
Gabriel Garcia Márquez Száz év magány-a és Simo-
ne Schwarz-Bart Eső veri, szél fújja Csoda-Telumée-t 
című könyve két család regénye, amelyek öt év 
különbséggel jelentek meg (1967-ben és 1972-ben). 
Mindkettő a Karib-tenger térségében játszódik, 
szereplőik elszigetelten élnek. Ezeken a gyarmati, 
illetve volt gyarmati helyeken a mindennapi élet-
hez szükséges dolgok előteremtése is folyama-
tos nehézséget jelent. Az egybeesésekből számos 
hasonlóság adódik, például a csodák jelenléte, a 
szereplők közösséghez és a természethez való vi-
szonya, és központi problémaként sorsuk alaku-
lásának meghatározottsága. A két regény mégis 
alapvetően különbözik abban, ahogyan a szerep-
lők önnön meghatározottságukhoz viszonyulnak.

A két regény központi kompozíciós eleme az 
ismétlődés. Az egymást követő generációk újra és 
újra ugyanazokkal a problémákkal néznek szem-
be, de mégsem tudnak ellene tenni semmit.

A Száz év magány-beli Buendíák története egy 
magányra ítélt család története, amelyben Már-
quez az emberi lét egyik legfenyegetőbb vonására 
kérdez rá: miért vergődik mindenki saját hálójá-
ban, miért nem tudják az igazi összetartozás érzé-
sével megtörni a szeretetlenség átkát, miért nem 
tudják az eszelős szenvedélyt őrület helyett valódi 
szerelemmé, szeretetté alakítani? Ezzel szemben 
csak folyton ismétlődő, monoton vagy értelmetle-
nül erőszakos tevékenységekkel próbálják elvisel-
hetővé tenni magányukat. Van, aki aranyhalacs-
kák készítésébe és újra beolvasztásába, a vesztes 
háborúk vérengzésébe, soha véget nem érő alkí-
miai kísérletekbe merül, vagy saját szemfedőjét 
szövi és fejti vissza éveken keresztül, elzárkózva 
lelkének egy olyan zugába, ahová mást nem akar 
vagy már nem is tud beengedni. Mindenki, aki a 
Buendíák közé tartozik, születésétől haláláig ma-
gányos. Többi fő jellemvonását pedig már kereszt-
neve megkapásakor tudni lehet. Az egymást kö-
vető nemzedékek úgy ismétlik az előzőeket, hogy 
még a könyv szereplőinek is az az érzésük, hogy 
egyhelyben forog az idő. És abban a pillanatban, 

amikor ki tudnának lépni ebből a körforgásból, a 
családot elfújja a szél.

Simone Schwarz-Bart írásában megelevenedik 
egy számunkra ismeretlen, álomszerű és emberte-
lenül nehéz világ, a gyarmati négerek élete, mely 
mégis emberibb és mélyebb, mint a hűvös házaik-
ban limonádét szürcsölő ültetvényeseké, akik mun-
kát adnak nekik birtokaikon. Télumée családja pró-
bálja minél teljesebben átélni a jó és rossz időket, 
ez az egyetlen lehetőség számukra a sors elfoga-
dására, így életük és haláluk metszéspontján teljes 
emberként tudnak múltjukra tekinteni. Ki vannak 
szolgáltatva a természet erőinek, a szerencse for-
gandóságának, és a valamivel jobb megélhetést 
biztosító munka a nádültetvényeken röghöz köti 
őket, de meg is tanítja a valódi értékek felismeré-
sére, az egyszerűségben rejlő boldogság élvezetére 
és egymás megbecsülésére. Mindez olyan utat és 
értékrendet jelöl ki számukra, amely képessé teszi 
Télumée-t az újrakezdésre. Ha valaki helyt áll a sze-
rencsétlenségek közepette is, és képes újra felépíte-
ni az életét, a közösség számára példamutatóan, 
akkor kapja meg az „igazi nevét”, mint Télumée a 
Csoda előtagot, vagy nagyanyja a Névtelen Királynőt. 
Ezek a nevek, amik igazán fontosak számukra.

A jómódban és anyagi biztonságban élő fe-
héreknek fényesre polírozott bútoraik, hófehér, 
keményített ingeik, porcelán étkészleteik ellené-
re is szükségük van a kis néger lány dalolására, 
fürgeségére, így keresve valami feloldást lelkük 
dermedtségéből. Leereszkedő megvetése ellenére 
úrnője mindenféle indokkal igyekszik maga mel-
lett tartani Télumée-t, míg gazdája egy éjjel hálóhe-
lyére belopózva ajándékkal próbálja megvenni azt 
a melegséget, amelyet egymás közt a házastársak 
sosem tudtak megteremteni. De Télumée tisztában 
van a dolgok valódi értékével, nem akarja boldog-
ságának reményét selyemruhákra cserélni. Hiszen 
igazi társat találni ritka és kiváltságos sorsot ígé-
rő ábránd a néger nők számára, akik a futó szerel-
mekben, nádültetvények katlanában és a kocsmák 
pultjain fonnyadnak el.
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A száz év magány szereplői nem tudják fel-
mérni korlátaikat. Azt is reálisnak tartják, hogy 
királynők vagy éppen pápák lehetnek, vagy hogy 
a sekély kis folyójukon beindítják a hajóforgalmat. 
Télumée környezetében mindenki tisztában van 
a határokkal. Tudják, hogy szegények maradnak, 
hogy nem tudnak beilleszkedni egy európai társa-
dalomba, hogy rabszolgaságuk még a felszabadí-
tásuk után száz évvel is tart. És pont ezért tudnak 
annak a kevésnek örülni, ami a birtokukban van és 
ami a hatalmukban áll.

A két regény elbeszélésmódja elsőre is szem-
betűnően különbözik. Márquez realizmusába a 
legvalószínűtlenebb események, meseszerű for-
dulatok és csodák is hétköznapi egyszerűséggel 
illeszkednek, és teljesen természetesnek tűnnek, 
míg a technika „csodái” megdöbbentő varázslat-
ként hatnak a szereplőkre. Valóság és szemfény-
vesztés, csodás és szükségszerű események között 
úgy mossa el a határokat, hogy az olvasó a szerep-
lőkkel együtt bolyong ebben a szövevényben. Egy 
fi atal lány az égbe emelkedik a lepedőkkel, és ez 
mégis annyira nélkülöz minden transzcendenciát 
és megilletődést, hogy a szemtanúk csak a lepedői-
kért sopánkodnak.

Télumée világa egy lírai hangvételű én-elbeszé-
lésen keresztül kerekedik ki, amelyben ott vissz-
hangzik az a népmesei költőiség és mitikus világ-
szemlélet, ami az évszázados rabszolgaénekek és 
babonás képzetek formájában még termékeny talaj 
a számára. Ártó démonok és alakváltó öreg boszor-
kányok egyszerre valóságos és álomszerű alakjai 
népesítik be az erdőt.

Mindkét családban fontos szerep jut a törté-
netek átörökítésének, mert ezek által tudják saját 
helyüket meghatározni a világban, hogy aztán sa-
ját, kerekké formált élettörténetükkel gazdagítva 
továbbadják a következő generációknak. Ahogy 
a regényalakok mesélik egymásnak történetüket, 
úgy mesélik a könyvek történetüket olvasójuknak, 
abban a reményben, hogy „térképpé” válnak.

„Médárd angyal mosolygott, és én fogtam a ke-
zét hajnalig mellette térdelve, miközben a kuny-
hóm előtt csendesen gyülekeztek az emberek, és 
fi gyelték a szemük előtt lejátszódó jelenetet, igye-
kezve történetté kerekíteni, máris értelmes törté-
netté, amelynek eleje és vége van, mert az kell ezen 
az árnyékvilágon, ha az ember el akar igazodni a 
sorsok útvesztőjében.” (Eső veri, szél fújja Csoda-Té-
lumée-t)


