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Pogány Eszter

narrator ex Machina

Lanczkor Gábor: Folyamisten - Az Esther című fejezet 
első szakaszának narratológiai elemzése

A 85. Ünnepi Könyvhéten megjelent Folyamisten szöveglabirintusként áll az olvasó elé, komplex 
narratív struktúrája talán ebben a részben a legszembeötlőbb. A szakasz felütése egy sejtelmes 
megállapítás, ami a természeti kép bevezetése is: „Sírtak a kisbaglyok.”1 De a következő mondat 
szinte vissza is vonja ennek a valóságértékét: „Legalábbis így tudta még kislány korából…”2. A har-
madik személyű, de a jelenet főhősének, Esthernek a látószögéből elindított narráció olyan kon-
textust hoz játékba, amely Poe horrorisztikus meséinek világát idézi fel, jóllehet, csak feltételesen. 
A bagoly mint a folklór vagy a mitológia baljós madara eleve nem sejtet semmi jót, a hanghatás 
pedig duplán hátborzongató lehet itt, hiszen a sírás általában szélsőséges érzelmi állapotokra utal. 
Felcserélődik hasonlító és hasonlított: nem a hinták nyikorgása hasonlít baglyok sírására, hanem 
megfordítva. Ezzel az akusztikai hatással egy asszociációs sor is elindul; a főszereplőnek három 
hinta jut eszébe, az azokon ülő kislányokkal, gyermekkori barátnőivel. Érdekes és még többször 
előbukkanó jelensége a szövegnek a hanghatás által kiváltott emlékezési mechanizmus, amely 
szinte egy „stream of consciousness”-be hajlik. 

  A fabulát megszakító kivonatos elbeszélésekből bontakozik ki a főszereplőnő figurája, és az 
előzőekhez hasonlóan asszociáción alapul ezen információk felidézése is. Az alapszituációt, azaz 
a parkbéli jelenetet kronológiailag megelőző momentumok – hogy Esther éppen próbáról tart 
hazafelé, a próbaterem térbeli elhelyezkedése, majd később az azt megelőző esti koncert leírá-
sa – az elbeszélés linearitásában késleltetve jelennek meg. A harmadik bekezdés aztán hirtelen 
visszaugrik a jelenbe, a London Fieldsen áthaladó lányhoz. A narrátor itt egy újabb akusztikai 
élményről számol be: „Esthernek csengett a füle. A kisbaglyok sírását is ebbe a folyamatos, tom-
pa, magas tónusú zúgásba bugyolálva hallotta…”3 A fülzúgásba vegyülő zajok itt is a visszatekintő 
elbeszélést készítik elő, ugyanis ezután tudjuk meg, hogy Esther egy koncerten volt. Mindeköz-
ben a baglyok sírásának második említése és a fokozódó zajok valamiféle eszkalációt sejtetnek. 

A koncert helyszíne (kopár, feketére festett falak) szintén erősíti az alaphangulat negatív jel-
legét. „Swans” (hattyúk) – derül ki a zenekar neve, ezzel újabb mitológiai madarak jelennek meg. 

1  Lanczkor Gábor: Folyamisten. Libri Könyvkiadó, Bp., 2014. 113. p.
2  Uo.
3  Uo. 114. p.
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De eszünkbe juthat a hattyú mint a költészet közkedvelt madara is, ezzel pretextusok sorát tárva 
föl – a teljesség igénye nélkül például Berzsenyi Az igazi poézis dicsérete, Mallarmé Ez a szűzi, 
szilaj, ez a szép mai nap vagy Baudelaire A hattyú című verse4. Nem mellesleg a mitológiai hattyú 
éppen a költészet és a zene szimbóluma. A Swans mint reália fontos valóságreferenciát is teremt. 
A közönség, és egyelőre a zenekari tagok leírásának hiánya meglehetősen magányos élményként 
ábrázolja a koncertet, s ezt nem tudja enyhíteni az is kötőszó sem, ami pedig mások, a közönség 
jelenlétére utal: „a koncert elejét Esther is végigállta”5. Nem is emberek közt szemlélődik, hanem 
az „iszonyú hangörvény epicentrumá”6-ban, a hanghatások pedig embertől függetlenül, spontán 
zajokként törnek föl. 

Ahogy Esther átül a nézőtérre, a látótér kiszélesedik: „Távolabbról és magasabbról egyszerre 
láthatta a hat férfit”7. Hajlongásukról valóban hattyúk jutnak a főhősnő eszébe, ezzel mintegy 
megerősítve a madár-motívumot. E ponton a narrátor és Esther figyelme a tömeg felé terelődik, 
de abból csak bizonyos fontos pontok emelkednek ki. A látvány – mondhatni – madártávlat.  
A termet szemlélve a zenekari frontember, illetve egy idősebb férfi és a vele tartó fiatal lány alakja 
rajzolódik ki. Ezzel a tűnődéssel az elbeszélő visszalép korábbi pozíciójába, s ezt a váltást finoman 
érzékelteti is: „…Esthertől karnyújtásnyira egy idősödő, köpcös, rövidnadrágos férfi tombolt.”8 
A férfi és kísérőjének megfigyelése javarészt ebből a helyzetből történik, majd a leírás végére érve 
a narrátor megjegyzi: „Esther ezt már az ülőszektorból nézte.”9  

Az akusztikai hatás itt is átütő erejű: „az egyik dal végén, amely elnyújtott üstdob-klopfo-
lással ért véget”10 – a klopfolás metaforája a hús kilapításának képét is bevonja az értelmezési 
keretbe. A következő bekezdésben éri el a csúcspontot a koncert hatásának leírása: „Esthert sza-
bályszerűen fojtogatta a folyamvidéki amerikai misztikának az a mocsara, amivé a hat zenész el-
képzelhetetlen intenzitással előadott, monomániásan ismételt zenei témái és ritmusai alakultak 
folyamatosan, a szeme láttára.”11 A többszörös szinesztéziában a zene nemcsak vizuális, de takti-
lis élménnyé is válik. Mi több, nem is annyira a tapinthatóság, mint inkább a tapintás rendelődik 
a hanghoz, amely immár a fojtogatás érzésével fenyegetéssé fokozódik. A jelzők – „folyamvidéki 
amerikai misztika” – és a mocsár metaforája tovább építik a szüzsé egyre markánsabb baljós 
atmoszféráját. Az ezután következő zsigeri változások bemutatását megint az orvosi, szakmai 
precizitás jellemzi, csakúgy, mint a terekét.  Az érzet elvileg Estherhez kötődik, a megállapítás 
mégis általános: „Érezte, ahogy a hormonszint egyensúlyának időleges megbomlása testi tü-
neteket okoz. Izzadás, könnyek.”12 Egy hasonlatban maga a halál képe rémlik fel és kötődik e 
szimptómákhoz, előre jelezve a fordulatot. Hogy mindezt a zene idézi-e elő, vagy attól függetle-
nül lépnek fel, eldöntetlen. 

4  Vö. Novák Anikó: A hattyú színeváltozása. A hattyú motívuma Tolnai Ottó művészetében. In: jelHÁLÓ. 
Összehasonlító irodalomtudományi, nyelvészeti és médiaközi kutatások. Bölcsészettudományi Kar – 
Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium, Újvidék, 2008. 65–82. pp.

5  Lanczkor Gábor: Folyamisten. Libri Könyvkiadó, Bp., 2014. 114. p.
6  Uo.
7  Uo. 114–115. pp.
8  Uo. 115. p.
9  Uo. 
10 Uo.
11 Uo. 116. p.
12 Uo.
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Ezután az elbeszélés múlt idejét felváltja a jelen – az itt leírtak mint egy mozgó háttérkép 
jelennek meg az előzőekhez és az elkövetkezőkhöz képest, egyfajta időbeli kiterjesztést, folya-
matosságot sugallva. Ismét egy szimbolikus állat jelenik meg, a bibliai csábító, a kígyó, amely 
tetoválásként tekereg az egyik zenész karján (maga a kígyózó mozgás egyébként már korábban, 
a kábel leírásában előbukkan). A zenészek egyenkénti leírása itt már nem a hattyú-metaforikát 
követi. A szöveg aztán mintha el akarná oszlatni az olvasó balsejtelmeit: „Amikor a köpcös vodka-
ivót mégiscsak kivezette két mozgósított biztonsági ember, Esther határozott megkönnyebbülést 
érzett. Mintha készülődött volna valami.”13 – ugyanakkor ezzel meg is erősíti azokat. A koncerten 
zajló események után megint egy visszatekintés következik, amit ha nem is közvetlen hanghatás, 
de mindenesetre Esther gitárjának leírása vezet be – a kettő között tehát a viszony metonimikus. 
Az információtöredékek itt is spontán, laza rendben követik egymást, újabb adalékokat tárva fel 
a hősnő életéből. A rövid mondatok, a szintaktikai töredezettség olyasfajta ritmikát kölcsönöz e 
résznek, ami a cikázó gondolatokra emlékeztet. A visszatekintés két fő nyomvonala Esther utolsó 
párkapcsolata és saját, Anarchitecture névre hallgató zenekara, amit unokaöccsével alapított. Ki-
derül az is, hogy a koncerten a fiúval együtt volt – amit pedig az előzőekben teljesen elhallgatott 
a harmadik személyű elbeszélő. Különös multimediális hatást kelt az az eljárás, hogy a regényhez 
elérhető egy zenei gyűjtemény a szerzőtől, az olvasó számára a regény imaginárius világából már 
ismert zenekar (Anarchitecture: Soundtracks for a Novel) neve alatt. 

Végül újra a parkban folytatódik a történet elbeszélése. A borzongást még inkább élesíti a 
gyér megvilágítás, az eső, és a levegőben kavargó ködpászmák, majd a földön elnyúló rókatetem. 
Kézenfekvő lehet, hogy a „Tele volt vadakkal a nagyváros”14 kijelentést a városba tévedt állatokra 
vonatkoztassuk, mégis feltehető, hogy a vadak egy tágabb, átvitt értelmű fogalom. A rókákat az 

13 Uo.
14 Uo. 119. p.
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elbeszélő a hajléktalanokhoz hasonlítja – ezzel nagyon erősen antropomorfizálva az állatokat. Ha 
tehát a vadak kifejezést kiszélesítjük és emberre is vonatkoztatjuk, egy különös helyzet áll elő: az 
állatok emberi tulajdonságokkal jelennek meg (gondoljunk vissza akár a baglyok sírására is), míg 
az emberek állatival – ily módon a narrátor egybejátssza a literális és a metaforikus értelmet. 
A vadság a barbárság szinonimájaként belépteti az interpretációba Eugène Sue Párizs titkai című 
regényét, ahol az idegen az ismerősben, s mint fenyegetés jelenik meg15. 

A következő bekezdésben a harmadik személyű elbeszélés éles váltással egyes szám első sze-
mélyű narrációként folytatódik – Genette terminusaival élve heterodiegetikusból homodiege-
tikussá válik a szöveg. Felmerül a kérdés, ez a narrátor azonos-e az előző, auktoriális, illetve a 
szereplő érzékelését kizárólagos fokalizációs középpontként kezelő harmadik személyű elbeszé-
lővel? A peripeteia funkciójába helyezett szexuális erőszak és Esther megalázásának elbeszélése 
aláássa a prosopopeia működését, az olvasó nem képes arcot adni a beszélőnek. Az antropomorf 
állatok ellenpontjaként az ember jelenik meg vadként, ezt készítette elő a zenekar tagjainak me-
taforikus azonosítása a hattyúval; az erőszak leírásában pedig a cselekvő elbeszélő önmaga és Est-
her viselkedését is állati jegyekkel karakterizálja: „mekegett alattam, mint egy kis kecske” és „az 
öszvér makacsságával hatoltam belé”. A vér felnyalatása mint Esther megalázásának eszköze szin-
tén az animalitás státusába utalja a hősnőt. A beszéd lehetősége viszont kizárólag a narrátornak 
adatik meg. Bár Estherhez intézett parancsait közvetlenül nem közli, de kijelenti, hogy magyarul 
szólt hozzá. Ezzel szöges ellentétben a lány hangadása megmarad az állati, artikulálatlan hangok 
szintjén: „Halkan szuszogott.”16 illetve: „Fölsikított … mekegett alattam”17, végül az áldozattá vált 
Esther üvöltését is „látható” és nem hallható reakcióként beszéli el a narrátor-ágens: „…az üvöl-
tésben eltorzult csinos kis arcát belenyomtam a róka testmeleg, fehér szőrű hasába.”18  A dehumani-
záció – azaz a beszédtől és az önrendelkezéstől való megfosztás, az elbeszélő hatalmának kijátszása 
Esther ellen (lesből csap le rá) − az áldozat testi érzeteinek elbeszélése ellenére is („Zúgott 
a füle.”19 vagy „Sósnak találta.”20) idegen a szöveg korábbi narrátori attitűdjétől. Ugyanakkor 
éppen az elbeszélő mindentudása cáfolhatja a két narrátor jelenlétét. A fülzúgást már a kül-
ső elbeszélői nézőpont is regisztrálta, a kisbaglyok sírásának újbóli említése pedig refrénként 
hangzik fel harmadjára.

A narrátor betörése a történet folyamába elbeszélt én és elbeszélő én, az elbeszélt világ és a 
történetmondó világa között átjárást teremt. Ez a dimenzió-átlépés – amennyiben a narrátort 
mint a történet felett álló entitást képzeljük el – egyrészt a gondviselés kifordításaként, másrészt 
az eposzok deus ex machinájaként értelmezhető.  Utóbbi a görög-római mitológia világába utal, 
s a címadás is egy ilyen forrásvidéket jelöl ki a történet számára. Az erőszakos nemi aktus és a 
hattyú-motívum első olvasásra Léda és az őt hattyú képében meglátogató Zeusz történetét hívja 
elő.  Egy másik allúzió azonban szintén kiolvasható: a hattyú a költészet és a zene szimbóluma-
ként Apollón kísérő madara, azé az istené, aki Péneiosz (máshol Ladón) folyamisten lányát ül-
dözte szerelmével.

15 Vö. Hansági Ágnes: A nagyváros tapasztalata Jókai korai tárcaregényeiben. In: Irodalomtörténet, 
2013/1. 9. p.

16 Lanczkor Gábor: Folyamisten. Libri Könyvkiadó, Bp., 2014. 119. p.
17 Uo.
18 Uo. 120. p.
19 Uo. 119. p.
20 Uo.


