Timár Krisztina
Filliponi párbeszédek — bábszínház és karnevál
A Néma Revolverek Városában

1. Elsô pillantásra különösen festhet drámáról, színházról, színjátszásról szóló szövegek között egy olyan írás, amely Rejtô Jenô egyik kései regényével foglalkozik.
Eszembe se jut azt állítani, hogy A Néma Revolverek Városa voltaképpen dráma
lenne. (A normál és dôlt betûk segítségével a földrajzi nevet igyekszem a mû címétôl elkülöníteni. Ahol dôlt betûket használok, ott a regényrôl beszélek, ahol pedig
normál betûket, ott a regényben szereplô városról, Filliponról.) Meggyôzôdésem viszont, hogy a regény sajátos világa akkor tárul fel a legteljesebben, ha olvasása közben a drámai mûvek értelmezési módszereit (is) alkalmazzuk, még akkor is, ha
regényrôl van szó.
A Néma Revolverek Városát Rejtô western-regényei közé szokás sorolni. Rejtô öszszesen hat westernt írt, vagyis az életmûnek csak kis szeletét adja a mûfaj, amelyet
már maga Rejtô is elkülönített többi mûvétôl: a western-regények címoldalán elhagyta megszokott írói álnevét, és Gibson Lavery néven jelentette meg ôket. Önálló elemzés feladata lehetne az elkülönítés okairól és következményeirôl szólni, de
annyi itt és most is megemlítendô, hogy a Lavery-könyvek legtöbbjébôl, bár izgalmas, fordulatos kalandregények, éppen a jellegzetes rejtôi komikum hiányzik, vagy
csak egy-két szereplô és néhány jelenet erejéig bukkan fel. A Néma Revolverek Városa azonban a westernek között is magára marad. Ez a könyv ugyanis P. Howard
néven jelent meg, és mindent el lehet róla mondani, csak azt nem, hogy hiányozna
belôle a komikum.
Tudtommal Sántha Attila olvasta elôször (és egyelôre utoljára) Bahtyin karneválelmélete felôl Rejtô Jenô életmûvét (elsôsorban a Piszkos Fred, a kapitányt). Kezdeményezô jelentôségû tanulmányában Sántha sorra veszi Rejtô regényeiben a
groteszk világparódia elemeit, elsôként tárva fel a rejtôi komikum karneváli forrásait. Két világot állít egymással szembe, az egyik a felvilág (a bahtyini fent), a másik
az alvilág (a lent, a karnevál): „a polgárság és az arisztokrácia jól ismert társadalmi
konvencióihoz ragaszkodó hivatalos, nappali világ (…), és az éjszakai világ, a csavargók, kalandorok, bûnözôk világa” (11.), amely felfordítja, de újjá is teremti
(egyúttal pedig jobbá teszi) a felvilág rendjét. Sántha nyomdokain haladva, korábbi
dolgozataimban én Az ellopott futár bahtyini olvasatával próbálkoztam. Hamarosan
rá kellett azonban ébrednem, hogy ami mûködött a Bahtyin által olvasott középkori és reneszánsz szövegekben, az nem feltétlenül mûködik a modernségben íródott
regények olvasásakor. (Sántha, érdekes módon, a Dosztojevszkij poétikájának problémáira nem hivatkozik). Ennek ellenére Rejtô bahtyini olvasata és Sántha eredményei
semmiképpen nem hagyhatók figyelmen kívül, különösen akkor nem, ha az ember
éppen a színházelméletet szeretné segítségül hívni az olvasáshoz — az alábbiakból
kitûnik majd, hogy színház és karnevál rokon fogalmak —, de körültekintéssel kell
kezelni ôket.
Korábbi értelmezési módszereim más szempontból is hasznosnak bizonyultak A
Néma Revolverek Városának olvasásakor. Az ellopott futárban a központi kérdés a törvény, a jog és az igazság viszonya volt, ez pedig A Néma Revolverek Városában is ko27
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moly szerepet játszik. A törvény ad lehetôséget a regénytér színpadszerû összeszûkülésére, egyén és közösség különleges viszonyának kibontakozására; a
törvény(szöveg) ellenében épül fel a karneváli világ. Ezenkívül (ami talán még fontosabb), az igazságkereséstôl elválaszthatatlanul, megjelenik jelölô és jelölt ellentmondásos kapcsolata. Ez a probléma, a jelentés problémája (a modernség
alapproblémája) gyakorlatilag a regény összes dialógusát meghatározza, amelyek a
jelentés keresésének minden másnál fontosabb eszközeivé válnak, így önálló jelentôségre tesznek szert. Akárcsak a színpadi dialógusok, amelyekre hasonlóan összetett feladat hárul: bennük mutatkoznak meg és alakulnak ki a jellemek, ôk vezetnek
el a cselekmény kiindulópontjától a végpontig.
Hogy jog és igazság kapcsolata, illetve a jelentés problémája a modernségben hogyan függ össze egymással, azt Paul de Man elméletébôl kiindulva lehet a legjobban
összefoglalni. Eszerint a törvény(szöveg) általánosnak, egyetemesnek, sôt transzcendensnek tételezi magát, de közben megfeledkezik arról, hogy nem abszolút,
hanem közmegegyezésen alapul (358.). Ráadásul, mivel általános, nem vonatkozhat
minden egyedi esetre, így igazságtalanná válik (358-361.). Csakhogy szöveg nem létezhet referens nélkül, sem törvény egyedi esetek nélkül: a referencia mindenképp
létrejön, és aláássa a rendszert, amely létrehozta (362.) — az egyedi esetekben rendre
kiderülnek a törvény hibái.
A referens tehát bomlasztó tényezôvé válik, a törvénynek védekeznie kell ellene,
el kell távolítania magától. Így, bár definíció szerint sem kapcsolódhatnának össze,
a törvény még tágítja a szakadékot kettejük között: a referenst, az egyedi esetet azonosítja a bûnnel, hogy kizárhassa magából. (Az ellopott futárban az indítja el az eseményeket, hogy a vizsgálóbíró nem végzi el kötelezô feladatait a rábízott bûnesetben,
inkább eleve bûnösnek tekinti a vádlottat, aki egyébként ártatlan). A Rejtô-regények cselekményének szintjén így „hozza létre” a törvény világa, a felvilág az alvilágot, de pontosan ezáltal követ el maga is bûnt. Az alvilág ugyanis már mindig
létezik, vagyis a felvilág hazudik, amikor azt állítja, hogy ô hozza létre; és akkor is,
amikor azt állítja, hogy a törvény referense csak az alvilág — hiszen a törvény a felvilágra is vonatkozik. Más szavakkal: a törvény hozza létre a bûnt, de az ellenkezôje
is elmondható (vagyis bûn nélkül a törvénynek sem lenne értelme). Ez a Rejtô-regények kiindulópontja: egy szakadásoktól, hiánytól, haláltól meghatározott, ördögi
körben forgó világ, saját ellentmondásai által sokszorosan aláásva. Véleményem szerint Sántha téved: az alvilág önmagában nem tudja megváltani a felvilágot, hiszen
maga is ugyanabban az ördögi körben forog. Valóban a felvilág görbe tükre (12.), de
éppen mert tükör, csak ugyanazt mutatja, legfeljebb parodisztikusan, felfordítva,
minden hazugságot a felszínre hozva. A segítség máshonnan jön: olyan figuráktól,
akik egyszerre több világhoz is tartoznak, így képesek közöttük közvetíteni (vö.
Stallybrass 44.), azaz felnyitni mindenfajta határt, és kapcsolatot teremteni a világok
között. Közéjük tartozik Pencroft is, aki a Néma Revolverek Városában, tizenkét
évi gonosz bizonytalanság és ellenségeskedés után, mindent jóra fordít.
2. A törvény meghibásodása mutatkozik meg a történet kezdetén A Néma Revolverek Városában is. Amikor Pencroft „átalakul” Benjamin Walterré, az elsô, amit
ebben a szerepben el kell szenvednie, a kitoloncolás. A törvény nem bünteti meg
Walter korábbi bûneiért, sôt megvédi az emberek haragjától (kétszer is a rendôrség
siet a segítségére — igaz, nem szívesen — amikor meg akarják lincselni, Rejtô 42. és
48.), de nem jóságból, hanem mert nem vállalja a felelôsséget az elítéléséért. Ehelyett
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eltávolítja, mintegy kilöki magából. Egyik hivatalnok a másiknak adja át, Mexikóba,
aztán Texasba küldik, hogy végül Filliponban kössön ki.
Fillipont így (a szomszédos Raviannal együtt) látszólag a törvény teszi „törvényen kívüli világgá”, hiszen önmaga ellentétének nyilvánítja, amikor az egyetlen
helyként határozza meg, ahová egy törvényen kívüli embert küldeni lehet. Csakhogy ezzel már elkésett: maga Fillipon régen elhatárolta magát a törvénytôl. Szó
szerint: a két város között régi ellenségeskedés feszül, amely jogi eredetû: egyik sem
tudja biztosan, melyiket illeti a közeli szénbánya. Ennek ellenére egyikük sem hajlandó (a regény végéig) jogi szakértôkre bízni az ügyet. A város rendje groteszk rend
(amely szókapcsolat már magában is groteszkül ellentmondásos): titokzatos hatalom
uralja, akit senki sem ismer, csak géppel írott (tehát tökéletesen személytelen) parancsait látják. Állítása szerint ô a régen halott Prentin, aki visszatért kísérteni. Megszûnik a felvilági rend egyik alapellentétpárja, élôk és holtak szembeállítása —
felfordult világ ez, a törvény tagadása. Mégsem ellentéte: csak az a bizonyos görbe
tükör, amely megmutatja, hogy amikor a törvény elvont egyetemességnek tételezi
magát, akkor személytelenné és kegyetlenné válik, és az egyén számára értelmét veszíti (ahogy Prentin parancsait sem értik). Láthatatlan mindenhatóságában ugyanúgy Istent kívánja helyettesíteni, ahogyan a felvilági (jelen esetben külvilági)
törvény. Nincs köze ennek a világnak a bahtyini értelemben vett groteszkhez, mert
nevetés helyett félelem és a halál határozza meg (vö. Rabelais 103.). Wolfgang Kayser vizsgálta meg a groteszknek ezt a fajtáját, és az általa felsorolt jellemzôk mindegyike megtalálható a Pencroft érkezése elôtti Filliponban: a személytelen,
mindenható erô (43.), az elidegenedés (51.), az ijesztô bizonytalanság (52.), a jelentés sérülése, illetve hiánya (61.). Fillipon — bábszínház (vö. 90.): hiányzik belôle a
szabadság, helyette egy külsô hatalom mûködik, amely az emberek leghétköznapibb
cselekedeteit is meghatározza (pl. nem hordhatnak revolvert, csak üres pisztolytáskát, innen a város neve). A bábszínház szereplôi halott anyagból való figurák — Fillipon csendje halotti csend. A város önmagán sem képes segíteni, nemhogy a törvény
merev, elembertelenedett világát segíthetne újjáteremteni.
A jelentés sérülésének problémáját érdemes közelebbrôl megfigyelni. Ahogy a
bábszínház irányítóját senki sem látja, a közönség sem — úgy a jelölô (Prentin levelei) mögül is hiányzik a jelölt. Senki sem tudja, kicsoda Prentin, ezért nem tudja
senki, hogy pontosan mit is akar a parancsokkal. Ha konkrét embert és szándékot
köthetnének a parancsokhoz, pontosan az abszurd voltuk szûnne meg (amint hogy
a regény végén meg is szûnik, amikor kiderül, kicsoda Prentin). De Prentin titka
sem a „végsô értelem”, ô is csak azért tarthatja kezében a hatalmat, mert két titok van
a birtokában: egy hajdani gyilkosság titka és az Adat, amely állítólag bizonyíthatná
a város ártatlanságát (Rejtô 178.). Ezt a két titkot kellene megfejteni (a két jelöltet
megtalálni), de mindkettô többszörösen is eltávolítódik a jelentés után kutatóktól.
Mindenki tudja, hogy a gyilkosságot kik követték el — azt nem tudják, hogy ki volt
az áldozat. Az Adatot pedig, egy rég elveszett írást, senki sem látta, még az sem biztos, hogy létezik.
Sem Bahtyin, sem Kayser nem ismerték Rejtô mûveit, amikor a groteszkrôl írtak,
mégis mintha a kétféle elméleti nyelv ütközne össze, amikor Pencroft (a törvény hibájából) Filliponba érkezik. Innentôl kezdve minden groteszknek mondható figura
és esemény a bahtyini groteszk jegyeit viseli magán — a félelmetes komikussá válik,
a nevetés megszabadít a félelemtôl (Rabelais 136., Freud, idézi Stallybrass 171.). A
Kayser-féle groteszk csak a regényvilág múltjában jelenik meg, ezért a továbbiakban,
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valahányszor a „groteszk” kifejezést használom, mindig bahtyini értelemben teszem, és a karnevál szinonimájának tekintem. Fillipon halott világa újjáéled, viszszafordíthatatlan változások következnek be, amelyek elôbb véres csatához, majd
boldog kibéküléshez vezetnek. Igaz, hogy a karnevál egyik alapvonása, a nyitottság
(Rabelais 339.) csak Filliponon belül tud érvényesülni, kifelé nem. Innen Pencroft
érkezése után csak Bunny tud távozni — ezután a hely senkit nem enged se ki, se be.
A leglátványosabban az a jelenet bizonyítja ezt a zártságot, amelyben Pencroft vonaton próbál elmenekülni a városból, és három napig utazik étlen-szomjan, mire
kiderül, hogy a város körül járó szénvonatra szállt fel (Rejtô 124-125.). A bahtyini
fent és lent itt „kint és bent” ellentétévé válik. Pencroft szívós (bár gyakran akaratán kívül végzett) munkájának legnagyobb eredménye, hogy a regény végére ezt a
zártságot is megszünteti.

3. Az események egyik oka tehát az, hogy a törvény világa igyekszik eltávolítani
magából Pencroftot. A másik oka nagyon is karneváli ok: egy személycsere, amelyet
Benjamin Walter színjátéknak nevez (24.). Az is, minden értelemben. Színjátéknak
metaforikusan a megtévesztést szokás nevezni, a Walter kezdeményezte csere pedig
nemcsak hogy megtévesztés, de aljas csalás is (így akarja megszerezni Pencroft örökségét). De a cserét lehetôvé tevô plasztikai mûtét szó szerint is egy színielôadás elôzményévé válik: Walter és Pencroft mintegy maszkot öltenek, felveszik egymás
arcát. Akár a színpadon, itt is a maszk teszi lehetôvé, hogy leendô szerepüket eljátszhassák. Ha Pencroftot nem tévesztenék össze Walterrel, nem oldhatná meg Fillipon baját, Walter viszont „saját személyében” sohasem menne Filliponba segíteni
— akire a városnak szüksége van, az Pencroft, de Walter szerepében.
Mivel az európai kultúrában az arc az egész személyiség jelölôje, Pencroft joggal
érezheti úgy, hogy egyúttal testet is cserélt: „Olyan különös érzés volt ez, mintha
vendégségben lenne lelkileg egy más ember testében” (32.). Mind a személycsere,
mind a maszkviselés jellegzetes eleme a bahtyini karneválnak (Rabelais 50.): mindkettô kiválóan alkalmas arra, hogy megbontsa a felvilág merev rendjét, hiszen ennek
a rendnek legfontosabb követelményei közé tartozik a szilárd határok rendszere, az
egyértelmûség. Igaz, a „vendégség más ember testében”-élmény a kayseri elidegenedés-élmény is lehetne, vagyis teljesen nélkülözhetné azt a vidámságot, amelyet
Bahtyin a karnevál alapvonásai között sorol fel. Nem csoda, hogy Pencroft elsô élménye ebben az idegen testben az, hogy becsapták: az irataival együtt az örökségét
is elvették tôle. Ebben a pillanatban azonban helyzete ismét megváltozik, az elidegenedés nevetésben oldódik fel, amikor kiderül, hogy Pencroftról az arcával együtt
a balszerencséjét is „leoperálták”. Helyette Walter szenvedi tovább Pencroft korábbi
sorozatos baleseteit, így Pencroft már nem is akarja visszakapni régi önazonosságát
(Rejtô 36.). (Érdekes lenne alaposan végignézni azokat a jeleneteket, amelyekben
egymás cselekedeteinek következményeit viselik. Minden ilyen eset komikus —gyakran parodizálják a jog és a pénzügy nyelvét — és jó részük a regény megoldásában is
szerepet kap. Nem lehet, hogy egy újfajta, karneváli gyökerû igazságszolgáltatást
rajzolnak elénk?) Attól kezdve pedig, hogy a már említett sorozatos kitoloncolás
eredményeképpen Filliponba ér, egymást érik a groteszk helyzetek, szereplôk és események, amelyeket ismét a színház nyelvén érdemes értelmezni. „A karneváli formák (…) [közel állnak] a színpadi látványosságokhoz”, de olyan színpadhoz, amely
„nem osztja fel a résztvevôket elôadókra és nézôkre. (…) A karnevált nem nézik,
hanem élik, méghozzá mindenki” (Rabelais 14-15., Bahtyin kiemelései). Bahtyin
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szövegében a színház szükségszerûen elválasztja egymástól az elôadót és a nézôt, de
ennek nem feltétlenül kell így lennie. Filliponban Pencroft és a városlakók is egyszerre szereplôi és közönsége az eseményeknek. Ez már nem bábszínház, nem külsô
irányító határozza meg a mûködését, éppen ellenkezôleg: talán nem túlzás, ha azt állítom, hogy amibe Pencroft Filliponban belekerül, az a totális színház.

4. Bahtyin követôi, gondolatrendszerének folytatói és átértékelôi közül Peter
Stallybrass és Allon White könyve fogalmazza meg, hogy a karneválban a nézô könynyen résztvevôvé is válhat; a karneváli határáthágás megfigyelô és megfigyelt között
is bekövetkezhet (42.). Ha a karnevált mint színpadi látványosságot értelmezzük,
akkor a fenti megállapítás azt is jelenti, hogy színész és közönség között is elmosódhat a határ. Nem azt értem ezen, hogy eggyé válnak, hiszen ha eltûnik közöttük
a különbség, akkor megszûnik a saját létük is, és velük maga a színjáték. Sokkal inkább azt, hogy színész és közönség szabadon felcserélhetôvé lesz. Mindkét fél ugyanannak a közösségnek a része: színésznek és közönségnek lenni sem más, mint szerep,
amelyet a színdarab idejére mindkét fél elfogad. Mindannyian a színjáték résztvevôi — azaz bármelyik pillanatban megtörténhet, hogy aki addig színész volt, mások
játékának közönségévé válik, és megfordítva.
Filliponban pedig ez igen gyakran meg is történik. Pencroft, amikor megérkezik, külsô megfigyelô szeretne lenni: úgy tekinti a várost, mint egy nagy elôadást,
amelynek ô a közönsége. Így a város akár meg is maradhatna bábszínháznak, amelyet továbbra is Prentin irányít, Pencroft pedig néz. Csakhogy éppen erre nincs lehetôsége. Elôször is azt szeretné, ha elmondaná neki végre valaki, mi is történik
körülötte, de ez senkinek eszébe se jut, hiszen Walternek tekintik, aki mindenrôl
tud, tehát semmit nem kell neki elmagyarázni. Másodszor rá kell jönnie, hogy a
nézô helyzete a bábszínházban sem szilárd és körülhatárolt: többen is meg akarják
ölni, azaz a halott filliponi világ részévé tenni. Ha életben akar maradni, nemcsak
azt kénytelen elfogadni, hogy a játék részesévé vált (vö. Stallybrass 42.), hanem át is
kell alakítania a játékot (tudtával vagy tudtán kívül) bábszínházból eleven emberek
színházává. Erre pedig csak a karneválban és a karnevál által van esélye, hiszen a karnevál a halálhoz szorosan hozzákapcsolja az életet, és köztük oda-vissza átjárást teremt (Rabelais 61.).
Nem is csinálja ügyetlenül. Azzal fog hozzá, hogy mozgást visz ebbe a halott, determinált világba (követ dob az állóvízbe), egyúttal pedig mulatságossá teszi azt, ami
korábban ijesztô volt:

„No várjunk, most majd dob egy követ ebbe az egészbe. Lekiáltott:
— Ha mindent akarnak tudni, menjenek Hildegardhoz! Burns majd megmondja
maguknak, hogy Ervin írt nekem a halála elôtt, és ô mindent tudott. A bánya miatt
nem kell aggódni, nem jöttem volna haza, ha ez nem lenne elintézve! Csak egy szót
mondjanak Hildegardnak, és ô megérti, hogy miért teszem ezt. […] Vagy beszéljenek Brunsszel. Ô a fô részese az ügynek. — Gondolta, ezt a disznót jól bemártja. — Az
egészet ô kavarja. Menjen oda, mondja meg neki, mit üzentem, és mondja meg mindenkinek, azért jöttem vissza, hogy megmentsem magukat Prentintôl. Én leszámolok
vele!” (98-99., kiemelések tôlem, T. K.)

A filliponiak szavait használja, de találomra keveri össze a korábban hallott neveket, azaz úgy, ahogy egy filliponinak sose jutna eszébe beszélni. Ebbôl a határ31
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helyzetbôl a legnagyobbat is megígérheti, éppen azért, mert nem tudja, mirôl beszél:
hogy véget vet a bábszínháznak, azaz megszünteti a város kiszolgáltatottságát. És
megtörténik az elsô csoda, amelyet majd újabbak követnek a regényben: amit mond,
arról pillanatok alatt bebizonyosodik, hogy igaz. A város valóban megmozdul, az
emberek ôrá hallgatnak, és nem Prentinre — ô pedig már egyáltalán nem személytelen hatalom, sôt: hatalma a filliponiaktól származik. Ez a beszélgetés indítja el
Fillipon újjáéledését: megszûnik a csend, a félelem, a városlakók nagyon is elevenné
válnak, életükben szédítôen gyors váltások követik egymást, ezekbôl pedig Pencroft sem maradhat ki. Szerepe pillanatonként változik. Színész, sôt fôszereplô, amikor beszélnie kell az emberekhez, és mindenki ôt figyeli. Ilyenkor többször is,
szándéka ellenére, sôt önmaga legnagyobb meglepetésére a hatalmas népvezér szerepét játssza, akitôl egyaránt várnak biztatást és vezetést, miközben ô érti a legkevésbé, ami történik, sôt, amit ô maga mond:

„A hatás leírhatatlan volt! Az emberek tomboltak, a kalapjukat dobálták, a
kezét szorongatták, a nyergét csókolták, Montagezza nevétôl viharzott a tér, többen lóra kaptak, maga Pencroft megdicsôülten állt az ujjongó nép között, és fogalma sem volt semmirôl.” (185.)

Szerepébe, karneváli mivoltához híven, a szórakoztatás is beletartozik: egyik vicce
nyomán hangos nevetés támad (104). Ugyancsak karneváli vonása, hogy amikor beszédet tart, kezdetben semmi más célja nincs, csak hogy megakadályozza a vérontást,
vagyis szembeszegül a halállal (101. és 184.). A helye pedig a karneváli színpad:
bármi, amire éppen felkerül, hogy láthassák, és amirôl éppoly gyorsan le is kerülhet:
egy asztal (100.), egy utcai emelvény (102.), egy ló (183.), végül a vádlottak padja
(210.). Az elsô alkalommal ellenfele is akad, aki egy hordóra ugrik fel, majd Pencroft horogütése gyorsan le is röpíti onnan (103.). Ekkor fogja fel elôször, hogy milyen szoros a kapocs közötte és közönsége között, hogy kettejük léte feltételezi
egymást:
„Ez nem az ô ereje! A népségbôl árad feléje, abból, hogy magasabban áll, hogy
akarják benne ezt az erôt, kell valaki, aki elindítja ôket és okot adjon, ezért kívánják ôt hatalmasabbnak mindannyiuknál.” (104.)

De azt is nagyon jól tudja, mennyire változékony a helyzete. Szerepével hatalom
jár együtt, de mivel a szerep bármikor megváltozhat (határai átjárhatóak, nincs szilárdan az emberhez kötve, Dosztojevszkij 149.), a hatalom is könnyen kieshet a kezébôl. Akárcsak az elôbb említett ellenfél vagy a magyar karneváli hagyományok
szerint évrôl évre megválasztott pünkösdi király, ô is gyorsan elveszítheti vezetô szerepét, illetve mást emelhetnek a helyébe, míg belôle alávetett, sôt áldozat válhat:
„Most aztán menekülni, mert egy pillanat, és már a fán kalimpázik… Minden másodpercben kiderülhet, hogy mennyi hülyeséget mondott” (104.). Rejtô nem is lenne
Rejtô, ha ebbe is bele nem olvasztaná fent és lent ellentétét. Amikor Pencroft metaforikusan alávetett helyzettôl fél, gyakran az akasztás jut az eszébe, amely szó szerint magasabb helyre vezetné, de ezzel együtt el is pusztítaná. Karneváli halál ez,
amely szórakoztató látványosságot csinál a kivégzésbôl is.
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„A nyugalma, amellyel szembeszállt velük, különb erônek bizonyult a haragjuknál. De ez már csak vékony jégkérge a népszerûségnek, és ha ismét beszakad alatta,
elmerül menthetetlenül, és a siker óceánjának ragyogó, sima tükre a népharag háborgó hullámaivá alakul, ezután másodpercek alatt átcsap felette, és vége a színjátszásnak…” (200—201., kiemelés tôlem, T. K.)

Minden helyzete átmeneti: az egyik pillanatban szónokol, a másikban szökik az
emberek (és a vezéri szerep) elôl. Többféle módon is próbál menekülni: akár úgy,
hogy kiválik az emberek közül (háztetôkre mászik, kapualjakban bújik el), akár úgy,
hogy a tömeg részévé válik, elvegyül közöttük (ez is rövid idôre sikerülhet, és csak
éjszaka). Ilyenkor ô válik közönséggé, ô figyeli az eseményeket, amelyeket most
mások játszanak el. Máskor Cödlingerék kunyhójában vagy Bunny házában húzza
meg magát, de természetesen mindkét hely határai átjárhatóak, különösen, ami Walter szobáját illeti: hol az ágy alól, hol a szekrénybôl bújnak elô váratlan vendégek.
Az imént kiragadott jelenetek, Pencroft látványos szerepváltásai korántsem kizárólagos megnyilvánulásai annak, amit az elôzô fejezet végén „totális színház”-nak
neveztem. Éppen ellenkezôleg: csak a felszínre hozzák azt az elvet, amelyre az egész
mû karneválisága épül, és amely Pencroft és a filliponiak (ravianiak) gyakorlatilag
minden dialógusában megmutatkozik.

4. Fillipon és Ravian zártsága abban is megmutatkozik, hogy a két városnak saját,
önálló nyelve van. A két város, minden ellenségeskedésük ellenére, voltaképpen szorosan összetartó emberek közössége, amelybe idegennek nagyon nehéz beilleszkedni. Pencroft színre lépése itt is karnevalizációhoz vezet: a helybeliekkel folytatott
dialógusaiban, korábban taglalt, többszörös határnyitásaitól elválaszthatatlanul, a
nyelvi határokat is felnyitja. Pencroft idegen a városban, de ismerôs szerepében jelenik meg, ezért mindenki úgy beszél vele, mintha félszavakból is értene, miközben
fogalma sincs, mi történik körülötte. Amiért a regény párbeszédeiben sorozatosan
meg kell küzdenie, az nem más tehát, mint a jelentés, amelynek problémáját a dolgozat elsô felében felvetettem. Az ô számára karnevalizálódik a filliponi nyelv, felnyitva az anyanyelv és az idegen nyelv közötti határt. Egyszer olyan nyelven
beszélnek hozzá, amely a szerepe szerint anyanyelve lenne (Walter anyanyelve, a
portogezi nyelv), de egy szót sem ért belôle (134—136.). A helyzet fordítottja gyakoribb: anyanyelve szavait hallja, a beszéd mégis tökéletesen idegen: „[…] hogy anyanyelvén beszéljenek hozzá, és mégis, mintha a csurungaföldi bennszülöttek között
lenne, ez sok!” (91—92). Nemcsak arra kell rájönnie, hogy adott helyzetekben milyen
értelmet kell adnia az emberek szavainak, hanem meg kell fejtenie azt az értelmet
is, amellyel az emberek maguk sincsenek tisztában, vagyis meg kell találnia az igazságot: az Adatot. Ez a két cselekvés nem választható el egymástól, hiszen Pencroft
mindkét célra csak ugyanazokat a dialógusokat tudja felhasználni. Nyomozói munkája igencsak keserves: ahogy egy jelölô mögött sikerül megtalálnia a jelöltet, abban
a pillanatban kiderül, hogy a jelölt maga is jelölô, amelyet újabb jelöltek elôznek
meg, azokat pedig ismét újabbak (vö. de Man 335.). Nem csoda, hogy idônként
abban is kételkedni kezd, van-e értelme az egésznek, vagy végtelen regresszióval
van dolga: „Lassan kezd kiderülni, hogy hülyeség az egész” (Rejtô 130.).
Ahogyan a szerepe kettôs, úgy a feladata is az. A feladat mindkét oldalának csak
egyszerre kívülálló és „bennfentes” mivoltában tud eleget tenni, azaz feladat és szerep összefügg. Belsô emberként mindent megtudhat, kívülállóként pedig olyan ösz33
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szefüggéseket is megláthat, amelyeket a városlakók közül senki sem vesz észre. Egyrészt, mint népvezér, közérdekbôl keresi az igazságot, másrészt, mert tudja, hogy ha
ennek a szerepnek nem tud eleget tenni, meglincselik. Ahogy a Rejtô-hôsökkel oly
gyakran megesik, Pencroft számára is egyszerre elméleti probléma és saját létének
feltétele az igazság megtalálása. Ez a dolgok megszokott rendje szerint lehetetlen,
erre csak a csoda képes — a karneválban viszont akár csoda is történhet (Rabelais
522.): vagyis akár megkerülhet az igazság is. Karneváli igazság, természetesen, amelyet folyamatos dialógus segít a világra (Dosztojevszkij 144.).
Ahogy a színpadon, úgy Filliponban is az események a párbeszédekben játszódnak le, a felismerések a párbeszédekbôl pattannak ki, és (karneváli természetükhöz
hûen) a párbeszédek adják a regénybeli komikum túlnyomó részét. Igencsak nehéz
idézni ôket (saját közösségükön kívül nem mindig mûködnek), mert oldalakon át tartanak, és egymással is összefüggenek, vagyis nem feltétlenül önmagukban, hanem
inkább a többi párbeszéddel dialógusban érvényesülnek igazán. Ha odafigyelünk erre
a párbeszédek párbeszédére, látszik, hogy a dialógusokban lépten-nyomon tapasztalható komikum elválaszthatatlan a jelentés keresésétôl. Ez a keresés nem lehet más,
mint nevetô keresés, és az eredménye a nevetés eredménye is. Hiszen az egyes párbeszédek komikuma mindig korábbi párbeszédekre épül, vagyis korábbi párbeszédek már felfogott értelme szükséges ahhoz, hogy az olvasó igazán jókat nevessen a
késôbbieken.
Pencroftnak még a szónoklatai sem monológok. Annál is kevésbé, mert sohasem
mond egyszerre néhány mondatnál többet; utána azonnal következik a hallgatóság
reakciója, amelyre ô is azonnal reagál. Itt mutatkozik meg igazán, hogy a jelentés
nem a beszélôtôl származik (neki fogalma sincs róla), hanem a hallgatók fejében alakul ki; mindig másképp, karneváli módra kiszámíthatatlanul. Pencroft beszédeinek
anyaga szó szerint a „nép szava”: találomra keveri össze a Filliponban itt-ott hallott
neveket és kifejezéseket, amelyek között még csak nem is sejti az összefüggést. Így
aztán valóban azt adja az embereknek, amit azok hallani akarnak.

„Úgy szólt a néphez lováról, mint egy római hadvezér.
És közben nem tudott semmit.
— Tizenkét évig nyomoztam! Tizenkét évig éjt nappá téve igyekeztem, hogy megtudjam az igazat. Ma végre abban a helyzetben vagyok, hogy ezt a várost megszabadítsam mindentôl, ami fenyegeti. Elôbb ki kellett vágnom…
Mit kellett kivágnom? Ki kellett vágnom egy szónoklatot, és ez kínos. Ezt nem
mondhatja. Pillanatnyi szünet után nagyon erélyesen mondta:
— Ti jól tudjátok, hogy mit tartogat a sors.
Óriási éljenzés tört ki. Pencroft valóságos csodával állt szemben: ha valaki lóhátról beszél, és hallgatni akarnak rá, azt mondhat, amit akar, az emberek éljenezni fogják. […]
— Hildegard öngyilkossága és az aljas Burns menekülése, azt hiszem, mindenki
elôtt fényes bizonyíték! De én továbbmegyek, én további bizonyítékot mondok,
nem többet, csak egyetlen szót: Vandramas!
Percekig zúgott és ordított a tömeg.” (184—185., kiemelések tôlem, T. K.)

De kapcsolatuk nem is volna karneváli kapcsolat, ha nem mûködne visszafelé is.
Nemcsak az emberek befolyásolják Pencroftot, hanem ô is az embereket, nem is
akárhogyan: „Mindenki engedelmeskedett. Ha kellett volna, ölnek, ha kívánja, hal-
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nak érte, sôt még arra is képesek voltak, hogy nyugton maradjanak, ami a legnehezebb” (187.).
A Néma Revolverek Városában a komikum legfôbb, szinte egyetlen, de kimeríthetetlen forrása a jelentés komikuma: a félreértés vagy a meg nem értés. Ahogy a cselekmény szintén a szerepek, úgy cserélôdnek a nyelv szintjén a jelentések. Mindig
legalább kétféle jelentés munkál a párbeszédekben, így a jelentések, a szavak között
átjárhatóvá válik a határ. Ez a különbözô tudatok érintkezése is, ahogy a drámai
nyelvhez illik: Pencroft magától semmit nem értene meg, mindig a visszajelzésekbôl kell visszakövetkeztetnie, hogy kivel mi történt, kinek milyen szerepe van/volt
az ügyben, sôt arra is, hogy Walterként mirôl tudhat, és mirôl nem.

„— Ejnye… — mondta Benjamin [vagyis az imént ezen a néven szólított Pencroft]
a homlokát dörzsölve… — az ember nem is hinné, hogy tizenkét év alatt hogy romlik a memóriája…
— Csak nem akarod azt mondani, hogy nem ismersz? […] Tizenkét év nagy idô,
de azért az ember nem felejti el, hogy kinek köszönheti az életét!…
— Atyám!… — korrigálta megindultan Benjamin, és széttárta a karját.” (82—83.)

Elôször nem ismeri a jelöltet (a beszélgetôpartnerét), aztán mintha helyére
csúszna a szavak értelme. Aztán ismét minden elbizonytalanodik, a jelölt elsiklik
Pencroft elôl:

„— Tessék? — kérdezte kissé ijedten a másik. — Ezt miért mondod?
— Mert úgy érzem — hebegte Pencroft —, mintha az apámat látnám viszont […].
— Hát az igaz, hogy az életed köszönheted nekem — mondta a másik enyhébben.
— De sohasem voltál ilyen patetikus.
— Tizenkét év nagy idô — felelte tehetetlenül áradozva —, de az a pillanat, amikor
az életemet megmentette, feledhetetlen számomra!” (83.)

Ismét belekapaszkodik a megtalált jelöltbe, és a feltételezett jelentésnek megfelelôen reagál rá, de ismét elszakad egymástól jelölô és jelölt, elcsúszik a jelentés: „az
életed köszönheted nekem” kifejezés megint éppen az ellenkezôjét jelenti annak,
amit Pencroft megsejtett:
„— Hogy emlékezhetsz te arra?
Erre mit mondjon?
— Azért megbocsásson… — dadogta végképp zavarodottan. — Az ember életét megmenteni… az nem olyan körülmény, hogy elfeledkezzünk…
— De azt hiszem, az én esetemben ez mégsem ilyen nagy ok a hálára. Messze körzetben nincs más orvos, aki ôrködhetne, midôn egy új élet megjelenik itt, e földön.”
(83—84.)
Ekkor derül ki, hogy beszélgetôpartnere az az orvos, aki annak idején az ô (illetve a Walter) születésénél segédkezett. Ezzel azonban még csak egy jelöltnek örülhet: a következô pillanatban már megjelenik az újabb megfejtésre váró jelölô:
„— […] Hát, fiam, tudod jól, hogy itt Prentin parancsol.
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— Tisztában vagyok azzal, hogy Prentin kicsoda — felelte minden alap nélkül —,
ezért nem vártam magára, hogy felvilágosítson. Egyrészt ezért jöttem.” (84.)

Most azt reméli, hogy az elôzô kudarcok után, ha nem is ismeri a szavai jelöltjét,
végre úgy beszél, ahogy elvárják tôle. Sajnos azonban ismét fordul a helyzet; itt
éppen a nem-tudása bizonyítaná, hogy Filliponhoz tartozik, hiszen Prentin kiléte az
ô számukra is rejtély. Most Gonzalez doktor nem találja Pencroft szavainak jelentését, és találgatni kezd: elôször azt hiszi, játszik a jelölôkkel, vagyis tréfál, aztán azt,
hogy árulóvá vált — és Pencroft ekkor rakja össze a már megtalált kevéske elembôl
az elsô, filliponi értelemben is jelentéses mondatot:

„— Tehát Vuperin megvásárolt?! — szólt döbbenten a másik. [Pencroft nem tudja,
ki Vuperin.]
— Ez alantas rágalom — felelte most már Pencroft némi rutinnal, mint aki törve és
nehézkesen, de kezdi megtanulni az ismeretlen nyelvet. — Én Vuperint egyáltalán nem is
láttam, amióta megjöttem.” (84—85., kiemelések tôlem, T. K.)

Állandó változásban a nyelv. Pencroft folyamatosan bontja a határait, de ahogy
karneváli figurához illik, nemcsak rombol, hanem egyúttal újjá is épít, ahogy öszszerakja az újabb és újabb darabokból az újabb jelentéseket, köztük olyanokat, amelyeket még maguk a filliponiak sem ismernek. Különösen érdemes megnézni az
ôrült Cödlinger fivérekkel folytatott beszélgetéseket: valóságos görbe tükrök a görbe
tükörben. Ha a filliponiak odafigyelnének rájuk, saját magukat érthetnék meg, és
helyzetük is megoldódna (a két fivér, tudtán kívül, az Adat birtokában van). Az egyikük ôrülete abban nyilvánul meg, hogy akárkirôl kérdeznek tôle, azt feleli, hogy ô
az illetô. Nincs saját énje, ô nem is létezik, karneváli módra egyik szerepbôl a másikba bújik, mindig arra reagálva, amit a beszélgetôpartnere kérdezett (159—160). (
Egyszer még Prentinnel is azonosítja magát — ekkor egy pillanatra összekapcsolódik
egymással jelölô és jelölt. Annyiban valóban azonossá válik Prentinnel, hogy, ha
nem is tudja, de nála van az Adat.) A másik fivér, bár érti, amit mondanak neki, sohasem arra válaszol, amit hall — szavai így jelölô és jelölt kapcsolatának abszolút
mesterségességét dramatizálják. Pencroft karneváli párja lehetne, de irigylésre méltó
helyzetben van vele szemben: ô legalább ismeri a jelentést, ha a szavakat csak találomra társítja is hozzá:

„— Mondja, Cödlinger úr, hová menne most nélkülem?
— Tavaly múltam ötvenegy. […]
— Vezessen el magához — mondja Pencroft —, nagyon fáradt és álmos vagyok, szeretnék önnél aludni. Van helye?
— Majd írok neki — bólintott Cödlinger úr […].” (110—111.)

Pencroft a városban az egyetlen, aki képes kommunikálni vele. Éppen azért, mert
minden alkalommal meg kell küzdenie a sikeres kommunikációért, ezt a helyzetet
is tudja kezelni, és hirtelen ötlettel elkezd Cödlinger „nyelvén” beszélni: a feltenni
szándékozott kérdés értelmével „normális” beszédben össze nem függô szavakat alkalmaz, testbeszéd kíséretében:
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„Hogy lehetne megtudni, hol lakik? […] Körülmutatott a háztetôk felett, és azt
mondta:
— Hány éves maga, Cödlinger úr?
— Ott lakom, abban a kis erdei kunyhóban — felelte, és a folyó partjára mutatott.”
(111.)
Pencroft ebben is különbözik a filliponiaktól: ô odafigyel Cödlingerre, és ez az
elsô lépése a végsô megfejtéshez. Innentôl kezdve ugyanis többször is visszatér a két
Cödlinger kunyhójába, és ebben a kunyhóban következik be a legnagyobb csoda:
Pencroft megtalálja az Adatot.

5. Nem túlzás ebben a helyzetben csodáról beszélni. Az eddigi idézetek különféle
módokon világítottak rá arra, ahogyan a karnevál a nyelvvel bánik — ahogyan megmutatja, hogy jelölô és jelölt között a viszony mindig mesterséges, hogy a jelöltrôl
emiatt nem szerezhetô biztos tudás, és hogy a jelentést a hallgató alkotja meg. Mindezt a felvilág, a törvény nyelvérôl is el lehet mondani, ezzel a karnevál nem teremt
semmi újat. De az is egyértelmûvé vált, hogy a karnevál éppen ezt a mesterségességet, ezt a szétszakítottságot, vagyis a jelentés hiányát (a halált) használja fel arra,
hogy mozgást, életet (és nem utolsósorban nevetést) vigyen a nyelvbe. Nem szünteti
meg a halált — de képes kiegészíteni az ellentétpárjával. Sok-sok karneváli párbeszéd eredményeként valóban a felszínre bukkan az, amirôl még csak azt sem tudták,
hogy létezik-e: az igazság. Pencroft megtudja, hogy az Adatot Zsófia síremléke mögött (a halálban!) kell keresni, majd Cödlingerék kunyhójában meglátja Schotek
Zsófia báróné síremlékének képét, és e mögött a jelölô mögött végre valóban ott van
az annyit keresett jelölt, az Adat.
Ekkor lép be ismét Fillipon világába a törvény világa: eredetileg azért, hogy a
bûnös várost elítélje, végül azonban Pencroft jóvoltából a város ártatlanságát bizonyítja be. Pencroft által még a bírósági tárgyalás is karnevalizálódik: A közönség
egyre-másra megpróbál a bíró helyébe lépni és ítélkezni, aki pedig lecsendesíti ôket,
az nem a bíró (akit a törvény emelt az emberek fölé), hanem Pencroft, vádlotti szerepben. Csakhogy ebbe a szerepbe önként került — közvetve így sikerül biztosítania, hogy a törvény hasznára váljon Filliponnak —, és ki is léphet belôle. Meg is teszi.
Képes tehát arra is, hogy a törvény(szöveg) világát Filliponhoz közelítse, a jogi nyelvet a saját és Fillipon hasznára fordítsa. A szerepek itt is szabadon felcserélhetôvé
válnak, de ezzel a törvény nem sérül, sôt így válik igazságossá. Nem meglepô, hogy
egy ponttól kezdve gyakorlatilag Pencroft vezeti a tárgyalást, és bár megadja a bírónak a tiszteletet, a fôszerepet csak idônként, nagylelkûségbôl engedi át neki (210.,
214. és 216.). A másik igazságra, Prentin kilétére is ekkor jön rá, mégpedig karneváli módon, dialógusban: „Kérem, elnök úr […], ha feltehetnék néhány kérdést, megmondom, kicsoda Prentin” (213., kiemelés tôlem, T. K.). Hasonló módon derül ki
Walter (és rajta keresztül Pencroft) ártatlansága is: a hajdani gyilkosság, amelyért
Pencroftot akarják megbüntetni, voltaképpen jogos önvédelem volt, és ez nem bizonyosodhatna be másként, csak úgy, hogy egy kisfiú tanúskodik a vádlott mellett.
A felnôttek világának határát átlépi egy gyerek — aki egyébként is egyszerre viselkedik felnôtt és gyermeki módra az egész regény folyamán — egy számára ismeretlen szóval, amelyet a felnôttek nyelvébôl nemrég tanult meg, és groteszk módon
eltorzítva használ (egyúttal nevetést is kelt vele), de éppen ezáltal lesz a szónak bizonyító ereje:
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„— […] [M]it mondott doktor Gonzaleznek a haldokló?
— Azt, hogy… azt, hogy… — nyitott szájjal, lihegve állt, hirtelen nagyot kiáltott.
— Magának kötelessége Waltert… igen, ezt mondta… kötelessége… Waltert… rebihalitálni!
Az utolsó szót szinte sírva kiáltotta, és döbbenten látta, hogy általános hahota tör
ki.
De Gonzalez mészfehér lett. Tudta jól: elveszett. […]
— Hiába is próbálná azt állítani, hogy a gyerek ezt a szót kitalálta. Kimondani
sem tudta. Ez az egy szó semmi más szóhoz nem hasonlít.” (206-207.)

Megszûnhet végre a várost uraló gyilkos félelem. A regény igazi karneváli befejezést kap: a két város kibékül egymással, Ravian részesül Fillipon vagyonából,
Pencroft számára egyénileg is új értelmet nyer az élet, amikor megtudja, hogy van
egy lánya, és nem maradhat el a többszörös esküvô sem. Nagyon is illik a regény
gondolatiságához, ahogyan Pencroft ezt az eseményt kommentálja: „Hiszen akkor
az egész eset ezzel a létezéssel nem is olyan értelmetlen” (248.). Önmagát tagadná
meg azonban a karnevál, ha ezzel lezárulna a jelentéskeresések sora — szerencsére a
regény gondoskodik róla, hogy még a végponton is mozgásban maradjon a szöveg.
Egy pillanatra sem szûnik meg jelölôk és jelöltek játéka, és ettôl el nem választhatóan a szerepek folyamatos cserélôdése. Nem áll vissza a kezdeti rend: Pencroft és
Walter nem cserélik vissza identitásukat, nem is tehetik, hiszen a karneváli helyzetben, amelybe a szerepcsere által kerültek, mindketten számukra meglepô, nagy
változásokon mentek át. (Walter története sem úgy végzôdik, ahogy szerette volna;
egészen más dolgok történnek vele, nem utolsó sorban könyörtelenül és igen komikus módon az összes bûnéért megbûnhôdik.) Egyik sem az már, ami volt, hanem
az, amivé a (nem utolsósorban egymás sorsával folytatott) dialógus tette ôket. Amikor pedig Pencroft is azt hiszi, már mindent tud, és minden jelölt a helyére kerül,
akkor a karnevál gondoskodik róla, hogy ezentúl a jelölôk kezdjenek el ide-oda
csúszkálni. Csak addig tud „filliponiul” beszélni, amíg nem érti, amit mond; utána
soha többé:

„Az ördög látott ilyet, hogy lóhátról néptömegben milyen nagyszerûen és könynyen megy, most pedig egyik ökörséget a másik után mondja. […] Kissé megkövülten hallgatták, és halálos kimerülten leült, és mikor mindenki emelte a poharát,
mondta, hogy köszöni, de ô már nem iszik ma. És elhatározta, hogy soha többé nem
nyitja ki a száját, ha olyan emberekhez beszél, akiknek a feje búbját nem látja közben.” (227—228.)
Így Pencroft — és vele ez a dolgozat is — elhallgat.
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