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A megközelítés irányelvei 

Doktori disszertációm célja, hogy a mágikus realizmus poétikájának megértéséhez és 

meghatározásához hozzájáruljon. Abból a feltevésből indulok ki, hogy a tanulmányozandó 

irányzat recepciójához szükség van arra, hogy a szövegek elemzése mellett azok 

megjelenésének időbeli kereteit és kulturális kontextusát is pontosabban definiáljuk. Például 

egy 2005-ben publikált kutatás1 még az Átváltozásokat is a mágikus realista művek közé 

sorolja, miközben Ovidius idejében egészen mást értettek „természetfölötti” és „természetes” 

alatt, vagyis ha a mágikus realizmus vizsgálata ilyen tág keretek között történik, félő, hogy a 

„mágikus” fogalma értelmét veszti és üres gyűjtőszóvá degradálódik.  

A mágikus realizmus recepciótörténetének kritikai analízisén kívül fontosnak tartom 

ennek összekapcsolását a fantasztikus irodalom tudományos diskurzusával, valamint a 

mítoszkutatás eredményeivel. Célom emellett a mágikus realista szövegek egyik alapvető 

ismérvének bemutatása – ez az ambivalencia feltételessége, amely nemcsak a természetes és 

természetfeletti vonatkozásában, hanem a többi releváns oppozíció esetében is megfigyelhető. 

Fontosnak tartom továbbá a mágikus realizmus vizsgálatát a posztkolonializmus irányából is, 

az aktuális kritikai diskurzusban betöltött szerepénél szélesebb körben alkalmazva és 

értelmezve. A posztkoloniális megközelítés első pillantásra a mágikus realizmust földrajzilag 

a kolóniák területére korlátozza, de ha a posztkoloniális szemléletet tágabb értelemben 

használjuk, akkor a modern kritika a posztkolonializmust kizárva, a mágikus realizmusra 

jellemző szempontokat is kénytelen figyelmen kívül hagyni. 

A mágikus realizmus jelenlegi recepciójának problematikusságát Marisa Bortolussi a 

következőképp jellemzi: ”Intuitively, spontaneously, and indiscriminately, the term continues 

to be applied as an umbrella rubric that covers a curious range of disparate fictional modes 

that in some way combine ʻmagicʼ and ʻrealismʼ”.2 Hasonló véleményen van Bényei Tamás 

is, aki szerint sok kritika veszi át Angel Flores semmitmondó meghatározását „a realizmus és 

a fantasztikum összeolvasztásáról”3.   

Így disszertációm céljai közé következők tartoznak: a mágikus realizmus poétikájának 

kutatása, ennek keretében az ambivalencia feltételessége fogalom bevezetése és alkalmazása a 

                                                           
1 Robinson L. The Golden Age Myth in Gabriel García Márquez's One Hundred Years of Solitude and Ovid's 

Metamorphoses. In: Hart S. M., Ouyang W.-C. (Eds.). In: A Companion to Magical Realism. Woodbridge. 

Tamesis, 2005. 79−87. 
2 Bortolussi. M. Introduction: Why We Need Another Study of Magic Realism. Canadian Review of comparative 

literature. Vol. 30, No 2 (2003). 279−293. 280. 
3 Bényei T. Apokrif iratok. Mágikus realista regényekről. Debrecen, Kossuth Egyetem, 1997. 30. 



művek elemzésénél, továbbá egy orosz és egy magyar regény összehasonlító elemzése, amely 

hozzájárulhat ahhoz, hogy a mágikus realizmust szélesebb keretek között elemezzük 

(bizonyítva, hogy nem csak egy latin-amerikai jelenségről van szó). Célom azt is megmutatni, 

hogy a mágikus realizmus poétikájára jellemző a mítoszi diskurzus és a szélesebb keretben 

megértett posztkoloniális diskurzus fontos szerepe, a művek tragikus történelmi 

kontextusának új ambivalens ábrázolásmódja. A kutatás eredményeként szeretném 

világosabbá tenni a mágikus realizmus poétikájának különlegességeit, és ezáltal hozzájárulni 

a további mágikus realista művek olyan elemzéséhez, melynek világos keretei és kritériumai 

vannak, illetve amely nem esszéisztikus és intuitív módon történik. 

 

A disszertáció felépítése 

Abevezetés után, amelyban áttekintem a fogalom történetét, a disszertáció első 

fejezetében a mágikus realizmus korábbi recepcióját elemzem, majd bemutatom saját kutatási 

szempontjaimat (a mágikus realizmus fogalom kialakulása és előzményei, a természetfölötti 

szerepe, az archaikus kultúrák, hiedelemvilág szerepe, a posztkoloniális szemlélet és szociális 

igazság kérdése). Továbbá bevonom a kutatásba a fantasztikum diskurzusát, amely eddig nem 

volt rendszeresen jelen a mágikus realizmus recepciójában, de véleményem szerint 

kihagyhatatlan. Az eddigi recepció inkább elkülöníteni próbálja a mágikus realizmust a 

fantasztikumtól, ami jogos volt a mágikus realizmus kutatások kezdeti stádiumában, de jelen 

pillanatban nem lehet elhanyagolni azt a tényt, hogy a mágikus realizmus és a fantasztikum 

recepciója között számtalan átfedés van, sőt a mágikus realizmust a Renate Lauchmann4 által 

bevezetett neofantasztikum fogalma keretében is lehet értelmezni. Tz. Todorov5 kutatásából 

kiindulva a mágikus realizmust az olvasói recepcióval is összekapcsolom, itt is lehet beszélni 

„olvasói habozásról” (hésitation). Azonban csak az olvasói recepcióra alapozni a kutatást túl 

bizonytalan módszernek tűnik, mivel az olvasó felöl tekintve, a befogadás módjaiból 

kiindulva nem lehet tudományos következtetéseket levonni anélkül, hogy ne legyünk 

szubjektívek. Ha habozásról beszélek, akkor kell, hogy az azt okozó kettősségre utaló konkrét 

jelekre rámutassak a szövegben. Ezért a mágikus realizmus poétikájának értelmezéséhez 

felhasználom Ju. Lotmán és B. Uszpenszkij által javasolt feltételesség (vagy 

                                                           
4 Лахманн Р. Дискурсы фантастического. М. НЛО, 2009. 50. 
5 Тодоров Ц. Введение в фантастическую литературу. М. Дом интеллектуальной книги, 1998. 

 



egyezményesség)6 fogalmát, és a mítoszkutatások (J. Frazer, Ju. Lotman, Je. Meletyinszkij, V. 

Propp, R. Nazirov, C. Lévi-Strauss, Z. Mints, V. Toporov, M. Eliade, N. Frye)7 eredményeit 

is elemezve bevezetem az ambivalencia feltételessége fogalmat, ami a mágikus realizmusra 

jellemző állandó kettősséget írja le, vagyis a mítosz és a modern realisztikus leírás együttes 

jelenlétét. Ez a kettősség nem csak a természetes és természetfölötti ambivalenciájára 

jellemző, hanem olyan alapvető kategóriákban is kifejeződik, mint pl. élet vs. halál, nyelv vs. 

a nyelvről való lemondás, individuális vs. kollektív, saját vs. idegen. 

A disszertáció második fejezetében az így levont következtetések alapján elemzem az 

orosz A. Platonov Csevengur c. művét, és a magyar Bodor Á. Sinistra körzet c. regényét. 

Mindkét esetben az írók többi műveit is figyelembe veszem, de csak e két művet elemzem 

alaposabban. Andrej Platonov műveivel kapcsolatban a lineáris és ciklikus idő, a halál 

szerepe, a nyelv és a groteszk szerepe illetve a kollektivitás/személyiség oppozíciók a fő 

szempontjaim. Platonov műveit az új mítosz-teremtés kontextusában elemzem, amelyben 

fontos szerepet kapnak Platonov számára fontos filozófiai munkák is, elsősorban N. Fjodorov8 

és V. Vernadszkij9 művei, és Platonov saját filozófiai rendszere, amit véleményem szerint K. 

Barst10 elemez legalaposabban. Azonban hangsúlyozom, hogy Platonov műveit nem szabad 

kizárólag filozófiai művekként kezelni, ami például a koldusasszony fiának halálát bemutató 

epizódból látszik: ott explicit módon a Fjodorov nézeteihez közel álló feltámasztás filozófiai 

megértése jelenik meg, ezzel szemben Csepurnyj feltámasztás-próbálkozásainál a 

hasonlósságon alapuló mágia11, mely a szereplők által kifejezett nézeteknek ellentmond, 

                                                           
6 Лотман Ю., Успенский Б. Условность в искусстве. In: Лотман Ю. Избранные статьи в трех томах. Т. III. 

Таллин. Александра, 1993. 376−379.  
7 Фрэзер Д.Д. Золотая ветвь: исследование магии и религии. М.: Политиздат, 1980; Мелетинский Е. 

Поэтика мифа. М., Наука. 1976; Элиаде М., Миф о вечном возвращении. In: Элиаде М. Избранные 

сочинения. М., Ладомир. 2000; Лотман Ю., Минц З., Мелетинский Е. Литература и мифы. In: Мифы 

народов мира.Т. 1. М. Советская энциклопедия, 1980. 220−226; Топоров В. Мифология. Статьи для 

мифологических энциклопедий. Том 1. А–О. М. Языки славянской культуры, 2014. 258; Леви-Стросс К. 

Первобытное мышление.М. Республика, 1994. 263; Frye N. Anatomy of criticism. Four essays.Princeton. 

New Jersey. Prinston university press. 1973. Леви-Стросс К. Размышления об одной работе В. Проппа. Сост. 

Г. Косиков. Французская семиотика от структурализма к постструктурализму. М.,. Прогресс. 

2000.121−153; Мелетинский Е. Миф и сказка. Фольклор и этнография. Избранные статьи. 

Воспоминания. М., Наука, 1998, 284−296. 292; Пропп В. Исторические корни волшебной сказки. М., 

Лабиринт, 2000; Назиров Р. О мифологии в литературе или Преодоление смерти. Статьи и 

исследования разных лет. Уфа, Уфимский полиграфкомбинат. 2010.  
8 Федоров Н. Философия общего дела. Сочинения. М., Мысль. 1982. 
9 Вернадский В. Автотрофность человечества. In: С. Г. Семенова, А. Г. Гачева (ред.) Русский космизм. 

Антология философской мысли. М., Педагогика-Пресс, 1993. 288−303. 298. 
10 Баршт К. А. Поэтика прозы Андрея Платонова. СПб, 2000. 
11 Фрэзер Дж. Дж. Симпатическая магия; Фрэзер Дж. Дж. 1980. ук. соч. 20−60. 



mivel itt nem az emberi ész uralkodik a természeten, hanem egy mitikus világfelfogás 

keretében cselekszik a szereplő, ahol az ember alá van rendelve a természetnek. Nagyon 

fontos, hogy a vitathatatlannak pozícionált feltámasztás a regényekben soha nem valósul meg, 

ami újból ráébreszti az olvasót a leírt események tragikumára (halál mint veszteség). A 

szöveget elemezve rámutatok arra, hogy párhuzamosan jelen vannak benne filozófiai 

kategóriák, a mítoszi világfelfogás, ahol a halál csak egy ciklusnak a része, és az 

eseményeknek modern gondolkodásra jellemző tragikus ábrázolása. 

Továbbá rámutatok a ciklikus és lineáris idő párhuzamos létezésére is a műben, és azt is 

hangsúlyozom (amire kevésbe figyelt még a kritika), hogy mind a két idő ábrázolása tragikus 

hangnemet kap. 

 A ciklikus idő azt feltételezi, hogy a halál után újjászületés következik, vagyis a halál 

nem veszteség, és nem a létezés vége.12 Ebben az időszemléletben az M. Eliade által kutatott 

örök visszatérés mítosza működik: az életben történő eseményeknek van egy szakrális 

prototípusa, vagyis egy valaha már bekövetkezett esemény ismétlődik az egyes ciklusokban.13 

A mítosz és mitikus idő harmonizáló funkciójáról Meletyinszkij is említést tesz.14 Rámutatok, 

hogy Platonov műveire jellemző a szakrális prototípus hiábavaló keresése, amely a ciklikus 

időre jellemző örök ismétlést idézi, de annak harmonizáló szerepe nélkül. 

A lineáris időbeliség a modern korokra jellemző felfogás, mely szerint az idő a 

születéstől a halálig vezető egyirányú mozgás, vagyis ez a megközelítés a tragikus 

végességhez, az emberi élet lezártságához kapcsolódik. A lineáris idő Platonov műveiben 

általában a szenvedéssel kapcsolatban jelenik meg. Platonov alkotásaiban mind a ciklikus, 

mind a lineáris idő jelen van, és egyik sem kap fontosabb szerepet a másiknál.A kettős időnek 

az öregedő gyerekek motívumában is szerepe van. A gyermeki figurák állandó kísérői az 

öregedés és felnőttkor jegyeii: ilyen, amikor egy anya arra kér egy öregasszonyt, hogy 

mérgezze meg a gyerekét, hogy az ne szenvedjen tovább az éhezéstől, majd „megcsókolja 

megöregedett homlokát”, vagy ahogy a Csevengurban a koldusasszony fia megöregszik, 

amikor meghal. Abban az epizódban, amikor megpróbálják őt feltámasztani, egy olyan 

megjegyzést olvashatunk, miszerint a haldokló gyerek: „már hullatni kezdte a tejfogait, de az 

állandókat nem volt ideje megnöveszteni”15. Platonov műveiben a gyerekek figuráiban 

állandó hangsúlyt kap, hogy az idő túl gyorsan múlik a megannyi szenvedés következtében, és 

                                                           
12 Фрейденберг О.М.. Миф и литература древности. М., 1998. 36–37. 
13 Eliade M. Az örök visszatérés mítosza vagy a mindenség és a történelem Európa Könyvkiadó, Budapest, 1993. 

145. 
14 Мелетинский Е. М. От мифа к литературе. М., РГГУ, 2000. 24–31. 
15 Platonov A. Csevengur. Budapest, Magvető, 1989. 349. 



az emberek nem tudják átélni a számukra lehetséges életet. Az értekezésben részletesen 

elemzem a fentebb említett szöveghelyeket, illetve más hasonló epizódokat.  

Platonov nyelvét két szempontból elemzem: a szereplők nyelvhez való viszonya, 

amelyre a nyelvről való lemondás jellemző, és a narrátor nyelvhasználata alapján. A szereplők 

számára a nyelv veszélyes rendszert képvisel, amely tragédiához vezet. Például Dvanov és 

Kopjonkin egy abszurd párbeszédet folytatnak a szovjet értékrendszerről, ügyetlenül 

használva a szovjet fogalmakat, melynek eredményeképpen arra a döntésre jutnak, hogy ki 

kell irtaniuk egy erdőt. Ennek a döntésnek nincs semmi racionális oka, de ha már meghozták. 

Tehát a nyelvhez való viszonyukra az a jellemző, hogy nem olyan kommunikációs eszközként 

jelenik meg, amely fölött hatalmuk lenne, hanem fordítva, a nyelv uralkodik a szereplőkön, és 

így kaotikus és veszélyes struktúrává válik.  

A narrátor nyelvét egy új mítoszteremtés részének tekintem. Platonov nyelvének T. 

Radbil által „anomáliásnak” nevezett16 használatát a dolgozatban több helyen is elemzem, a 

nyelvről szóló részletben példaként hozom fel a „скучно” szó használatát, amely filozófiai 

fogalommá válik a műben. Három jelentésben használja a narrátor, illetve a szereplők: 

unalom, mert nincs tennivaló, hiányérzet és egyfajta egzisztenciális bánat és magányosság 

érzete. Van példa arra is, hogy némely epizódban a szó olyan összetett fogalomként szerepel, 

amely több jelentést is magában foglal. Ugyanakkor Platonov nyelvének alapos elemzése 

külön kutatást igényelne, és ilyen kutatások már vannak, ezért a dolgozatban csak olyan 

mértékben foglalkozom ezzel a témával, amennyire az adott keretek között szükséges. 

A groteszket elsősorban М. Bahtin meghatározása szerint éjszakai groteszkként 

elemzem, ami közelebb áll a német romantikus groteszkhez, mint a népi örömteli reggeli 

groteszkhez.17 A platonovi groteszkből hiányzik a testi öröm, az ünnep motívuma, ha 

karneválról lenne szó, akkor az is inkább khthonikus, sötét színekben jelenik meg. Arra is 

rámutatok, ami tudomásom szerint az eddigi kritikákban nem jelent meg, hogy a groteszk 

Platonovnál minden ítélkezéstől mentes A groteszk eleve ambivalens: egyszerre ijesztő, torz 

és komikus elemekből áll. Nagyon fontos az is, hogy a szatírával ellentétben a groteszk nem 

arra utal, hogy valami csúf, rossz vagy elítélendő. A groteszk a világ folyamatosan változó 

voltát fejezi ki, amit még Ju. Mann is hangsúlyozott a „Groteszk az irodalomban” c. 

                                                           
16 Радбиль Т. Языковые аномалии в художественном тексте: Андрей Платонов и другие. М. Флинта, 

2012. 
17 Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., 

Художественная литература. 1965. 50. 



munkájában.18 Itt érdemes megemlíteni Zsachev figuráját Platonov „Munkagödör” című 

művéből, akit „csúfnak” neveznek, mivel rokkant, de a csúf szó pont ellentétes értelmet kap: 

éppen azért, mert ő „csúf”, neki több joga van, és több tiszteletet érdemel. Ő valóban „nem 

szép”, de a csúf szó konnotációi teljesen megváltoznak.19 

A második fejezet második részében Á. Bodor műveivel foglalkozom. Itt a varázsmese 

struktúrák rituális poetikája nagyon fontos szerepet kap. Bodor műveiben meg lehet találni a 

beavatás, a névadás és a papkirály-gyilkosság rituális struktúráit: A Sinistra körzetben a 

szereplők valamit keresnek és ezzel a céllal érkeznek a körzet világába. Aki bejut ebbe a 

világba, elveszíti papírjait. A Sinistra körzetben a nevét is elveszíti a szereplő és a hatalomtól 

új nevét kap, Az érsek látogatásában pedig elveszíti a ruháját. A világot pedig vagy 

meztelenül (Sinistra körzet) vagy koporsóban (Az érsek látogatása) hagyják el. Ezek a 

modellek párhuzamba állíthatók a beavatási rítusoknál a túlvilágba való eljutással. A névadás 

motívumát és a név mágikus voltát a Cornelia Illarionról szóló epizód alapján elemzem, 

akinek neve és természete (egy szép nőből lesz szőrős állattá) összekapcsolódnak: amikor 

megölik, a nevét is letépik róla, mivel az nem felelt meg a természetének. Fontos, hogy a 

Cornelia Illarion nevét nem a hatalom változtatta meg, hanem maga a szereplő változott. A 

névadás elemzésekor a diktatórikus rendszer mindenhatóságának (a diktatórikus rendszer tud 

nevet adni vagy elvenni) és a rituális névadás modelljének kettősségét írom le.  

A rituális papkirálygyilkosság motívumot, ahol rögtön új uralkodó jön a régi helyett, 

Borcan ezredes és Coca Mavrodin példáján mutatom be: a „király” a műben mindig 

természetfölötti hatalommal bír (például Coca Mavrodin akkor is tudja, hogy mások mit 

mondanak, mikor nem hallja őket).20 De amikor új „király” jön, a régit megölik. Coca 

Mavrodin, aki a diktatórikus hatalom autentikus kifejezője, szintén meghal, és a diktatórikus 

rendszer továbbra megmarad (ez kiderül az Andrej Bodor visszatérését leíró fejezetben). 

Hasonló módon, Bodor Verhovina madarai című regényében Anatol Korkordus, mikor érzi, 

hogy hatalmát el fogja veszteni, egyben a saját halálára is felkészül, aminek okáról a 

szövegben ugyanúgy nincs szó.21 

A halál szerepe Bodor műveiben is ambivalens, amit többek között a Béla Bundasian 

öngyilkosságáról szóló epizód alapján elemzek, ahol a közöny és tragikum egyszerre vannak 

jelen a szövegben. 

                                                           
18 Манн Ю. О гротеске в литературе. М., Советский писатель. 1966. 72. 
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20 Bodor Á. Sinistra körzet. Budapest, Magvető, 1992. 337. 

21 Bodor A. Verhovina madarai. Budapest, Magvető, 2011.  



A groteszk szerepét Bodor Ádám műveiben is inkább az éjszakai groteszkkel érdemes 

összekapcsolni, bár fontos szerepe van a testiség örömeinek is. A műben jelen vannak a 

groteszkre jellemző torzított kthonikus szereplők: az óriás, a törpe, két albínó homoszexuális 

iker. Az ikerpár egyikének a halálát bemutató epizód alapján elemzem a groteszkkel kifejezett 

ambivalenciát. Hamza Petrika szerelmi csalódásának leírása előbb ironikus, naturalisztikus 

részletekkel (orrfúvás, bűz stb) teli, de aztán tragikussá válik, mikor a „sértődött kutya” 

bánatát a narrátor gyereksíráshoz hasonlítja. Hamza Petrika öngyilkossága egyfelől közömbös 

hangnemben van leírva, részletesen, mintha nem is egy emberről lenne szó, de ugyanakkor 

testvérének reakciójában, aki őt jött keresni, megjelenik a halál mint veszteség gondolata. 

A nyelv Bodor Ádám műveiben, ahogy Platonovnál is, nem megbízható rendszerként 

jelenik meg: a szereplők nem tárgyalnak semmi személyeset, beszédükben nem fejeznek ki 

érzelmeket, azok kifejezésére inkább tárgyakat használnak (pl.a bábakalács szerepe Elvira 

Spiridon és Andrej Bodor viszonyában, vagy az, ahogy az Az érsek látogatásában Natalia 

Vidra a férjének a szerelem jeleként a nyálát adja át)22, továbbá a szagok és pillantások 

szerepe is fontos.  

 

Elért eredmények. 

A kutatásom eredményei a következő pontokban foglalhatók össze. 

1. A kutatás bebizonyítja, hogy a mágikus realizmus nemcsak latin-amerikai jelenség, hanem 

mindenhol megjelenhet, ahol egy archaikusabb, hiedelemvilággal rendelkező és egy modern 

kultúra találkozik. 

2. A kutatás bevonja a fantasztikum diskurzusát, amitől eddig a kritika inkább elkülöníteni 

próbálta a mágikus realizmust. A fantasztikum diskurzusát bevonva és a természetfölötti 

szerepének fejlődését megvizsgálva időben pontosabban tudjuk definiálni a mágikus 

realizmust, és elkerülni például olyan hibákat, hogy Ovidius műveit is mágikus realistaként 

kezeljük. 

3. Mélyebben foglalkozik a kutatás a mítosz diskurzusa szerepével a mágikus realizmusban: 

tudomásom szerint nem jelent meg eddig olyan tanulmány, mely a mítoszkutatás gazdag 

eredményeit következetesen használta volna mágikus realista művek elemzésénél. 

4. A kutatás bevezet egy új szempontot és egy új fogalmat annak a leírására, hogy az 

ambivalencia feltételessége a mágikus realista művekben szöveg szinten létező (vagyis nem 

csak olvasói percepcióban) állandó kettősséget jelöli, nemcsak a természetes és a 

                                                           
22 Bodor Á. 1992. i. m. 60; Bodor Á. 1999. i. m. 24–25. 



természetfölötti között, hanem több más oppozícióval kapcsolatban is. Ez segíthet a mágikus 

realista művek poétikai elemzésénél, egy pontosabb értelmezési alapot nyújt, és így 

elkerülhető a jelenlegi kutatásra jellemző intuitív módszer. 

5.  Platonovot a mágikus realizmus keretében már értelmezték,23 de komolyabb kutatás nem 

történt. A mágikus realizmus vizsgálatának keretében végzett kutatás célja nem az, hogy 

leszűkítsük a művek értelmezését, hanem hogy új szempontokkal bővítsük. Az ambivalencia 

feltételessége és a posztkoloniális szemlélet magyarázatot ad a Platonov regényeiben létező 

kettősségre a diktatórikus hatalommal kapcsolatban a mágikus realista művekhez hasonlóan. 

A természetes és természetfölötti („lehetségesés és lehetetlen”) közötti ambivalens viszony 

ambivalenssé tesz más kategóriákat is. Így érthető az is, hogy Platonov Csevengur című 

regénye nem tekínthető sem a szovjet hatalom dicséretének, sem szociális szatírának. 

Továbbá nagy hangsúly esik a kutatásban a tragikus kontextus és a mítoszi közömbösség 

kettősségére a halál, a szenvedés és a diktatúra témáknál valamint a kegyetlenséget leíró 

epizódokra és a nyelv szerepére is. Ezeket az infantilizmus szemszögéből is vizsgálja a 

kutatás. A nyelv szerepénél fontos hangsúlyozni annak veszélyes és abszurd voltát Platonov 

műveiben. Kihagyhatatlanok Platonov műveinek megértéséhez a mítoszi kategóriák. A 

ciklikus időnek harmonizáló funkciója van a mítoszi világfelfogásban, de Platonovnál 

nemcsak a lineáris, hanem a ciklikus idő is tragikus, mivel a ciklikus idő az archaikus 

emberhez kapcsolodóan feltételez egy szakrális prototípust, amely megmagyarázza a jelenben 

történő szenvedéseknek és egyúttal értelmed ad annak. Például Csevengurban 

megfigyelhetjük e prototípus keresését a szereplők által, és annak tragikus hiányát.  

6. Bodor műveivel kapcsolatban felmerült az igény azoknak a mágikus realizmus keretében 

történő elemzésére, de tudomásom szerint nem történt komolyabb kutatás ebben a 

vonatkozásban.24 Bodor művei megértéséhez véleményem szerint kihagyhatatlan a rituális 

poétika és a varázsmese kutatások ismerete. A regényeiben következetesen megjelennek a 

rituális modellek. A Sinistra Körzetre jellemző a nagyon szembetűnő kegyetlenség és 

közömbösség a halállal (akár a saját halállal) szemben. Ugyanakkor érdemes a tragikum 

oldaláról nézni a szöveget: a halál a tragikum és a mítoszi közömbösség kettősségében jelenik 

meg, mint például Béla Bundasian halála. Hamza Petrika halálában pedig a groteszk 

komikusság és a tragikum kettősségét figyelhetjük meg. Nagyon fontosnak tűnik itt a nyelv 

szerepe, illetve annak már említett hiánya, amikor személyes dolgokról van szó. Ez tükrözi a 
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№3–4. 143–146; Bányai É. Transztextuális narratívák, transzilvániai mítoszok. Híd. 73 évf. 2009, június. 42–70. 



nyelvnek a veszélyes voltát a diktatúra idején és a XX századra jellemző csalódottságot a 

nyelv iránt, amikor gazdagabbnak tűnnek más kevésbé explicit kifejezőeszközök. A 

kegyetlenséget leíró epizódokban fontos a fent említett infantilizmus szempontjából elemezni 

azokat, de azt is lényeges számba venni, hogy különös, a varázsmesékhez hasonló erkölcs 

jelenik meg Bodor műveiben. Egyrészt akkor, amikor a szereplő, mint egy varázsmesében, a 

saját szükségletei által vezetve érkezik a Sinistra Körzet világába (amely a varázsmesében 

szereplő túlvilággal állítható párhuzamba), és ezeknek a szükségleteknek a kielégítése a 

legfontosabb számára, bármilyen eszközzel és mindenféle erkölcsi kétségek nélkül. Másrészt 

az erkölcs kevésbe explicit módon, de állandóan jelen van a szövegben: gondoljunk arra az 

epizódra, amikor Elvira Spiridon el akarja hagyni Andrej Bodort, ha az megöli Coca 

Mavrodin foglyát. 

 

Összegezve kutatásom pontosítja a mágikus realizmus kritériumait, és új olvasatokkal bővíti 

az elemzett műveket. Továbbá a nem klasszikus értelemben vett kolonizált országok műveit 

interpretálja, ami hozzájárul ahhoz, hogy a mágikus realizmust földrajzi határok nélkül 

értelmezzük, ugyanakkor a szélesebb értelemben vett posztkoloniális szemléletet se zárjuk ki 

a kutatásból. 
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