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Salah Rana

Konstruált terek identitásképző szerepe a Sinistra körzetben

Mikor a fiktív és a valós tér közötti különbségeket próbáljuk leírni, s ezzel egy idő-
ben meghúzni a kettő között húzódó határvonalat, gyakran megfeledkezünk arról 
a lehetőségről, hogy ezeknek a térfogalmaknak az együttes jelenléte mégiscsak le-
hetséges. Hasonlatosságot vélhetünk felfedezni az irodalmi szövegben megjelenő 
valóság és fikcionalitás kapcsolatában is: „Az irodalmi szöveg valóság és fikció keve-
redése, s ekképp magával vonja az adott és az elképzelt összjátékát. Minthogy ez a 
kölcsönhatás lényegesen többet hoz létre a kettő közötti egyszerű ellentétnél, talán 
jobban tesszük, ha egyszer s mindenkorra leszámolunk a fikció és a valóság régi 
ellentétével”,1 ekképpen az imagináció jelenléte minden egyes nyelvi egységben  
– legyen az maga a szöveg egésze vagy akár csak a benne létrejövő tér – fellelhető. 
Megfogadva Iser tanácsát, nem is tartanám célravezetőnek, ha Sinistra terét, illet-
ve tájegységét konkretizálva csupán az egyik típusnak akarnánk megfeleltetni. Az 
átmenetiség érzékeltetésére vegyük például a „Dobrin City” elnevezést, amely ma-
gában hordozza eme hármasság (valós, fiktív, imaginárius) jelenlétét: azaz Dobrint 
mint helynevet tekinthetjük a valósnak, a City kifejezést a szöveg ismeretében2 egy 
fiktív megnevezésnek, a kettő viszonyából megszülető egységet, Dobrin City-t az 
imagináriusnak.

Szirák Péter meglátása szerint az eddigi Bodor-szövegekhez képest másképp 
„retorizálódik” a fiktív, a valós és az imaginárius hármassága;3 ennek oka, hogy a 
regény „nyelvi játékterében a fikciót »előző« értelemrendszerek evidenciájának 
kétségbevonása, az imaginárius szóhoz juttatása nem a valószerű és a fantasztikus 
ellentétén, hanem e kettő különbségének viszonylagossá tételén, eltűnésén alap-
szik”.4 Azonban körülhatároltsága, determináltsága révén a fiktív tér a valós tér tu-

1 Wolfgang Iser: A fiktív és az imaginárius. Az irodalmi antropológia ösvényein, ford. Molnár Gábor Tamás, 
Budapest, Osiris, 2001, 21.

2 „A sínek végében földszintes, kopott épület állt, ereszéről festett deszkadarab lógott, rajta Dobrin, 
a falu neve. Valaki még sárral alája mázolta a falra: City. Tavasszal, estefele érkeztem meg Dobrin 
Citybe.” Bodor Ádám: Sinistra körzet. Egy regény fejezetei, Budapest, Magvető, 1992, 17.

3 A szerző Mészöly, illetve korábbi Bodor-szövegek alapján vonja le azt a következetést, hogy a Sinistra 
körzetben a fikcióképző aktus némiképpen máshogy jár el. Ezt leginkább az elbeszélt történeteknek 
az összetettsége (valós/fiktív), és az ebből eredő nyelvi világ és beszédforma, illetve az ehhez szo-
rosan kapcsolódó megváltozott befogadói magatartás szükségessége irányítja. Vö.: Szirák Péter: „A 
periféria poétikája? A Bodor-olvasás”. In Scheibner Tamás – Vaderna Gábor (szerk.): Tapasztalatcsere. 
Esszék és tanulmányok Bodor Ádámról, Budapest, L’Harmattan, 2005, 136–137.

4 Uo. 136.
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lajdonságaival is rendelkezik, erre enged következtetni térképen való jelölhetősé-
ge, s határvonalak által szegélyezett területe is.

A két tértípus meghatározása között azonban ott húzódik az a feszültség, amely 
ellehetetleníti a csupán csak önmagukra érvényes megállapítások létjogosultságát, 
azaz átjárhatóság és hasonlóság is felfedezhető a konzekvensen elválasztott tértípu-
sok között. Ennek egyik oka, hogy a valós tér olyan meghatározott elemekkel dol-
gozik, amelyek abszurd módon jelölik ki a terület elhelyezkedését, azonfelül ezek 
önmagukon túlmutatva – egy „reprodukált valóságot”5 létrehozva – a megfogha-
tatlan fiktív tér arcát öltik magukra. Másfelől egy ennyire megkonstruált térképzet 
– amely ily módon több körzet metszéspontján alakul ki – rendezett és szabályos 
struktúrát képes felvenni. Itt megint csak a fikcióképzés aktusainak kombinációjá-
val találjuk szembe magunkat, amely azáltal tud a szöveg értelmezésének szintjén 
értelmet nyerni, ha azt a „rámutatás” aktusában szemléljük, vagyis hogy „az általa 
jelölt világra úgy tekinthessünk, mintha valódi volna, [...] az ábrázolt világ a »mint-
ha« világába történő átváltozása révén felel meg annak a célnak, amelyet figuratív 
használata tűz ki elé”.6 A „mintha” ebben az esetben megszünteti a tértípusok kö-
zött húzódó feszültséget, egyszersmind rámutatva ezzel Sinistra kettős természe-
tére. Képes ugyanis eldönteni azt a dilemmát, hogy miként tekintsünk a körzetre: 
a „korlátlan államhatalom feltérképezett, megmérgezett, körülkerített és részekre 
osztott”7 területeként, vagy a természeti erők által uralt sorsok vesztőhelyeként.

*

A Sinistra körzetben alkalmazott narrációs technika „az ábrázolt »valós« világot egy 
»lehetetlen« világgal vegyíti, az így keletkező ábrázolás olyasvalami meghatározá-
sához vezet, aminek természete szerint meghatározatlannak kell lennie”,8 ennek a 
megfoghatatlanságnak az érzékelése/érzékelhetetlensége hálózza be az egész elbe-
szélés térreprezentációját. A probléma feloldásának érdekében ezt a vegyes adott-
ságokkal rendelkező területi egységet ezentúl nevezzük fikciós tájnak/térnek/kör-
zetnek. Sinistra területét – amely címbeli kijelöltsége révén egyben az „epikai tér 
állandóságá[ra]”9 is utal – a fent említettek alapján fikciós térként kell kezelnünk; 
ennek egyik legfőbb oka, hogy a Bodor által megadott leírások nem egyeznek meg 
a valóságos földrajzi hely jellegzetes vonásaival, azaz „nem egy létező természe-
tet”10 ábrázolnak. Erre utal az az elbeszélői magatartás is, mely szerint az övezet 
helymeghatározásaival nem egyetlen szöveghelyen, hanem szétszórva találkozunk, 
mintegy előre utalva az ott lakók identitásnak szétaprózódására:

5 „A reprodukált valóság egy önmagán túli »valóságra« utal, míg az imaginárius formát ölt.” Iser: i.m. 24.
6 Uo. 37.
7 Márton László: „Az elátkozott peremvidék. Bodor Ádám Sinistra körzet”. In Tapasztalatcsere, 81.
8 Wolfgang Iser: A fiktív és az imaginárius. Az irodalmi antropológia ösvényein, Budapest, Osiris, 2001, 35.
9 Simon Attila: „Bodor Ádám: Sinistra körzet”. Alföld, 1992/9. 70.
10 Tordai Zádor: „A távcső művészete, Bodor Ádám Sinistra körzet”. In Tapasztalatcsere, 68.

Orpheus Noster 2015 2.indd   71 2015.06.25.   15:42:38



VII. évf. 2015/2.

72

„Dobrin környékén, ahol az idegen mondhatni naponta tiszteletét tette, a 
Sinistra vize patakokra ágazott, meredek völgyek mélyültek a Pop Ivan oldalá-
ba. A vízmosások mentén szögesdróttal borított acélrudak, betonoszlopok, őr-
tornyok, csapdákkal teli árkok kanyarogtak föl a sziklás hegygerincre: a magas-
ban, a vízválasztón húzódott a határ.”11 „A délután narancsos fényeiben hosszú, 
éles árnyékokkal a Sinistra medencéje terült elém. A völgy alján, a folyó kanya-
rulatai mentén füzes sötétlett, túlsó partján ritkás házsor kígyózott, a messzi 
napsütötte lejtőkön zsindelyfedelek csillogtak, leghátul, a fenyves fekete gallérja 
fölött villóztak a Pop Ivan és a Dobrin jeges tornyai.”12

Mindkét tájfestés az idegen, Andrej Bodor nézőpontjából elevenedik meg, azonban 
az időben való elhatárolódás a perspektíva hasadását vonja maga után, így az előbbi 
sokkal inkább a múlttal való szembenézés visszaemlékező jellegét ölti magára, míg 
az utóbbi a valóság elutasításával eleveníti fel az emlékeket. Más megközelítésben 
az efféle szétszórtság, megragadhatatlanság, és az állandóság mindezekből követ-
kező hiánya rámutathat egy olyan dinamikus térviszony-rendszerre, amely Bányai 
Éva meglátása szerint a terek és határok újraírásában születik meg: „A korunkat, 
térviszonyainkat jellemző ideiglenesség-érzet hatása alatt minden folyamatos moz-
gásban, elmozdulásban van: még a viszonylag rögzíthetőnek vélt térstruktúrák 
is.”13 Ebből következően úgy kell tekintenünk a szövegben kialakuló fikciós térre, 
ahogyan az azt létrehozó fikcióképző aktusra is, amely „az önalakítás és világalko-
tás paradigmája, és ilyen mivoltában a kreatív folyamatot illusztrálja”.14 A fikciós 
tájteremtés eme behatárolhatatlansága reprezentálódik a körzet felépítettségében 
is, hiszen „egyszerre belakhatatlan és népes; egyszerre helye határoltságnak és tá-
gasságnak, bezártságnak és benső zártságnak”,15 emellett ez a struktúra – kívülről 
befelé haladva16 – átrendez minden szervest és szervetlent, egészen a rezervátum 
lakóinak koherenciájáig.

A körzet sűrített természete több különböző mérettel és jelleggel bíró zóna egy-
beolvadásából születik meg, tehát szerkezetét tekintve elmondhatjuk, hogy leg-
inkább egy olyan halmazra emlékeztet, amelyben több kisebb-nagyobb kör(zet) 
van jelen. Ezek egymásba folyva, együttesen határozzák meg a terület/táj jellegze-
tes viszonyait; gondolhatunk itt egyfelől a területileg leírható terepviszonyokra: a 
peremvidék részeire (ruszin erdőség, hófedte táj, medvék területe); az élettereket 
övező körzetekre (Dobrin City, Kolinda-erdő, Baba Rotunda-hágó); a közvetlen 
11 Bodor Ádám: i.m. 7.
12 Uo. 16.
13 Bányai Éva: „Terek, viszonyok, térviszonyok”. In Uő: Terek és határok. Térképzetek Bodor Ádám prózájá-

ban, Kolozsvár, RHT, 2012, 33.
14 Iser: i.m. 108.
15 Pozsvai Györgyi: Bodor Ádám, Pozsony, Kalligram, 1998, 149.
16 Ahogyan az egységesnek tűnő határvidék struktúráját felosztják, széttöredeznek a zónák, azokon 

belül pedig a különböző minőségű életterek, úgy a bennük élők testi és lelki egységét is megbontják 
a körzetet létrehozó természeti erők.
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életteret behatároló terekre (boronaépület, malom, meteorológus ház); másfelől 
pedig az ezek felett álló, megfoghatatlan erőviszonyokra is (hatalmi rend, termé-
szeti erők). A terület különböző leírásai hiába tükrözik több különálló, egymástól 
élesen elválasztható zóna képét, állandósult, ismétlődő tulajdonságaik egy homo-
gén rendszert, az egyneműség terét alkotják meg, amely igazolhatja azt a heidegge-
ri elképzelést, mely szerint „a tér egysége nem fogalmi egység, hanem valami olyan-
nak az egysége, ami önmagában véve egyetlen Egy”.17 Mindez pedig párhuzamba 
állítható a fikcióképző aktus működésével is, mely a valós és fiktív részekből képes 
létrehozni egy sajátságos egységet, az imagináriust.

*

A regény fiktív térképzetét az is igazolhatja, hogy a szereplők identitásvesztése a 
történet konfigurációjának szétesésével áll összefüggésben.18 A terek szétaprózódá-
sa, töredezettsége nem csupán az elbeszélés szerkezetére van hatással, hanem beha-
tol egészen a belsejéig, kikezdi a Sinistrában élők és az oda látogatók életét, múltját, 
identitását. A behatárolt tér létrehoz egy olyan személyiségnélküliséget, amely az 
egyformaságba sodorja az egyént, akit aztán a tér is a saját képmására formál, a 
körzet konstruáltsága pedig maga után vonja az ott lakók személyiségének konstru-
áltságát is. Tehát kimondhatjuk, hogy a csonttollúak földjén a túlélésért folytatott 
küzdelem az identitás felülírásától egészen az identitás totális felszámolásáig vezet.

Ezen a ponton meg kell határoznunk az identitás fogalmát, ehhez kapcsolódóan 
pedig számba kell vennünk azt is, hogy a Sinistra körzet szereplői egy több fázis-
ból álló személyiség-átalakuláson mennek keresztül: (1) a már adott önazonosság,  
(2) ennek lebontása, (3) egy új, s külsőleg megkonstruált azonosság/identitás „meg-
kapása”, (4) ezzel a látszatidentitással való együttélés, (5) az ál(ön)azonosság el-
hagyása. Eme változások szakaszos felbukkanása és folytonos keveredése azonban 
jelentős mértékben megnehezíti az identitás fogalmának pontos meghatározására 
irányuló kísérletet. Éppen ezért célravezető lehet, ha ehhez nem magát az embert, 
sokkal inkább a környezet hatása révén létrejövő személyiséget, illetve egyfajta kö-
zösségi, kulturális identitást állítunk vizsgálódásunk középpontjába. A Sinistra kör-
zet esetében azért találhatjuk ezt releváns döntésnek, mert minden egyes szereplő 
identitásának ki- és átalakulása egy merőben külső, környezeti és közösségformáló 
tendencia hatására megy végbe, amely azért tekinthető specifikusnak, mert min-
den tekintetben agresszív és integráló szándékkal lép fel az egyénnel szemben.

Az identitásválságból,19 illetve a szubjektum és környezete között meghúzó-

17 Martin Heidegger: Kant és a metafizika problémája, ford. Ábrahám Zoltán, Menyes Csaba, Buda-
pest, Osiris, 2000, 71.

18 Paul Ricœur: „A narratív azonosság”. Ford. Seregi Tamás. In László János – Thomka Beáta (szerk.): 
Narratív pszichológia, Narratívák 5, Budapest, Kijárat, 2001, 20.

19 „[A] régi identitások, amelyek olyan sokáig tartották egyensúlyban a társadalmi világot, hanyatlóban 
vannak, új identitásoknak adják át a helyüket, és töredezetté teszik a modern egyént mint egysé-

Orpheus Noster 2015 2.indd   73 2015.06.25.   15:42:39



VII. évf. 2015/2.

74

dó viszonyból eredő identitás elmozdulása és töredezettsége által megszületik a 
posztmodern szubjektum, ezzel együtt megkérdőjeleződik az eleve adott azonos-
ság/önazonosság. Ez utóbbiak fogalma azonban tisztázásra szorul: amennyiben 
Ricœur azon megállapításából indulunk ki, mely szerint a „latin idem és ipse ki-
fejezésekből eredően az azonosság fogalmában két eltérő jelentés rétegződik egy-
másra”,20 akkor mindenekelőtt el kell döntenünk, hogy a narrációban megjelenő 
azonosság mely típusát használhatjuk fel az identitás tanulmányozása során. Ese-
tünkben az utóbbi tűnik alkalmazhatónak, amikor is „az »azonos« az őmagaság, 
az önmaga fogalmához kötődik. Egy individuum azonos önmagával. Ellentéte a 
»más«, az »idegen«”,21 mely – szemben az „idem”-mel – „nem von maga után 
semmilyen rögzülést, az állandóság, a változatlanság [...] értelmében”.22 Ekkor az én 
úgy képes önmagával azonosnak lenni, hogy közben nem rögzül egy állapotban, 
jobban mondva – a tapasztalások révén – átformálódik, és mégis önmaga marad: 
nem „ugyanaz”, de mégsem kívülálló. A Bodor-szöveg a névváltás és a külsők el-
torzítása, a környezethez való hasonulás révén alakítja át szereplőinek önazonossá-
gát, melynek köszönhetően fordulat áll be az önmeghatározásban, és elmozdul az 
„idegen”, mondhatni saját ellenpontja felé. Csakhogy az én mégsem válhat teljesen 
„idegenné”, hiszen az egyénben először is nem tudatosul ez a folyamat, másod-
sorban pedig azért, mert a beolvadás aktusa révén úgy mentődik át a „más”, hogy 
eközben átalakul „sajáttá”.

Pontosan az előbbiekben tárgyalt átalakulás megy végbe Andrej Bodor eseté-
ben is, amely egyben indikátora is az identitásválságnak, ebből következően „az 
a szubjektum, melyet előzőleg egységes és stabil identitásként tapasztaltak meg, 
széttöredezik; nem egyetlen, hanem több, néha ellentmondásos és határozatlan 
identitásból áll össze”.23 Ezek az „identitásfajták” nem feltétlenül kerülnek élesen 
szembe egymással, nem okoznak pszichés tüneteket, ugyanakkor képesek arra, 
hogy diszharmóniát alakítsanak ki az egyénben, kikezdve ezzel az önmegőrzés 
lehetőségét. Szemlélhetjük kialakulásukat akként is, ahogyan az adott identitás 
keletkezésére tekintünk, azaz egy megkonstruálódó személyiség létrejötteként. 
Ebből következően, ha figyelmen kívül helyezzük a körzetben működő totalitás 
rendszerének agresszív befolyását – amely az identitás felülírását tűzi ki céljául –, 
ebben az esetben az újjáalkotott identitásra gondolhatunk akként is, mint a struk-
túra újraszervezésére.

*

ges szubjektumot.” Stuart Hall: „A kulturális identitásról”. Ford. Farkas Krisztina, John Éva. In 
Feischmidt Margit (szerk.): Multikulturalizmus, Budapest, Osiris, 1997, 60.

20 Ricœur: i.m. 15.
21 Uo.
22 Uo.
23 Hall: i.m. 61.
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A szereplőkben lezajló változások különböző identifikációs24 jegyek alapján írha-
tók le, amelyek összekötik a szubjektumot, identitást és ennek a változékonyságát, 
létrehozva az ál-önazonosság természetét, amely kiszámíthatatlanságából adódóan 
soha sem tekinthető egy kész (vagy adott) egésznek: „Az identitás nem abból a tel-
jes identitásból származik, amellyel egyénekként már rendelkezünk, hanem a tel-
jesség hiányából fakad, amelyet külső forrásokból kell feltöltenünk, ahhoz a képhez 
igazodva, amelyet szerintünk mások alakítottak ki rólunk.”25 Ugyanígy működik a 
fiktív személyiség is, amelyet ezzel megegyező eljárások alakítanak át olyanná, ami-
lyenné bármilyen „én” képes válni, melyben ugyancsak elhelyezhető az identifiká-
ció – itt már a Ricœur által használt terminológiát alkalmazhatjuk – vagyis az „elbe-
szélés befogadása modalitások tömegének biztosít teret – ezeket együttesen”26 ne-
vezzük fiktív személyiségnek. A Sinistra körzet esetében a Ricœur által megnevezett 
„újjáalakított Én” – vagyis mikor „az én nem közvetlenül, csupán közvetve érti meg 
magát, különböző kulturális jeleken keresztül megtett kerülőutakon”27 – egy olyan 
típusával találjuk szemben magunkat, amely nem az önmegértés, hanem az önfel-
számolás felé halad. Az újrakonstruálás ez esetben nem a másikban való saját meg-
ismerését jeleni, hanem egy külső, merőben erőszakos befolyás révén megváltoz-
tatott énképet hoz létre. Mondhatni az elbeszélés során végbemenő cselekmények 
mozdítják el azt az azonosságot, amely a morált és emberséget hordozza magában, 
így hozva létre az erkölcsi öntudatot háttérbe helyező újraírt identitást. H. Nagy Pé-
ter a körzet identitásképző mechanizmusát önellentmondásos kettősségként írja le: 
a természetvédelmi terület „világa inkább az identifikáció játékterének korlátozó, 
illetve megengedő funkcionalitásában gondolható el”.28

Mikor az identitásképzés elbeszéléshez való kötődéséről beszélünk, figyelembe 
kell vennünk azt a viszonyrendszert, melyet a szöveg térbeli és időbeli sajátossá-
gai, valamint az adott térben és az adott időben jelenlevő szereplő közösen alakít 
ki. Ennek legfőbb oka, hogy az általunk leírható és elképzelhető összes „identitás 
szimbolikus térben és időben helyezkedik el”.29 Az identitás széttöredezettsége és 
változékony mivolta nagyban függ a tér jellegétől. Bodor tájképzésében a tér mint 
identitásalakító tényező úgy konfigurálja a benne lakó egyént, ahogyan a természet 

24 „Az identifikáció folyamata, melynek során a kulturális identitásunkat kialakítjuk, végtelenné, vál-
tozékonnyá és problematikussá vált. Ennek eredménye a posztmodern szubjektum, mely nem ren-
delkezik rögzült, lényegi vagy folytonos identitással. Az identitás [...] aszerint formálódik és alakul, 
ahogyan a minket körülvevő kulturális rendszerek reprezentálnak és megszólítanak bennünket. [...] 
A szubjektum különböző alkalmakkor különböző identitásokat ölt magára, melyek nem gyűlnek egy 
koherens »én« köré. Ellentmondásos identitások élnek bennünk, melyek különböző irányokba tar-
tanak, így identifikációink is állandóan elmozdulnak.” Uo.

25 Uo. 65.
26 Ricœur: i.m. 23.
27 Ricœur: i.m. 23.
28 H. Nagy Péter: „Dezintegráció és identitászavar. A Sinistra körzet a Bodor-novellák motívumainak 

kontextusában”. In Tapasztalatcsere, 113.
29 Hall: i.m. 77.
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is változtatja megjelenési formáit. Kölcsönhatásuk olyan identitástípust alakít ki, 
amely fragmentumszerűen szóródik szét a térben, ily módon teszi lehetővé az el-
beszélés a tér és az identitás eggyé válását, azaz a teljes azonosulást. Ezáltal a térben 
való szétszóródás élményét tekinthetjük ama folyamat utolsó fázisának, amely az 
identitást már a körzetbe való belépés pillanatában elkezdi átadni az enyészetnek. 
Természetesen ez megfeleltethető a test „romlásának” folyamatával is,30 így a már 
megszerzett önazonosság feladása egyidejűleg megy végbe a külső felszámolásával, 
ekképpen az emberi test halál általi átalakulásának folytonos ismétlődése alakítja ki 
a regény terének identitásromboló jellegét.
Ezt példázza Coca Mavrodin-Mahmudia testének felbomlása is: „Ültében elaludt 
az erdőn, ott lepte meg az ónos eső, s ő mozdulatlanul, mint egy alvó lepke, a rá-
rakódó jégcseppek üvegébe fagyott. A jégtuskót később a szél fölborította, széttört 
darabokra, és egyszerűen elolvadt. Helyén csak egy ázott, bogárszagú, ezredesi 
csillagokkal teletűzdelt rongykupac maradt.”31 S ehhez hasonlatosan semmisül meg 
Béla Bundasian is – akit „mint könnyű zuzmópernyét magával ragadja a patak, [...] 
a szél volt az, ami a Sinistra mentén apránként széthordta, és egy vagy két héten át 
– mialatt, mint egy nedves tuskó sziszegett, füstölgött a viruló tárnicsok között”32 –, 
aki igaz, hogy saját döntése révén számol le létezésével, mégis a körzetben uralko-
dó természeti erők hatása, illetve a rendszerbe való betagozódás előli menekülés 
készteti erre.

*

A műben a környezet csupán egyszer reagál az emberi beavatkozásra, ennek leg-
főbb oka, hogy itt érhető tetten a természetbe való beolvadás, azaz az eggyé válás 
aktusa:

„Először is a hó nem fehér volt, hanem szürke, szederjes, néhol egészen feke-
te, tele kemény, lila fényektől gerjedő hólyagokkal, vasszürke pikkelyekkel, és 
fölötte olyan szag terjengett a fagyos levegőben, mint amilyen az elhagyott tűz-
helyek, kidobott kályhacsövek körül szokott. Mintha errefele egész éjszakán át 
csak pernyét havazott volna. Az elmúlt éjszaka eltűnt helyéről az a beszögezett 
boronaépület, amelyben a nyugalmazott erdőkerülők laktak. A tisztás közepén 
néhány elsenyvedt, görcsös fekete gerenda között most a szél érintésétől bárso-
nyosan hamu és korom hullámzott. A hó körülötte – egyszer megolvadt, majd 
pernyével tele keményre fagyott – a felhők behulló fényében márványosan de-

30 A szétszóródás szó szerint is megjelenik az elbeszélésben: „Augustin Konnert pályaőrt egy reggel a 
sínek mentén találták több darabban” Bodor: i.m. 26.

31 Uo. 43. 
32 Uo. 154.
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rengett. A magasban, mint a tűzvész ott rekedt füstje, egy sereg csóka körözött. 
A havon mindenféle eldobált benzines-, olajoskannák hevertek.”33

Nem véletlen, hogy Andrej is felfigyel erre a történésre: „A hely az eltelt éjszaka alatt 
valamelyest megváltozott”.34 Ezen az éjszakán tizenkét ember égett el, nem maradt 
más belőlük, csupán a neveiket jelző bádoglapocskák (mint a természet közegéből 
kivetett idegen elemek), amelyek jól mutatják a metamorfózison átesettek álazo-
nosságának továbbruházhatatlanságát. Az elbeszélés ezen pontján bekövetkező, 
az emberi élet felszámolását bemutató tájleírás az explicit kimondást nélkülözve 
világít rá az eseményekre. Mindezeket megvizsgálva kijelenthetjük, hogy a terület 
viszontagságai minden egyes testet a szükségszerű pusztulásra ítélnek, éppen úgy, 
ahogyan a rendszer az egyén azonosságtudatával jár el. Azonban ez a fajta enyészet 
nem jár a lélek megsemmisülésével, mivel az már a körzetbe való belépéskor meg-
történt, s az ott születettek esetében pedig ab ovo nem létezett.

Abstract

My essay introduces the connection between built-up identities and created spaces in Ádám 
Bodor’s novel Sinistra körzet (1992). The paper points out that the characters generated by 
a totalitarian dystopia can only come into existence if they lose all identification marks, and 
thus an oppressed, peripheral personality is constructed. Besides, to terminate their position as 
an outlander in the sector, they need to assume a false existence and carry an identification 
disk. Debating this aspect of the novel requires examining the role of effects inside the sector as 
well as the connection and the interactions between internal spaces and identities. As a result, 
the paper reaches an interpretation which explores another side of the Ceauşescu regime. 

33 Bodor: i.m. 112.
34 Uo. 
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