja Eliade
-  a cselekvés ismétlés voltánál fogva bír jelentőséggel; annyiban jelentős, valódi, je- 
lentéses cselekedet, amennyiben szent cselekvéseket, az ősidők valamely archetípusát 
ismétli meg. Ha a Buendíák azonossága, jelenléte, személyisége feloldódik az életükön 
kívülre mutató ismétlődések gépezetében, annál jobb, hiszen a mítoszban „az ember 
akkor látja önmagát valóságosnak, ha megszűnik önmaga lenni”,12 ha feloldódik az arche- 
tipikus ismétlődésekben. A SZÁZ ÉV MAGÁNY esetében mindez akkor lenne igaz, ha a 
családtörténet ideje szent idő lenne, vagyis ha a Buendíák személyiségét, önazonos
ságát kikezdő ismétlődések az ősidő archetípusában való euforikus feloldódással len
nének egyenlők. De vajon az a tény, hogy a szereplők szenvedése igenis valóságos, és 
cseppet sem kelti a szent időbe való beleolvadásnak, a szent idő önfeledés általi 
visszanyerésének vagy megújításának érzését, nem azt sugallja-e, hogy a SZÁZ ÉV MA
GÁNY ideje teljesen profán, pusztító valóságában megélt idő, eseményekkel, jóvátehe
tetlen ismétlésekkel tele, amelynek örökös múlása, fogyása, leértékelődése semmiféle 
rítussal nem megújítható? És ha így lenne is, hol találhatjuk meg a történetben azt az 
eredetet, a teljes jelenlét idejét, amely archetípusként szolgálhatna? Hiszen nem ép
pen azt láttuk-e, hogy az elbeszélés által felvetett eredetpontok eltolódnak, megsok
szorozódnak vagy már mindig ismétlései valaminek? Hogy a legrégebbi elmesélt ese
mény (Drake admirális támadása Riohacha ellen, Ursula Iguarán dédanyjának és fér
jének elmenekülése [34]) épp a feledésnek, a történelem elfelejtésének hangsúlyozot
tan profán pillanata? Ami pedig a Buendía családot sújtó átkot illeti, nem az derült-e 
ki, hogy az átok eredetének tekinthető ősbűn maga is megkétszereződik, és hogy a 
történet idejének eredete a Prudencio Aguilar halálát hozó eltolódás, halasztás ideje? 
Talán épp ezért bűnhődik magánnyal az összes Buendía, hiszen, ne feledjük, José Ar- 
cadio Buendíán és Ursulán kívül csak a kétséges származású Rebeca, illetve a zárófe
jezetben Aureliano Babilonia és Amaranta Ursula ismétlik meg a vérfertőzés bűnét -  
a többiek csak a vérfertőzés beteljesítetlen, önmaga megszületése és a beteljesülés el
halasztása közötti hiányban létező vágyát öröklik.

(4) Ellentétek. Hasonló eredményre jutunk, ha a regényben felvetett és az ismétlő
dések sorozatában látszólag megszilárduló oppozíciókban keressük az elbeszélés kö
zéppontját. Elég néhány különösen fontosnak és formatartónak tűnő ellentétpárt 
szemügyre vennünk, hogy belássuk: az oppozíciók mintha csak azért tételeződnének, 
hogy később egymásba olvadhassanak. Az Aureliano-José Arcadio ellentét akkor vesz
ti el teljesen működőképességét, amikor a két iker története, kiszámíthatatlan logiká
val, egyszerre ismétli egymás elemeit és az addigi Aurelianók és José Arcadiók törté
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neteit. A (föld)anya-prostituált oppozlció, amely elsősorban a családon belüli és kívüli 
nők megkülönböztetését tűnik szolgálni, az Ursula és Pilar Ternera közötti ellentétben 
testesül meg; legalábbis úgy tűnik, hogy Ursula a ház világát szervező, a kint és bent 
határát megszabó, a dinasztia jó néhány generációját felnevelő mátriárka, Pilar Ter- 
nera pedig az archetipikus örömlány, a törvényen és házon klvüli szerető, több Bu- 
endla vigasztalója -  saját személyében, kerltőként vagy madámként. Ugyanakkor 
azonban figyelmen klvül lehet-e hagyni, hogy Pilar Ternera az, aki, mintegy a család
fába ékelődve, a második és a harmadik generáció között áll -  mégpedig anyaként? 
Hogy a vérfertőző vágy -  legalábbis ami a vágy tárgyát illeti -  nem névhez kötött, és 
Arcadio, aki nem is tudja, hogy ő Pilar Ternera fia, ellenállhatatlan vágyat érez a vá
gyak láncolatán keresztül valahogyan mégis Buendlává vált asszony iránt? Hogy bár 
Ursula a ház életének irányltója, Pilar Ternera kártyajóslása olykor mégis mintha va
lami hatalommal rendelkezne a Buendlák sorsa fölött? Hogy míg Ursula élete végén 
embrió méretűre töpörödik, és az utolsó két Buendla játékszerévé válik, addig Pilar 
Ternera egyre hatalmasabbá terebélyesedik, és afféle földanyává növekedve túl is éli 
Ursulát? Vagy azt, hogy épp ők ketten azok, akik szerint a Buendla család története 
örök körforgásra emlékeztet?

A szent és a profán ellentétének feloldódására csak egyetlen példa (bár jó néhány 
akadna még, például Nicanor atya profán levitációja): Melchiades szobája, az egyetlen 
hely a Buendla-házon belül, amelyben nem múlik az idő, amely ellenáll a profán idő 
romlásának, afféle szent térnek is tűnhetne -  ha nem ez lenne egyben a ház legpro
fánabb helyisége is: Meme osztálytársnőinek viharos látogatása után itt tárolják a het
venkét éjjeliedényt.

Úgy tűnik, a történet logikájának egyik szervezőeleme az élet és halál közötti op- 
pozlció, amely első látásra legalább olyan szilárd, mint a kint és a bent, a törvényes és 
a tiltott, a szent és a profán ellentéte. Csakhogy a határt már a második fejezetben 
áttöri Prudencio Aguilar bánatos arcú klsértete (37) és a nagyarányú klsértetjárás, 
amely a későbbiekben elárasztja a házat, a határ átjárhatóságának (vagy eltolódásának) 
nem az egyetlen jele; egyrészt néhány halál -  mint az első mondatban a kivégzőosztag 
által belgért halál -  nem „valódi”, csak megjósolt halál. Másrészt egyre nyilvánvalóbbá 
válik, hogy a SZÁZ ÉV MAGÁNY-ban a halál nem vet véget az életnek, illetve nem az élet végével 
veszi kezdetét. Prudencio Aguilar második posztumusz felbukkanásakor José Arcadio 
Buendla „meglepődve látta, hogy a holtak is vénülnek” (92); Ursula, amikor először meg
pillantja a halála után visszatérő férjét, konstatálja, hogy az „halála óta erősen megörege
dett” (195). José Arcadio Buendla a halottól megtudja, hogy Prudencio Aguilar 
visszatérésének mi az oka: „elrémítette a halálban meglévő másik halál közelsége” (92-3); a 
pápajelölt José Arcadio, akit fürdőkádjában fojtanak meg fiatal „barátai”, halála után 
„ott lebegett a medence illatos tükrén, hatalmasan és puffadtan, s még mindig Amarantáról ál
modozva” (387). A halál végtelenségének, fokozatosságának, az életet a haláltól elvá
lasztó határ belső végtelenségének legszebb példája José Arcadio Buendla visszatérő 
álma és az utolsó álomban metaforizált halála: „szobák végtelen soráról álmodott. Almában 
felkelt ágyából, kinyitotta az ajtót, és átment egy másik szobába, amely pontosan olyan volt, mint 
az övé... Innen ismét egy ugyanolyan szobába lépett, amelynek ajtaja ismét egy ugyanolyan szo
bára nyílt, az pedig ismét egy ugyanolyanra, és így tovább a végtelenségig. Kedvtelve járt szobáról 
szobára, mint egy folyosón, párhuzamos tükrök között, amíg Prudencio Aguilar keze meg nem 
érintette a vállát. Ekkor visszaindult a szobák során, vissza az ébredés felé, s amikor útjának 
végére ért, a valóságos szobában ott találta Prudencio Aguilart. De két héttel azután, hogy José
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Arcadio Buendíát bevitték az ágyába, Prudencio Aguilar egy éjjel valamelyik közbülső szobában 
érintette meg a vállát, s abban a hitben, hogy a valóságos szobába jutott, örökre ott maradt ” 
(156).

Hogy a halál nem az élet megszűnésével kezdődik, azt José Arcadio Buendla, Au- 
reliano ezredes és Második José Arcadio példája mutatja, akik egy ponton megszűn
nek részt venni az eseményekben, és afféle élőhalottakként tengődnek -  hogy ez a 
fizikai megsemmisülést is elérheti, kiderül, amikor Második José Arcadiót már csak 
bizonyos szereplők látják: az utána kutató rendőrök egyszerűen keresztülnéznek rajta. 
Másféle „halál az életben”-t képvisel Fernanda, aki már az apai házból magával hozta 
„a tudományt, hogy már életünkben úgy éljünk, mintha halottak lennénk” (359), és Irgalmas 
Szent Zsófia, akinek élete a lét és a nemlét között inkább ez utóbbi felé tendál. A Száz 
ÉV MAGÁNY-ban nem az élet és halál megfordításáról van szó. Az élet-halál oppozlcióra 
ekként érvényes az, ami a többi, a regény által felvetett, majd szétmállasztott ellentétre 
is jellemző: az oppozlció mindkét tagja már eleve magában foglalja a másikat -  ha 
másként nem, úgy, mint (például Irgalmas Szent Zsófia esetében) a saját hiányát, mint 
az önmaga vélt teljességében tetten ért másikat.

(Folytatása következik.)
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Halasi Zoltán

TÁNC

Egy intésre jöttél, kezünk összeforrt. 
Futottam, fogództál, melegség sodort 
a parkett felé, mintha ősrégi táj 
pihent volna bennünk, mely ünnepre vár, 
a forgásban éledve újjá, mi meg 
e tájat sietnénk ma szentelni meg.

Hogy újult a síkság, a hegy hogy virult! 
Füvet, fát növesztett bizsergő öt ujj. 
Hajadból mi omlott alá? Vízesés.
Mi villant nyomában? A ráismerés: 
virágjelmez, álarc alól kékachát 
folyók lélegeznek a bőrünkön át.


