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„Ez A NAPló HAlÁlHozó fEGyvErré vÁlT, 
AKÁr EGy TÖlTÖTT PusKA”

TrAGiKus NyElvi ÜTKÖzésEK WilliAm GolDiNG 
TENGEr-TrilóGiÁJÁBAN*

William Golding Utazás a világ végére című trilógiája egy 19. századi útinapló formai 
jellegzetességeit imitáló hajóregény-sorozat. mindhárom regény elbeszélője a fiatal 
arisztokrata, Edmund Talbot, aki egy szebb napokat is megélt névtelen brit hadihajón 
utazik az antipódusokra, s közben naplót vezet a fedélzeten történtekről, meglehetősen 
vagyonos és befolyásos keresztapja szórakoztatására. A megrongálódott hajó több mint 
egy évig tartó viszontagságos utazás végén jut el Ausztráliába, ez idő alatt pedig Talbot 
betekintést nyer a hajózás (kezdetekben számára teljesen ismeretlen) világába. Az út so-
rán egyaránt közeli ismeretségbe kerül utastársaival és a legénység tagjaival, egy teljes 
szélcsendben melléjük sodródó hajó fedélzetén beleszeret későbbi feleségébe, Chumley 
kisasszonyba, valamint látszólag igaz barátra lel Charles summers hadnagy személyé-
ben. mindebből azonban az utazás végére csak szerelme, és – ami az elbeszélés értelme-
zése szempontjából fontosabb – a naplója marad. Annak érdekében pedig, hogy napló-
ját érdekesebbé tegye holmi egyszerű és tárgyilagos útirajznál, Talbot koherensebb és 
összetartóbb narratív formákat keres. Ez a próbálkozása már a trilógia első, Beavatás 
(Rites of Passage,1980) címet viselő részének legelején is megnyilvánul. Az első néhány 
nap történéseinek feljegyzésekor már érdeklődést mutat a 18. századi angol írók stílusa 
iránt, és később – néhány szörnyű esemény okán – gyakran utal a hajóra mint színház-
ra, saját helyzetükre pedig mint drámára, vagy időnként, mint bohózatra. Talbot (téve-
sen) azt gondolja, hogy az egyedülálló környezet – és még inkább a társaság – számos 
alkalmazkodó lépést kíván meg tőle, melyek közül a leglátványosabb a matróznyelv szó-
kincsének elsajátítása. Amennyiben csak a Beavatás cselekményét vesszük figyelembe, 

* A tanulmány a TÁmoP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú „Nemzeti Kiválóság Program 
– Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működ-
tetése konvergencia program” című kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az Európai unió 
támogatásával, az Európai szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
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Talbot látszólag sikeresen jár el ezen a területen, azonban ennek ellenére is rendszere-
sen megszegi a hajó szabályzatát – ami leginkább azzal magyarázható, hogy turistaként 
van jelen a hajón, és (nyelvi) utazásként értelmezi útjukat. A nyelv különböző használa-
tai és regiszterei ütköznek össze újra és újra a regényben, ami tragédiába fúló retorikai 
hatalomharchoz vezet Talbot, Colley tiszteletes és Anderson kapitány között a trilógia 
első részében,valamint a (részben nyelvi természetű) átjárhatóság hiánya vezet Charles 
summers halálához a Zsarátnokban (Fire Down Below, 1989).
 Talbot bizonytalan a narratíva műfaját illetően: eredeti szándéka idős kereszt-
apja lenyűgözése, hogy az eseménydús napló által, ahogy Talbot fogalmaz, lordsága újra 
éljen,1 de nagyon gyakran, különösen a regény első harmadában Talbot a korai nagy an-
gol regényírók munkáihoz hasonlítja saját feljegyzéseit. Nem késik leszögezni, hogy már 
gyermekként is „több figyelmet szenteltünk a szentimentális Goldsmithnek és richard-
sonnak, mint a vidám öreg fieldingnek és smollettnek”. (5.)  irodalomtörténeti szem-
pontból és az elbeszélés milyensége miatt rendkívül fontos Talbot állásfoglalása richard-
son mellett, már csak azért is, mert samuel Johnson úgy tartotta, hogy a 18. század nagy 
esztétikai vitájának két pólusán richardson és fielding álltak egymással szemben. Talbot 
kijelentéséből kiderül, hogy a magáéhoz közelebb állónak tartja richardson szentimen-
tális regényeit és az episztola formáját, mint a fieldingre jellemző pikareszkregényeket, 
vagy a helyenként eposzi kellékeket is használó Bildungsromanokat. A hajóregény mint 
műfaj azonban gyakran magában foglalja mindkét stílusirány jellemzőit, és így van ez 
Talbot elbeszélésének esetében is. Ahogy egyre nagyobb gyakorlatra tesz szert az írás 
terén, kedvenc íróit is megkérdőjelezi: „én nem vagyok képes rá, ön pedig nem kívánja és 
nem is várja el tőlem, hogy utamról percről percre beszámoljak! most, hogy ráérek írni, 
kezdem megismerni egy ilyesfajta napló korlátait. Többé már nem adok hitelt Pamela 
nagysámnak, mikor oly jámborul számol be róla, mint állt ellen megfontoltan gazdája 
közeledésének! Ezentúl egy mondatban kelek fel, könnyítek magamon, beretválkozom és 
reggelizek meg. A következő mondat már a fedélzeten lel viharzubbonyban.” (30.)
 Ez az idézet rávilágít, hogy Talbot hamar felismeri a napló/útinapló és a regény 
közti műfaji különbséget. Bár richardson – akárcsak angol pálya- és kortársainak nagy 
része – azt állította, hogy nem fikciót, hanem igazi hús-vér emberek által írt valós do-
kumentumokat publikált, Talbot hozzá való vonzalma ellenére is tudatosítja a valóság 
és fikció határvonalának problematikusságát, ugyanakkor nem hagyja figyelmen kívül 
azt sem, hogy a nap eseményeinek feljegyzésekor mekkora szabadsággal rendelkezik. 
Tisztában van azzal, hogy ha szeretné, olyan rövidre szabhatja fejezeteit, akár laurence 
sterne (73.), vagy romancier-hoz, azaz regényíróhoz méltó gondolatait is felhasználhatja, 
amennyiben azok közelebb viszik Anderson kapitány alakjának pontosabb leírásához. 

1  William Golding, Beavatás, ford. Göncz Árpád, Bp., Európa, 2008, 13. (A regényre történő hivat-
kozásokat a továbbiakban a főszövegben közlöm. f. J.)
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(160.) ugyanez a magatartás figyelhető meg Colley levelében is; talán meglepő, de nem 
csak a szentírást és a klasszikusokat (192.), de a romantikus irodalmat is meglehetősen 
jól ismeri, és visszavonulását a hajó kabinjába (melyet saját királyságának nevez) robin-
son Crusoe magányosságához hasonlítja. (204.)
 Ahogy nő a feszültség, a hajó egyre inkább „teátrálissá” válik Talbot szemében, 
aki önmagát a hírvivő [messenger] szerepében látja, beszámolva a néha drámai, máskor 
bohózatba vagy éppen melodrámába illő eseményekről. (103.) A Beavatásról készült 
1982-es tanulmányában William Nelson azt írja, hogy az egész regény groteszkké válik 
attól, hogy nem fogadható be sem komédiaként, sem tragédiaként, mert abban külön-
bözik ezektől a műfajoktól, hogy az embert szétválaszthatatlan és oszthatatlan keveré-
küknek látja egy olyan univerzumban, mely megtagad tőle méltóságot és biztos tudást 
egyaránt. A komikus keveredik a patetikussal, az irtózatos gonosz a trivialitással, és min-
den áldozat, beleértve a mártírságot, öncélú melodráma felé hajlik.2 Talbot csak az első 
rész végén, Colley temetése után jut el egy ehhez közeli felismerésig, amikor így szól az 
elsőtiszthez: „Az életnek nincsen formája, summers. Az irodalom nagyon is rosszul teszi, 
hogy formát kényszerít rá!” (255.) Talbot megállapítása figyelmeztetés önmaga számára 
is: szűkebb értelemben véve óvakodnia kell attól, hogy egy műfaj elveit követve építse 
fel naplóját, de fontolóra kell vennie azt is, hogy a megszerkesztett narratíva mennyire 
közvetítheti híven a hajón megélt események sorát. 
 Ezt az elbizonytalanodást jelzi az utolsó fejezet címének megválasztása is: &. A 
szöveg elején (amikor az még inkább naplóra hasonlít, mintsem regényre) a naptárat kö-
vetve számozza feljegyzéseit Talbot, majd lassan egy-egy betűvel (x, y, z) jelzi a hajón töl-
tött, ismeretlen számú napokat. A drámai résznél pedig, amikor alighanem Talbot is érzi, 
hogy ő elbeszélő, ami pedig előtte áll, irodalom, szimbolikus jelentéstartalmú görög betű-
ket választ fejezetcímül (például az Omega fejezetben mondja el Colley lerészegedésének 
történetét). végül arra jut, hogy az élet közvetítéséhez enyhíteni kell az irodalmi forma 
szigorán, és kerülnie kell minden szükségtelen vagy erőltetett rendszerező módszert, 
akár pusztán a kronológiai rend alapján történő sorszámozást, akár a szövegbeli morali-
záló szándékot. Az & puszta szerialitást, sorozatszerűséget jelöl, okozatiság vagy hierar-
chia nélkül, így a záró fejezet címe megkérdőjelezi a jelentést és az elbeszélés kohézióját 
is. Ahogy Talbot fogalmaz: „Azt is odaírhattam volna e bekezdés fölé, hogy »függelék«, de 
az olyan ostobán, nagyon is, nagyon is ostobán hatna. mert a végére értünk valaminek, s 
már nincs mit mondani róla. úgy értem … persze, ott vannak a napi feljegyzések, de a nap-
lóm így visszatekintve, észrevétlen átalakult, egy drámát örökített meg – Colley drámá-
ját.” (254.) További érdekesség (és önellentmondás) persze, hogy némileg tanácstalanul 
ismét drámának nevezi Colley történetét, azaz továbbra is műfajokban gondolkodik.

2  William Nelson, The Grotesque in Darkness visible and rites of Passage, Twentieth Century 
literature, 1982/2, 193. 
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 Ahhoz, hogy Talbot és Colley beavatást nyerjenek a tengerészéletbe, át kell esni-
ük bizonyos rítusokon, és a kezdeti viszontagságokat meglepően jól viselik. Amíg nem 
szokják meg a tengeren való imbolygás émelyítő érzését, és nem gyűrik le az olyan gya-
kori tengeri betegségeket, mint a kólika, az írásra sem tudnak koncentrálni. Ami pedig 
még fontosabb, a matróznyelv megismerése nélkül nincs hozzáférésük a legénység élet-
formájához. mindketten élvezettel tanulják a kátránynyelvet (30, 66.), és Talbot sajná-
lattal jegyzi meg: „mily kár, hogy e nemes kifejezőeszköznek oly szűk az irodalma!” (75.) 
– ugyanakkor elkészült műve, a trilógia sem kátránynyelven íródott, noha helyenként lát-
hatólag nagy kedvvel és megelégedettséggel illeszt be néhány elemet az elbeszélésébe.3 
William falconer 1769-es tengerész szótára jelenti számára a két eltérő regiszter közöt-
ti tökéletes fordítás ígéretét; segítségével sikeresen azonosítja a hajó részeit, megnézi 
a matrózok közbeszédében elcsípett ismeretlen kifejezések jelentését, és így egyben a 
szókincsét is bővíti. Amikor viszont szótárát felütve rákeres, hogy „mit is jelenthet az a 
bizonyos »ürgeöntés«, falconer hallgat.” (85.) vagyis egy roppant fontos pillanatban nem 
kap választ, és nem sokkal később Colleyt, néhány utas kíséretében, egy nagy zsákban 
vonszolják ki erőszakkal a kabinjából, fel a fedélzetre, ahol nyilvánosan megszégyenítik. 
A tengerész szótár kínálta biztonságérzet nem bizonyul többnek holmi illúziónál a fizikai 
erőszakkal szemben.
 Az utasok és a legénység nyelvhasználata közti különbségek és ütközések nem 
csak erőszakos jelenetekben nyilvánulnak meg, hanem olykor komikus pillanatokban is. 
mivel Talbot nem járatos a hajóséletben, és általánosságban véve is jellemző rá a nai-
vitás, jó időbe telik, míg rájön, hogy a matrózokkal nem beszélhet úgy, mint arisztok-
rata társaival teszi a szárazföldön, illetve nem is várhatja el ugyanazt az ékesszólást a 
legénység részéről. még a tisztekkel folytatott társalgásokban is (leszámítva a kapitányt 
és summerst) legjobb, ha lényegre törően fogalmaz, és kerüli a figuratív beszédet és a 
nyelvi fordulatokat: „– mr. Cumbershum láthatólag nem értette az érvelésemet. Belát-
tam, ilyen embernél a képes beszédnek semmi haszna, átfogalmaztam hát a mondani-
valómat.” (24.) Talbot modora leereszkedőnek tűnhet, viszont rá kell döbbennie, hogy a 
Cumbershum-fajta tanulatlan emberek sokkal nagyobb hasznot jelentenek a hajó irányí-
tásában és fenntartásában, mint egy átutazó arisztokrata – részben ezt az előnytelen re-
lációt igyekszik kiegyenlíteni, amikor elhatározza, hogy megtanulja a hajósszakma min-
den fogását. Egy másik komikus jelenet is ezt az állítást igazolja: Talbot az ötödik napon 

3  Az ártatlan ország című könyvében Bényei Tamás azt írja, hogy „[a]lapvetően azonban a mat-
róznyelvvel való kapcsolat (természetesen a hajón történő eseményekkel együtt) Talbot (nyelvi) 
világának teljes kizökkenését eredményezi. A tengeri trilógia (és elsősorban a Beavatás) ekként 
voltaképpen »szótárregényként« is olvasható, amelyben a szótár körkörös nyelvi logikája foko-
zatosan megfertőzi az egész regényvilágot.” Bényei Tamás, Az ártatlan ország: Az angol regény 
1945 után, Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2003, 419. illetve: uő, Acts of Attention: Figure and 
Narrative in Postwar British Novels, frankfurt – Berlin, Peter lang, 1999, 93–169. 
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Willis nevű szolgájával (aki a matrózok és tisztek ranglistájának egyik legalsó fokán áll) 
beszélget, és csak úgy odavetve beilleszt a párbeszédükbe egy ógörög idézetet (fordítása: 
„A végtelen tengeren vagyunk”), mire Willis tudatja vele, hogy nem beszél franciául. is-
mét meglehetősen leereszkedő modorban kérdezi Talbot: „Akkor mit tud, fiatalember?”, 
a válasz pedig remekül megvilágítja, hogy gyakorlati szempontból mennyire haszontalan 
az ógörög, a francia, vagy bármelyik külföldi nyelv ismerete a hajó fedélzetén, különö-
sen akkor, ha összehasonlítjuk Willis praktikus tudásával: „ismerem a kötélzetet, uram, 
a hajó részeit, a dörzsfákat és csomókat, a szélrózsa csúcsait, a tájoló jegyeit, hogy be 
tudjak mérni egy szárazföldi tereppontot vagy tájékozódási pontot és be tudjam lőni a 
napot.” látszólag sikerül is lenyűgöznie Talbotot, aki elismeri, hogy „[l]átom, jó kezek-
ben vagyunk,” és talán épp ezen fellelkesedve Willis újabb felsorolásba kezd. Ez a jelenet 
azonban nem csupán arra mutat rá, hogy Willis gyakorlatias tudása jobban hasznosítha-
tó a fedélzeten, mint Talbot ógörög ismerete: azáltal, hogy Talbot nem érti, mire gondol 
szolgája a „nap belövése” kifejezéssel (az eredetiben „shooting the sun”), nyilvánvalóvá 
válik, hogy a matrózok is használnak figuratív nyelvet és olyan kifejezéseket is, amelyeket 
Talbot nem ért meg. Willis számára ugyanolyan kézenfekvő az általa használt kifejezés je-
lentése, mint Talbotnak az ógörög; nem is meglepő, hogy kacagva mondja: „ugrat engem, 
uram […] még egy szárazföldi patkány is tudja, már megbocsásson, hogy mit jelent »a 
napot belőni«.” (37.) A megértéshez kölcsönösen szükséges dekódolniuk a másik mon-
datait, de azt is meg kell jegyezni, hogy Willis és a többi matróz számára nem égetően 
fontos az ógörög ismerete, ahogy Talbot is csak saját vállalkozó kedve és naplója miatt 
igyekszik megismerkedni a kátránynyelvvel. Összességében ez a jelenet jól mutatja, hogy 
a nyelv önmagában nem elegendő ahhoz, hogy bármelyik fél elnyomás alá kerüljön, ah-
hoz ugyanis szükséges az egyéb helyről származó hatalommal való visszaélés, mint az a 
Beavatás tragikus végkifejletében is megmutatkozik.
 A regény folyamán végig megfigyelhető, hogy az írott dokumentumok miként be-
folyásolják a történéseket. szembeszökő a retorika hatalma, vagy éppenséggel az ékes-
szólás törékenysége. Egyidejűleg három naplószerű dokumentumot vezetnek a hajón: az 
egyik Edmund Talbot naplója, mely elkészülésekor a végleges, általunk olvasott szöveg, 
a másik Colley tiszteletes húgához szóló levele, melyet később Talbot a szó szoros értel-
mében beragaszt saját naplójába, így az a Talbot-kézirat részévé válik (180.), illetve (az 
egyetlen, melyhez nincs hozzáférésünk!) Anderson kapitány úti beszámolója. Ez a három 
irat egyaránt nagyon különböző tónusát, tartalmát és felhasználását véve, de mind na-
gyon fontos a tulajdonosa számára, és kisebb-nagyobb hatalmat jelent a hajón. Talbot 
lakat alatt, Charles summers barátjától is elzárva tartja naplóját, Colley egyetlen barátjá-
nak nevezi levelét a hajón (207.), a kapitány pedig a hajó elsőszámú hivatalos dokumen-
tumát vezeti. Ez a három tényező önmagában talán nem keltene konfliktust, a szereplők 
motivációja viszont igen. 
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 Talbot igyekszik eleget tenni „kötelességének,” befolyásos keresztapja szórakoz-
tatásának, de ahogy azt már a második napon feljegyzi, nem arról ír, amiről eredetileg 
szeretett volna. (20.) Amint felépül tengeribetegségéből, figyelme a kapitányra terelődik, 
és némileg fontoskodó módon (ahogy azt később Colley is teszi) keresi Anderson társasá-
gát. Az előfedélzeten alkalmatlankodva azonban tudtán kívül sérti meg a hajórendtartást 
[Standing Orders], a kapitány szavának és hatalmának egyik szimbolikus eszközét, mely 
a hálókörzet közelében több példányban kitűzve hívja fel a figyelmet a hajó minden uta-
sára vonatkozó szabályzatra. Anderson szemében Talbot látogatása meglehetősen nagy 
arcátlanság, amit csak azért sikerül megúsznia enyhe figyelmeztetéssel, mert a kapitány 
tud a tehetős keresztapa számára vezetett naplóról. Tart attól, hogy egy magasabb te-
kintély megfoszthatná jelenlegi pozíciójától, és ennek elkerülése érdekében igyekszik 
jó színben feltűnni Talbot naplójában. A lelkész esetében azonban nincs hasonló fékező 
erő, és a hajórendtartás ugyanazon pontjának megszegésért a feldühödött kapitány ke-
gyetlenül megszégyeníti Colleyt. Talbot feljegyzéseiből azt is megtudjuk, hogy keresztap-
ja javaslatára gyakorolnia kell a hízelgés és a bókolás [flattery] művészetét, ami szintén 
azt jelzi, hogy az ékesszólás fontossága a regény egyik legfőbb témája. A kapitány előtt 
teljesen ismeretlen a napló tartalma, mégis a fenyegetettség érzését váltja ki belőle. Ké-
nyelmetlenül, mondhatni, sakkban tartva érzi magát, és, hogy megszüntesse ezt az ál-
lapotot, elküldi summerst, hogy közölje: a naplónak „nem szabad folytatódnia.” (146.) 
Talbot meglepődik, de nem engedelmeskedik a felszólításnak; épp egy nappal korábban 
jegyezte fel, hogy a bűnbánást színlelő kapitány miként keresi fel kabinjában a haldokló 
lelkészt, azért, hogy jó benyomást keltve bekerüljön a naplóba. (143.)
 Az „ürgeöntés” jelenetében Colley verbális hatalmát és ékesszólását a szó sze-
rinti értelemben véve roncsolják szét. Akárhányszor megpróbál verbálisan védekezni a 
hajósok őrülete ellen, azok brutálisan megtagadják tőle a beszéd lehetőségét és így egy-
úttal szimbolikusan az isteni szó közvetítését is: „s mikor számat tiltakozásra nyitottam, 
nyomban betömték valami olyan okádnivaló rondasággal, hogy elfog az undor és hány-
ingerem támad, ha csak eszembe jut is. s ez, meg se tudnám mondani, meddig, újra meg 
újra megismétlődött; s ha nem nyitottam ki a számat, azt a rondaságot az arcomra ken-
ték.” (229.) A történtek után letargiába süllyed, de nagy reményekkel hagyja el kabinját, 
amikor békítésképpen rummal köszöntik a matrózok, melyen ő is osztozva olyan szé-
gyenletes állapotban végzi, hogy inkább elszánja magát a halálra (151.), mintsem hogy 
még egyszer elhagyja szűk odúját. utolsó, teljesen mozdulatlan napjaiban Talbot is meg-
látogatja, azonban ő sem tudja felvidítani vagy a fedélzetre csalni Colleyt, bár még ekkor 
is magabiztos beszédképességének meggyőző erejét illetően. A lelkész leveléből kiderül, 
hogy korábban Talbot bizonyíthatta volna ilyen nemű képességeit a társaságával. Egy-
szerű, hétköznapi társalgások akadályozhatták volna meg a férfi halálát, és alighanem 
erre gondol Charles summers is a Noblesse oblige (176.) terminus emlegetésével, melyet 
Talbot, akárcsak a Fair Play kifejezést, egyetlen szóra, Igazságra fordít le. 
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 végül azonban nem szolgáltat igazságot a lelkésznek, és a halál módjának meg-
ítélése és rögzítése fölött is Anderson kapitánynak lesz hatalma. útinaplójába azt jegyzi 
fel, hogy mértéktelenség végzett Colleyval, a halált pedig alacsony láz okozta (241.), ezzel 
szemben Talbot végső, humánusabb állítása egészen más kontextusban igyekszik meg-
örökíteni a halált: „Az ember bele tud halni a szégyenébe.” (268.) Bármiféle „igazság”, 
akár a halál körülményeit, akár a történet tanulságát illetően, azonban nem állítható fel a 
sok különböző dokumentum és narratíva együttes vizsgálatakor sem, ami szorosan ösz-
szefügg a Beavatás utolsó részének narratív stratégiájával, leszámítva azt a fontos kü-
lönbséget, hogy a szöveg igyekszik ráébreszteni az olvasót arra, hogy milyen „igazság” 
mondható el, és mi nem.4

 Az Omega fejezet elején Talbot felkínálja egy nagy ívű allegorikus olvasat lehe-
tőségét. A brit társadalom elemeiként látja/láttatja a kapitányt és a lelkészt: Anderson 
jelképezi az államot, Colley pedig az egyházat. Eltöpreng rajta, hogy melyik szigora képes 
nagyobb hatást elérni az emberek fölött, a kilencágú korbács [cat-o’-nine-tails] a maga 
fizikai valójában, vagy „a fogalmi, a korbács platóni eszméje, a Pokol tüzének fenyegeté-
se?” (105.) A választ pedig alighanem ő is tudja, már az utazásuk legelején: „filozófia és 
vallás – vajon mit ér e kettő, ha fúj a szél, s a vizet mintha dézsából öntenék?” (17.) Ez a 
költői kérdés arra enged következtetni, hogy ő és Colley egyaránt tehetetlenek Anderson 
kapitánnyal szemben a saját hajóján. J. H. stape azt állítja, hogy az egész trilógia olvasható 
úgy, mint egy, a társadalmi intézmények és az egyén kapcsolatának viszonyát vizsgáló 
szöveg,5 de az összeütközések sorozata az esetek túlnyomó többségében nyelvi eredetű: 
ez abból is kitűnik, hogy az egymással versengő narratívák nélkül alighanem elkerülhető 
lett volna Colley tragikus halála.
 Bár a trilógia első része a leginkább nyelvközpontú, a Szélcsendben és a Zsarát-
nokban is szervezőelem Talbot régi és új naplója, valamint a nyelvi regiszterek közötti 
fordítás lehetetlensége. Ez a két tényező alakítja Charles summers sorsát, miután össze-
barátkozik Talbottal. utóbbi némi félreértés és neheztelés után biztosítja pártfogásáról 
az elsőtisztet, hangsúlyozva, hogy keresztapjának címzett naplójában rendkívül kedvező 
fényben tüntette fel őt, amiről ha szeretne, meg is bizonyosodhat. A napló hatalma már 
alighanem önmagában is elegendő lenne summers előléptetéséhez, ígéretéhez ragasz-
kodva viszont Talbot még sidney Cove-ból is ír keresztapjának egy levelet, melyben kéri 
Charles sorhajókapitánnyá való kinevezését. Kettejük együtt töltött éjszakai szolgálatai 
során megtudjuk, hogy Charles alacsony sorból származik, soha nem élvezhette befolyá-
sos emberek pártfogását, és amit idáig elért, azt szorgalmának, de önmaga szerint leg-
inkább szerencséjének köszönheti. Kadéttá való kinevezését egy véletlennek tudja be – 

4 ian Gregor, mark Kinkead-Weekes, The Later Golding, Twentieth Century literature, 1982/2, 116.
5  J. H. stape, „Fiction in the Wild, Modern Manner”: Metanarrative Gesture in William Golding’s To 
the End of the Earth trilogy, Twentieth Century literature, 1992/2, 226.



SZKHOLION102

egyszerű matrózként épp a Bibliát olvasta, amikor egy admirális látogatta meg hajójukat, 
és látva Charles buzgalmát, saját hajójára vitte mint újdonsült kadétot. 
 Charles előmenetelében már a kezdetektől hangsúlyozott szerep jut az írásos 
dokumentumoknak, azok közvetítenek a saját származásánál magasabb rendet vagy 
befolyást, és végül a Talbot által hozott átmeneti kormányzósági irat, egy tekercs jelen-
ti a kikötőkapitányi kinevezését. A kapitányi kinevezést túl sokáig váró vállrojt, fényét 
vesztve, kopottasan mutat Charleson. Alacsony származása miatt a legutolsó kitüntetése 
transzgresszív aktusként értelmezhető, mely Talbot segítségével ugyan létrejöhetett, de 
a nyelvek és osztályok közti fordítás lehetetlensége miatt nem fenntartható. Charles is 
tudta ezt, erre gondolt azzal, hogy az angol társadalmi osztályrendszer jelenti az angol 
nyelvet, és végül fizikai értelemben véve is saját igazának lesz áldozata: a francia Benét 
hadnagy javaslatára izzó vasakat vertek az előárboc résébe, amelyek segítettek kikötőbe 
juttatni a hajót, de ahogy Charles mindvégig sejtette, nem hűltek ki. A már Charles irányí-
tása alatt álló hajó belsejéből terjed szét a zsarátnok, lángba borítva a kikötőben álló hajót 
kapitányával a fedélzetén. A több mint egy éves út végén Charles jutalma nem egy hölgy 
szerelme, mint Talbot esetében, hanem a hőn áhított kapitányi kinevezés, ami a kereszt-
apa halála ellenére is létrejöhet. Charles halálából ítélve az előléptetés már túl messzire 
vitte a számára elérhető legmagasabb tisztségtől, és transzgressziója következtében elbu-
kik, az égő hajó folyosóin oly nyomtalanul tűnik el, mintha soha nem is lett volna.6

 mrs. Prettimannel való utolsó találkozásuk alkalmával Talbot tanácsot kap a napló 
szerkezeti és műfaji felépítését illetően: „Az utazás, amin átesett, szerves része életének, 
uram. Ne is próbáljon csiszolni rajta. Nehogy átírja magában holmi regénnyé. óvakodjon 
attól, hogy az emberi létnek valamiféle jelképét, foglalatát vagy allegóriáját olvassa bele. 
Nem más az ön utazása, uram, helyesebben nem volt más, mint ami. Események egymás-
utánja.” Az allegorikus olvasatok elvetését tekintve talán igaza lehet Prettimannének, de 
figyelmen kívül hagyja az írás szükségszerűen fikcionalizáló természetét, és annak hatal-
mát is, mely oly sokszor megmutatkozik a három kötet során. A napló és más iratok által 
kiváltott következményeket látva talán mégsem akkora (Prettimanné kifejezésével élve) 
„marhaság” Talbot megállapítása: „Arra a következtetésre jutottam, hogy a halál lakozik 
kezemben.”7 másfelől pedig szépirodalom – ahogy azt a második és harmadik könyv zá-
rásában is elmondja, élete távoli, kissé valótlan fejezeteként tekintve a hajóútra, a naplók-
ban rögzített események egymásutánja regénytrilógiává állt össze, melynek nyomtatás-
ban megjelent köteteit Talbot elégedetten szemlélgetheti otthona könyvespolcán.8

6  William Golding, Zsarátnok, ford. vághy lászló, Bp., Európa, 2010, 292.
7 Uo., 286.
8  William Golding, Szélcsend, ford. vághy lászló, Bp., Európa, 2008, 284.


