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f e h É r  k a t a L i n

MegVádoLVa
Miha Mazzini: Kitörölve

Miha Mazzini szlovén író regénye több szempontból dialogikus viszonyban áll a kafkai 
szöveghagyománnyal. a két szerző műveinek lehetséges párbeszéde, párhuzamosságuk 
és különbözőségük különleges intertextuális utazásra invitálja az olvasót. az értelmezés 
folyamata palimpszesztszerű: feltárja, hogy a megelőző szövegrétegekre miképpen épül 
rá egy időben jóval későbbi textúra, a korábbival folyamatos diskurzusban létezve, mégis 
másfajta szövegalkotás nyomait magán viselve. a megértés horizontjai változatosak, még 
egyfajta bibliai hermeneutika is szerepet kaphat a megközelítésben a kafkai szempontok 
mellett, vagy azokkal együtt.

a regény nyitójelenete „a dolgok közepébe vágva” azonnal felrajzolja az alapszituáci-
ót: megindul a szülés, ám a főhősnő a kórházba érve azzal szembesül, fájdalmai közepet-
te, hogy az ottani számítógép nem tartalmazza az adatait. simán lehet adminisztrációs 
hiba, gondolja. ám a szülés után sem rendeződik a helyzet: hiába van társadalombiztosí-
tása, a nő nincs benne a digitális rendszerben. És mivel emiatt nem rendelkezik érvényes 
állampolgársággal, gyermekét sem viheti haza.

első reakcióját, a döbbenetet azonban egyből tudatos lépések követik. az érzelmi zűr-
zavar közepette a lehető legracionálisabb módon igyekszik felmérni a helyzetét, több 
szinten is megoldásokat keresve. anyai ösztönei, gyermekét féltve, még inkább megerősí-
tik abban, hogy megfejtse, megértse, mi történhetett, és a hivatali rendszer hierarchiáján 
lépkedve elmenjen a végsőkig: „visszakapja” a jogait, amiknek hiánya fel sem merült ed-
dig a pillanatig. a bonyodalom igazi kezdete az, amikor sejthető a probléma oka: a főhőst 
valamikor törölték a rendszerből. ahogy a kötet fülszövegében olvasható: „a regény an-
nak a 25 671 állampolgárnak állít emléket, akiket 1992. február 26-án a szlovén köztársaság 
belügyminisztériuma kitörölt a nyilvántartásból. olyan embereket, akik szlovénián kívül 
születtek a volt Jugoszlávia tagállamaiban, ám egész életükben itt éltek. többségük azóta 

sem tudta visszanyerni jogi státuszát”.
Valós történelmi térben és időben mozgunk: szlovénia 

egy-két évvel a történet kezdete előtt lett független állam,1 
Jugoszlávia néhány másik tagköztársaságában, bosnyák és 
horvát területen még tart a háború. a cselekmény mindössze 
néhány hónapot ölel fel, ám ezalatt zala megőszül, megöreg-
szik, lefogy, összemegy a dolgok súlya alatt. a történések 

1 „…szétesem, mint Jugoszlávia” (a főhősnő apja anakronisztikus 
„szoborként” él, valójában vegetál, tartja az elveszett hagyomá-
nyokat: ezzel adja tudtára a világnak, hogy számára a szocializ-
mus nem ért véget).
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néhány helyszínen játszódnak, a múlt azonban „kinyitja” a tereket. ez a kitágult tér kerül 
szembe a nő szűk mozgásterével: a kialakult helyzetben tehetetlen, rab egy megfoghatat-
lan és láthatatlan ketrecben, tragikusan elidegenedve a világtól és saját élettörténetétől. 
számára a jövő légüres tér, csak az időtlen jelent érzékeli, amibe néha beúszik a problé-
más, kellemetlen, elfeledett múlt. kafka kastélya Mazzini regényében furcsa módon maga 
a szabadság, amit, a kórházból szemlélve, lehetetlen elérni. 

egy embertelenül zárt rendszerben vagyunk: aki nem felel meg az „államnak”, azt 
egyszerűen „törlik” a számítógépből. egy gombnyomás, és nem létezik többé. nincs ál-
lampolgársága, érvényes dokumentumai, tehát illegális bevándorló. bármi történhet vele, 
kárvallottként nem fordulhat a törvényhez, mert maga a törvény közösítette ki. Míg Josef 
k. pere egy folyamat, ami elindul, valahonnan valahová tart, zala és társainak „kitörlése” 
egyetlen gombnyomás: azonnali ítélet, fellebbezésnek helye nincs. a nő azonban képtelen 
ezt elfogadni, szembeszáll a „törvénnyel”, ezáltal ő indít eljárást saját maga ellen. az érin-
tett személy ebben a helyzetben köteles elfogadni a jogfosztottság állapotát, ezzel együtt 
azt, hogy identitása, létezése is megkérdőjeleződik. akad olyan, aki alkalmazkodik ehhez, 
és megbújik a „törvény” figyelő szeme elől, igyekszik láthatatlan lenni. a főhős azonban 
lázad. Lázadása teszi individuummá és mélyen emberivé a többi arctalan és névtelen figu-
ra között.

zala, ahogyan Josef k. is, életének egy bizonyos pontján, látszólag mindenféle ok nél-
kül, labirintusban találja magát, aminek egyáltalán nem érti a működését. kafka szereplő-
je egy reggel arra ébred, hogy letartóztatták. zala egy nap azzal szembesül, hogy szemé-
lye nem szerepel a nyilvántartásban. Mindkét esemény váratlan, előzmény nélküli. Míg A 
Törvény kapujában névtelen főhőse maga indul el, önszántából, egy titokzatos bejárat felé, 
ők ketten önkéntelenül kerülnek bele egy számukra érthetetlen procedúrába. a magán-
ember, a kisember életébe egyik pillanatról a másikra bekúszik a törvény, vagyis az állam-
gépezet ismeretlen rendszere. ez lassan, fokozatosan válik idegenné, csapdává, majd ért-
hetetlenül abszurddá, útvesztővé. Josef k. tehetetlenül áll az eljárás előtt, aztán egy idő 
után fejet hajt. zala lázad, tehetetlensége tudatában is küzd, a végsőkig.

Mazzini regénye ugyanúgy rémálom, mint a kafka-művek. a mindennapi és az ab-
szurd közötti határvonal elmosódik, egyre inkább az abszurd válik természetessé. ám a 
hatalom útvesztőjébe bekerülve, kafka figuráival ellentétben, zala reflektál erre a helyzet-
re. emberként végig képes megőrizni a józan eszét, még akkor is, ha gondolataiban felvil-
lan az őrület lehetősége, és látomásai is lesznek. Josef k. típusfigurájához képest ő ember-
ként létezik, és az is marad.

gregor samsa egy idő után megszokja bogár-létét; Josef k. hozzászokik, hogy per fo-
lyik ellene. a rabság mint létforma zalából zsigeri tiltakozást vált ki az első perctől fogva, 
indulata felülír mindenféle belenyugvást. A per börtönkáplánja és Josef k. beszélgetésére 
a főorvosnő és zala dialógusai rímelnek. a főorvosnő nyíltan a hatalmat képviseli, de ez-
zel párhuzamosan még a saját kis játszmáját is játssza. zala az igazságot akarja megtudni 
tőle, ami nincs, és nem is volt. a világ itt is különféle értelmezésekben létezik.

„a törvény kapuja előtt áll egy őr.” kafka „őre” ugyanúgy a láthatatlan „törvényt” 
vigyázza, mint Mazzini őrei: hivatalnokok, biztonsági őrök, recepciós, portás, rendőr, 
mind-mind azt hivatottak megakadályozni, hogy zala bejusson valahová. a hatalom 
őrei, a törvény betartatói maguk is egy-egy ajtót jelképeznek, hisz a regényben egyetlen 
valódi kapu van csak, és ez kulcsfontosságú: a kórház bejárata. kafka figurája épp hogy 
csak megközelíti a kaput, beszélget az őrrel. zala azonban dulakodni kezd a biztonsági 
őrrel, aki megállítja. az őrök az arctalan törvényt vigyázzák, ezért zala, kálváriája legvé-
gén, épp az állam „arcát” akarja megpillantani.

Mazzini művének befogadása a kafka-újraolvasás aktusa és a biblia egyik fontos mo-
tívumának újraértelmezése is egyben. eszerint az emberi lét egyfajta jogi procedúraként 
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interpretálható, valamiféle eljárás, ügy keretében értelmezhető. a bibliai szövegekben a 
sátán gyakran mint vádló,2 ügyész lép fel, aki vádolja az embereket istennél mint Legfőbb 
bírónál. az emberrel kapcsolatosan folyik a per az isten és a sátán között, a tét: az isteni 
igazság megkérdőjelezése (lásd Jób könyvét). kafkánál nincsenek transzcendens oppozí-
ciók, az emberi létezés maga egyfajta per: folyamatos vád alatt állva, élethosszig tart a per, 
valaki feljelent, ítéletet hoznak, általában szabadlábon lehet védekezni.

a per mint keret logikailag feltételez valamiféle bűnt: van-e valami vétek, amit elkövet-
tünk (de nem tudunk róla), vagy a létezésünk eleve, transzcendens szempontból bűnös, és 
a bűnhődés az alaptermészetünk következménye, hozadéka. („ha semmit sem követtél el, 
nem vádolhatnak meg”, mondja zala anyja, az állam igazába vetett rendületlen hittel.) a 
nő végigmegy a rákényszerített eljáráson, vallatják, kihallgatják, meg kell magát védenie, 
bizonyítania kell itt-tartózkodásának jogosultságát. nincs konkrét vád, neki mégis véde-
keznie kell, bizonyítani, hogy minden más tényállás ellenére az állampolgársága létezik. 
zala, a küzdelem egy pontján, eljut addig a gondolatig, hogy egyetlen bűne a keresztény 
igazság szerint a házasságtörő viszony és az ebből fogant törvénytelen gyermek. noha ő 
maga nem hisz ebben a logikában, paradox módon a gyermek apjáról, a házasságtörő fér-
firól derül ki, hogy istenhívő. a bibliai szövegekben van feloldozás, megváltás, véget érhet 
a per. kafka és Mazzini esetében nem: a megváltatlanság létállapota marad meghatározó. 
egyéni üdvösségről sem beszélhetünk, hisz zala egy manipulatív gesztusnak köszönheti a 
szabadulást. („kérvénye elfogadást nyert. hiszen nem történt semmi.”)

az ember egzisztenciális meztelensége jelenik meg egy megváltatlan világban, ahol 
tényleg „mindenki a törvény felé igyekszik”.

kafka világában a lét értelmetlen és abszurd, a létezés börtön, egyfajta elemi fenyege-
tettség érzése uralja. az ember kiszolgáltatott a nála nagyobb hatalomnak. a szlovén bü-
rokratikus rendszer is arra épül, hogy legfelül rendnek kell lennie. ezzel a hatalommal 
egy erős individuum száll szembe, akit nem lehet csak úgy elsöpörni. zala úgy őrzi meg 
emberségét, hogy lázad. ezzel összefüggésben számára a szerelem és az anyaság felülírja 
a lét értelmetlenségét, keretet és értelmet ad az emberi életnek.

Mazzini kafka és a biblia felől olvasva több szöveghagyományt mozgósít, sajátos ér-
telmezésében hozzáférhetővé teszi a közeli és a távoli múltat. az abszurd határán lépked-
ve, ahol a realitás már annyira hihetetlen, hogy arcul csap, a valóság szinte maga válik 
fikcióvá, és „a művészet antifikcióként kezd el működni”.3

„a jó irodalom azt a kérdést teszi fel: hogyan éljünk?”4 a befogadás aktusa e regény 
esetében különösen küzdelmes. stílszerűen szólva „nehéz szülés”, fájdalmas, kellemet-
len. Meghatározó olvasói tapasztalat a sokk: megtörténhet ez? kerülhetünk-e ilyen hely-
zetbe? Mit tennénk, amikor a létezésünk alapjai kérdőjeleződnének meg? Megmaradna-e 
emberi mivoltunk? hogyan néznénk szembe lényünk mélyrétegeivel, amikor bizonyítani 
kell a létezésünket? 

Van-e olyan kapu, ami csak a miénk? Mindenkinek egyéni, személyes kapuja van, 
ami csak rá jellemző? amit csak neki nyitnak ki? Mit kell tennünk, hogy bejussunk? 
Mindenkinek becsukják egyszer? 

2 a sátán, az Ördög héber eredetű nevének jelentése: vádló.
3 odo Marquard: a művészet mint antifikció (ford. schein gábor), Pannonhalmi Szemle, 1998/3, 

83–100.
4 balassa Péter egyetemi szemináriumai, előadásai, eLte bölcsészkar, esztétika szak, 2001/2002-es 

tanév.



Első alkalommal jelenik meg a Jelenkor rendhagyó, színes, 84 oldalas magazin-
ja. A hagyományteremtés szándékával létrehozott, évente egyszer megjelenő 
kiadványt automatikusan postázzuk mindazok számára, akik 2021-ben egy tel-
jes évre előfizetik szerkesztőségünkön keresztül a Jelenkor folyóiratot. 
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