
1481

H A r A s z t O s  á g n e s

trAgÉDiA, AMire nincs gyógyÍr
Kazuo Ishiguro: Vigasztalanok

tavasszal jelent meg a nobel-díjas angol regényíró, kazuo ishiguro 1995-ös nagyregé-
nyének (The Unconsoled) magyar fordítása Vigasztalanok címmel a Helikon kiadó gondo-
zásában. 

Amikor kortárs angol regények kelet-közép-európa felé fordulnak, titokban abban 
reménykedhetünk, hogy esetleg most megkapjuk a végső magyarázatot mindarra, ami 
széppé, költőivé, leláncolttá és félrecsúszottá teszi ezt a kultúrát. általánosságban el-
mondható, hogy a kortárs angol regények meg is próbálják megtalálni kelet-közép-
európa titkának kulcsát, és ezeknek a kutatásoknak akkor is érdemes útitársukul szegőd-
ni, ha végül inkább csak kafkai impressziót kapunk egy olyan tragédiáról, amire nincs 
gyógyír. Mindezen túl, a Vigasztalanok posztmodern metaszövegként elénk tárja az angol 
főszereplő és a meghatározhatatlan kelet-közép-európai kisváros viszonyát: a kívülálló 
tekintet és az öngyarmatosító kultúra találkozik ebben a regényben, hogy végül álomsze-
rűen egybeolvadjanak.

A regény abszurd kafkai tér-időkben játszódik. kelet-közép-európaiságára német és 
szláv nevek, az 1990-es évekbeli történelmi háttérre pedig a homályosan felvázolt regény-
beli közelmúlt utal, melyet leginkább a kétes színben feltűnő – alighanem totalitárius – 
vezető szobra jelez. A szobrot és a nemrég múlt rendszert, amit fémjelez, a közösség egyes 
tagjainak kínos hallgatása, mások szélsőséges gyűlölködése övezi. ismerős helyzet.

A cselekmény egyszerre szövevényes és banális: Mr. ryder, az angol zongoraművész 
koncertturnéja során ellátogat egy meg nem nevezett közép-európai városkába, ahol meg-
érkezése és a koncert között eltelt pár napban a közösség tagjai a hotel igazgatójától a 
portásig és lassan felsejlő régi ismerősökig, egészen saját elidegenedett családjáig bezáró-
lag, különféle szívességekre kérik. A határozatlan zongoraművész e kis – de azért nagy 
mennyiségben már erőszakosnak ható – kérések készséges teljesítésébe többnyire belebu-
kik. ezek meg is akadályozzák őt abban, hogy a saját felada-
tára koncentráljon. Mr. ryder megérkezik a hotelszobába, és 
a portás azonnal elméleti fejtegetésekkel traktálja a londiner 
szakma eszmei mondanivalójával kapcsolatban. A szálloda 
igazgatója mindenáron szeretné neki megmutatni felesége 
rajongói albumait. Az igazgató fia szeretné kikérni a tanácsát 
zongorajátékával kapcsolatban. később a portás megkéri, 
hogy beszéljen a lányával. egy távoli ismerőse – akivel vélet-
lenül fut össze – arra kéri, hogy barátságuk trófeájával hadd 
dicsekedhessen el rosszindulatú szomszédasszonyai előtt. 
ezenfelül a város szinte összes tekintélyes szereplője folya-
matosan azt várja tőle, hogy közéleti kérdésekben nyilvánul-
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jon meg, fogadásokon jelenjen meg, és mondjon véleményt a város kissé homályosan kö-
rülírt állapotáráról, noha a kérdésekben Mr. ryder láthatólag nem kompetens. 

Az abszurd terek és idősíkok összefolynak, egymásba alakulnak. A szállodai szoba, 
ahol megszáll, hirtelen ugyanaz lesz, mint ahol Angliában gyerekkorában lakott egy ide-
ig. A portás ismeretlen lánya és annak kisfia, mint időközben kiderül, a saját elidegenedett 
felesége és fia. Ahogy Friedrich Judit írja, az álmok nyelve ez, ahol a szereplők élete „em-
lékezetük homályában, tudatuk vakfoltjában zajlik”.1 egyértelmű intertextusa a könyv-
nek kafka, ahogy azt Dabis Melinda is megvilágította kutatásában, melyben a Vigasz-
talanokat M. c. escher hurkolt tereivel való viszonyában vizsgálja.2 

Az abszurd univerzumban az olvasó folyamatosan kapkodja a fejét, mivel valójában 
egyik helyzet sem forrja ki magát, semminek sincs valós következménye. Ha ishiguro 
kafkai művet alkotott a Vigasztalanokban, akkor elmondhatjuk, hogy nemcsak az escheri 
terek és idősíkok emlékeztetnek kafkára, hanem a valódi dráma teljes hiánya is. A szerep-
lők nem többek, mint a környezet kivetülései. ryder gyakorlatilag semmilyen tényleges 
cselekvést nem képes konzekvensen véghezvinni. indulatait, érdemi mondandóit rendre 
elhallgattatják, ugyanakkor abszurd klasszikus zenei sztárként körbehordozzák mint sa-
ját vágyaik tárgyiasult eszközét. A többiek játékszere ő, és ebből az állapotból nem tud 
kitörni, még csak fel sem igen ismeri helyzetét. A Vigasztalanok a posztmodern regények 
jellegzetes stílusában forgatja fel az olvasói várakozásokat Mr. ryder figurájával kapcso-
latban. Lassan jövünk csak rá, hogy olyan karakter ő, aki kényszerítő körülmények terei 
közt bolyong, és szerepek aktuális kivetüléseit éli meg egy soha véget nem érő purgatóri-
umban. ezek a szerepek gyakran ellentmondanak egymásnak, ide-oda rángatják rydert, 
és soha nem hagyják, hogy legalább az egyikben kiteljesedjen. Az egyik pillanatban köz-
életi szereplőként a város homályos kulturális-morális válságáról várnak el tőle tanács-
adást, de mire összeszedi a gondolatait, már egy addig csak felszínesen ismert karakter 
rángatja bele saját magánéletének értékelésébe. ám ezt a beszélgetést se fejezheti be, már 
újabb figurák jelennek meg, és követelik tőle a támogató családfő viselkedésmintáit. Véget 
nem érő hurkok sorozata.

ishiguro egyik legnagyobb erőssége az evokatív párbeszédekben rejlik, és a Vigasztalanok 
kísértetiesen idéz egy olyan miliőt, ahol lehetetlen menekülni az ezerféle apró félmondat és 
udvariasnak tűnő ajánlat vagy ötlet mögé bújtatott erőszakosság elől. rémisztő súlyok ter-
helik itt ryderen kívül a legtöbb egyéb karaktert is. Mr. Hoffmann, a szállodaigazgató pél-
dául a legalkalmatlanabb pillanatokban hozakodik elő a felesége kislányos rajongói albu-
maival. Mások kicsinek és szerencsétlennek tüntetik fel magukat, hogy így tarthassanak 
igényt ryder pártfogására. ilyen Hoffmann fia, aki amatőr zongoristaként akaszkodik 
ryderre: „igaz is – mondta a fiatalember –, valamit tényleg szeretnék kérdezni öntől. 
Valójában inkább kérés. Ha lehetetlen, kérem, csak mondja meg. nem veszem zokon. […] 
apa megkért, hogy zongorázzam az eseményen. gyakoroltam, és készen állok, és nem mint-
ha aggódnék miatta vagy ilyesmi…” (39.) súlytalan kérésnek tűnik, ám a regény végére vi-
lágossá válik: ennek a szereplőnek emberi mivolta és méltósága függ attól, hogy a neuroti-
kusnak és abuzívnak tűnő anyja művészi allűrjeivel elfogadja-e majd felnőtt fiuk játékát. 

ilyen és ehhez hasonló iszonyatos lelki súlyoktól terhelt emberek a nyugatról érkezett 
művészcsillagtól (esetleg külföldre szakadt hazánk fiától) várják el, hogy tekintélysze-
mélyként jóváhagyja tetteiket, döntéseiket, közösségüket. talán olvasható ez a messiásvá-
rás kelet-közép-európai jellegzetességként is. A helyi elit élete lassan felsejlik a csillogó 
fogadások és joviális kávéházi látogatások mögött: ezek az emberek iszonyatos teljesít-

1 Friedrich Judit: Az álmok nyelvén. kazuo ishiguro Vigasztalanok című regényéről, 1749, 2021. 
augusztus 14.

2 Dabis Melinda: Az elme örvényében. Az emlékezés mintázatai Kazuo Ishiguro regényeiben, PPke, 2017, 
disszertáció, kézirat, 68.
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ménykényszerben, elvárások között fuldokolva hazugságokba menekülnek és abuzív 
kapcsolatokban ragadnak. egy a sattler-emlékmű melletti fényképezkedés során helyi 
újságírók egyenesen kompromittálják rydert ezzel a fiktív diktátorral, akinek neve mint-
ha sztálin és Hitler összeolvadásából keletkezett volna. A városka lakói mindenáron 
ryderrel szeretnék legitimáltatni saját narratíváikat, mivel folyamatosan menekülnek a 
valóság és saját elrontott életük elől. Abszurd légüres térben lebegnek az intellektuálist a 
művészivel és a morálissal egybeolvasztó nagy válságuk közepén. Furcsa kelet-közép-
európa ez, amely mindig arra vágyik, hogy kívülről határozzák meg a helyzetét, de amely 
igazán sosem hallgatja meg a tanácsokat. 

A rendszerváltás kelet-közép-európája is ez, ahol késhegyig menő viták zajlanak esz-
mei, intellektuális kérdésekről, művészeti fogalmakról. ezek az értelmiségi viták pedig 
mindig áthallásos módon politikáról és közéletről is szólnak: „A modern formák annyira 
összetettek ma már. kazan, Mullery, yoshimoto. Még egy magamfajta képzett muzsikus-
nak is nehéz már, nagyon nehéz. […] Hogyan tudnának az ilyen emberek, a képzetlen, 
maradi emberek, hogyan tudnának ők megérteni ilyesmit, bármilyen nagy legyen is a 
kötelességérzetük a közösség iránt? ez reménytelen, Mr. ryder. nem tudnak megkülön-
böztetni egy tört kadenciát egy csonka motívumtól. Vagy egy töredezett ütemjelzést egy 
pauzasorozattól. És most félreértik az egész helyzetet!” (251.) A tört kadenciák ismerete és 
a közösség politikai életének színvonala között egyértelmű kapcsolat bontakozik ki.  
A történelemben igen kevés olyan helyzet volt, melyben a szellemi elit politikai hatalmat 
szerzett, a rendszerváltás korának közép-európája történetesen ilyen volt. ishiguro torz 
tükröt állít a szamizdatok és füstös irodalmi szalonok értelmiségi világmegváltó délután-
jai elé is. Mr. ryder ugyanis nagyon jól tájékozódik a modern zenében, ám igen hamar 
világossá válik, hogy nem alkalmas példaképnek. sőt, elméleti hozzáértése a kisváros 
sznob közönségének művészieskedő közegében kifejezetten veszélyes és fanatikus indu-
latokat szabadít el: „Az introspektív tónussal szembeni ellenségességet gyakorta jellemzi 
a tört kadencia túlzott használata. […] kénytelen voltam abbahagyni, mert a teremben 
már mindenki üvöltözött christoffal. […] Aztán a vastag szemüveges, fiatal nő felállt, és 
odament christoffhoz. nagyon higgadtan vágott át a kis területen, amely mindeddig kö-
rülvette a csellistát. – te vén bolond – mondta, és hangja ismét élesen hasított át a zsivajon. 
– Mindannyiunkat lehúztál magadhoz. – Aztán megfontoltan, visszakézből pofon vágta 
christoffot” (274.). ez a közép-európai szellemi elit állandóan messiásokat keres, hogy 
végre irányt mutassanak. Ha aztán elmarad a megváltás, kegyetlenül elhajítja a levitézlett 
krisztusokat és tanaikat, melyek nemritkán öltenek formát egy-egy intellektuális vagy 
művészeti irányzatban.

Az egyetlen üdvözítő út keresésére irányuló vágyak, melyek – Ady szavaival – „elül-
nek s fölhorgadnak megint”, traumatizált és tipikusan passzív mentalitást eredményez-
nek. A rossz döntések elkerülésének nagy eposza ez, ahol a jelen nem más, mint rettegő 
lavírozás múltbeli csalódások között. Mr. ryder elhagyott felesége és kisfia felé is ebben a 
szellemben próbál közeledni: családi életük a regény hektikus napjaiban leginkább a régi 
sebek begyógyításának kísérleteiből áll. sophie és ryder igyekeznek nem újra elkövetni a 
régi hibákat: „tudja, be kell vallanom, hogy egyáltalán nem örültem, amikor először hal-
lottam róla. erről a fogadásról úgy értem. Úgy gondoltam, elrontja az esténket. De amikor 
tovább gondolkodtam, […] rájöttem, hogy nem akadályozza meg a közös vacsoránkat, 
azt gondoltam, hát, ez jó dolog. […] Az egész este megerősíti köztünk a dolgokat” (332.). 
Végül ezek a szándékok is veszendőbe mennek. A híres zongorista sodródása közepette 
feláldozza családi életét – hiszen a szellemi és művészi értékeknek ebben a világban hatal-
mas súlya van –, és ryder kisfiához fűződő viszonya is megszenvedi ezt a fanatizmust. Az 
ünnepelt közszereplő több helyszínen is otthagyja a kilencéves kisfiút, elfelejtkezik prob-
lémáiról, mindezt pedig még passzív agresszióval is tetézi. 
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Az elhanyagolt kisgyerek jellegzetes ishigurói toposz. egyfajta indikátorként mutatja 
meg a szülei által létrehozott világok felfoghatóságát és élhetőségét. A Vigasztalanok Borisa 
is illeszkedik ishiguro gyerekkaraktereinek sorába: magányos, szorongó kisgyerek, aki 
kitalált világokba menekül. ráadásul még freudi kompetenciaharcot is folytat apjával, 
akit gyakran idegesít kényszeres pótcselekvéseivel. ezek valójában azonban tükörképei a 
felnőttek hasonlóan kényszeres játékainak. Ha ez nem lenne elég, Borisnak helyettesítenie 
is kell a művészi magaslatokban elmerülő apját otthon magányos anyja mellett. különösen 
megrendítő ez annak fényében, hogy Mr. ryder és a kisváros lakói is folyamatosan világ-
megváltó tépelődésekben és fennkölt művészi élmények létrehozásában merülnek el.  
A regény végső csavarja, hogy a főszereplő saját kudarcos apaszerepének hátterében saját 
bizonyítási kényszeres fiúszerepe áll. saját szülei pedig még arra sem méltatják, hogy 
koncertjén megjelenjenek.

ryder nyugat-európai kívülállóként érkezik a városba, a történet végére pedig vilá-
gossá válik, hogy ez a kulturális közeg életének mély kríziseit hozza felszínre. Olyan föld-
re lépett, ahol mindenki mély küzdelmet folytat saját életével és önértékelésével, miköz-
ben a személyes határok tiszteletben tartása nélkül osztogatnak tanácsokat egymás 
magánéletével kapcsolatban, lehetőleg szakmai tekintély nevében. ez az a hely, ahol az 
ítélkezők megítéltetnek, a messiások porba hullanak, az okosak nem tudnak megszólalni, 
részegek tartanak székfoglalót, az apák nem büszkék, a fiúk pedig nem szárnyalnak. 
Mindenki máshol van jelen, mint ahol lennie kellene, és a valóság a fonákjáról mutatkozik 
meg, akárcsak egy foucault-i heterotópiában. A működő nyugat-európai minták jungi 
árnyoldalát mutatja meg a Vigasztalanok kafkai alvilága, melyet a regény vége felé a szál-
lodaigazgató a „teljes katasztrófa” (670.) kifejezéssel summáz. Az eredeti szövegben en-
nek a kifejezésnek poétikus hangzása és súlya van: tragédia, amire nincs gyógyír [„an 
unmitigated disaster”3]. Legjobb elfelejteni. Már ha szeretjük a rémálmainkat élni. esetleg 
egymás rémálmait. Ha mégsem, akkor jó döntés elolvasni, mit mormol a vigasztalan 
európa: mit mesél nyugat a keletről, a Másikról és önmagáról. 

3 kazuo ishiguro: The Unconsoled, Faber and Faver, 1995, 503.
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A vörös hegedű
Leonard Bernstein: Candide - nyitány
John Corigliano: “The Red Violin” Hegedűverseny
Dohnányi Ernő: II. szimfónia, Op. 40
Elina Vähälä - hegedű
Vezényel: Bogányi Tibor 
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A díj alapításának üzenete
Ágoston Zoltán

Balogh Máté: Hangyák indulója
Kantáta Bertók László szövegeire - 
ősbemutató

Balogh Máté (Paul Peuerl nyomán): 
Intrada - ősbemutató

Közreműködik:
Váradi Marianna - szoprán
Lázár Balázs - narrátor
Pannon Filharmonikusok Fesztiválkórus
Pannon Filharmonikusok Zenekar
Vezényel: Vass András
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A rendezvény díjmentes helyre szóló regisztrációs jeggyel látogatható.
Regisztrációs jegyet személyesen a Kodály Központ jegypénztárában, 
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