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A dolgozat Szabó Magda 1959-ben megjelent tudatfolyamregényének, Az őz c. regénynek a 

szövegét vizsgálja a szöveg koherenciáját megteremtő eszközök, illetve a szövegalkotói stra-

tégiák feltárására fókuszálva. 

A regény a tudatfolyamregényekre jellemzően egyes szám első személyű nézőpontból 

megkonstruált szöveg, amelynek lényeges sajátossága, hogy a megnyilatkozó, Encsy Eszter 

egy elhunyt személlyel folytat párbeszédet, aki a diskurzusba már nem képes ténylegesen 

bekapcsolódni, vagyis a fiktív (regényvilágbeli) megnyilatkozásoknak nincs valós befogadója – 

a diskurzus tényleges befogadója a mindenkori olvasó. Ugyanakkor Eszter a halott kedveséhez 

intézett megnyilatkozásaiban kettőjük közös tudására és előismereteire (közös emlékeire, 

együtt megélt érzelmeire) épít, miközben az olvasó számára ezek az ismeretek gyakran nem 

hozzáférhetők (amíg a regény nem tárja fokozatosan elé azt az előzetes tudást, amelyre a 

szöveg megértéséhez szükség van). Az eseményfolytonosságot és a szöveg koherenciáját az 

írónak úgy kell megteremtenie, hogy az az olvasó számára befogadható legyen, a szövegvilág 

szereplői szemszögéből azonban ne legyen fölöslegesen terjengős. 

Kutatásom mindezt tekintetbe véve a visszaemlékezések és az ismétlések szövegtani 

vizsgálatával foglalkozik; arra keresi a választ, hogy ezek a jelenségek hogyan járulnak hozzá 

ahhoz, hogy az olvasó a megfelelő befogadáshoz szükséges mértékben tájékozott legyen a 

diskurzusvilág fizikai, társas és mentális viszonyainak rendszerében. 
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1. Bevezetés 

 

Dolgozatom Szabó Magda Az őz c., 1959-ben megjelent tudatfolyamregényének szövegtani 

vizsgálatával foglalkozik. A kutatás központi kérdése, hogy az író milyen eszközökkel alakítja 

ki és biztosítja a regény szövegének koherenciáját. Az őz a tudatfolyamregényekre jellemzően 

a (regénybeli) megnyilatkozó egyes szám első személyű nézőpontjából megkonstruált szöveg, 

a megnyilatkozónak az elhunyt szerelméhez intézett diskurzusa, amely jelentős részben mind-

kettőjük számára fontos emlékek felidézéséből áll. Ez a fiktív diskurzus elsősorban olyan közös 

tudástartalmakra épül, amelyek a regény olvasója számára nyilvánvalóan nem ismertek – ép-

pen ezért releváns kérdés, hogy hogyan teremti meg az író az egyensúlyt: hogyan hoz létre 

olyan, a befogadók számára koherens szöveget, amely a szereplők szempontjából sem csupán 

a közös tudás szükségtelen ismétléseként értelmeződik. 

A dolgozat 1.1. részében röviden, a kutatás szempontjából releváns mértékben ismer-

tetem a regényt. Ezután, a 2. pontban a vizsgálat elméleti hátterét vázolom fel: a funkcionális 

kognitív szövegtan ide kapcsolódó, fontosabb alapelveit tárgyalom, értelmezve többek között 

a koherencia és az irónia fogalmát is. Ezenkívül ebben a szerkezeti egységben esik szó a tudat-

folyamregényekre jellemző nézőpontszerkezetről, az egyes szám első személyű elbeszélésről. A 
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3. alpontban a regényszöveg koherenciáját biztosító szempontok vizsgálatával foglalkozom, 

kitekintve a kognitív pszichológia epizodikus emlékekre vonatkozó elméletére is. 

A vizsgálat a kognitív szövegtan és a kognitív pszichológia megállapításait alapul véve 

arra keresi a választ, hogy a tudatfolyamregények sajátos „áramlása” mellett hogyan épülhet 

ki egy, a befogadó (olvasó) számára is kohezív szöveg. 

 

1.1. A regény 

 

Az őz c. regény mint megnyilatkozásfolyam narrátora és főszereplője Encsy Eszter; a történetet 

az ő nézőpontjából, általa elmesélve és felidézve ismerheti meg az olvasó. Eszter egy temető-

ben, szerelme sírjánál idézi fel az emlékeit, a megnyilatkozásának eredeti címzettje az elhunyt 

kedvese, hozzá intézi a szöveget, az egyes szám második személy alapesetben rá vonatkozik. 

Az elhunyt férfi Eszter gyermekkori „ellenségének”, Angélának a férje volt – Angéla így a tör-

ténet antihősévé válik. Angéla és Eszter kapcsolata a regény egyik legfontosabb személyközi 

viszonya. Az olvasó már a regény elején megtudja, hogy Eszter kisgyermekkorától fogva rivalizál 

Angélával; Angéla a „jóságos gyermek”, aki ebből semmit nem vesz észre, és ugyanolyan ter-

mészetes kedvességgel fordul Eszterhez, mint bárki máshoz. Később Angéla férje és Eszter kö-

zött szerelmi kapcsolat alakul ki. A regény további szereplői főleg a hármuk életében fontos szere-

pet játszó emberek. Az elbeszélés jelen idejében azonban Eszteren kívül senki más nincs jelen. 

Eszter megnyilatkozásának sajátossága, hogy a párbeszédszerű történet valójában mo-

nológ, hiszen a megnyilatkozó tisztában van vele, hogy a címzett (a halott férfi) nem fog vá-

laszolni. A regény fiktív figyelmi jelenetének így nincsen valódi (csak „odaképzelt”) befogadója, 

csupán megnyilatkozója; az elbeszélés egyetlen befogadójává ezáltal az olvasó válik. 

 

2. Elméleti háttér 

 

A dolgozat elméleti hátterét a funkcionális kognitív nyelvleírás, ezen belül különösen a funkci-

onális kognitív szövegtan adja (vö. pl. Tolcsvai Nagy 2001, 2013, Tátrai 2017). Ez az elméleti 

keret törekedik a nyelv használatalapú leírására, a nyelvi tevékenységet pedig interszubjektív 

tevékenységként vizsgálja. Szabó Magda Az őz c. regényében az interszubjektivitás a tipikustól 

eltérő formában valósul meg: a regény Encsy Eszter monológja, egyfajta tudatfolyamszerű 

visszaemlékezése az addigi életére. 

Írásom tehát a szöveget a tudatfolyamregények szövegtípusába tartozó műként értel-

mezi. A szövegtípust a választott elméleti keret szemléletének megfelelően rugalmas rendszer-

ként tartom megragadhatónak (vö. Tolcsvai Nagy 2008: 43). A szövegtípus mint séma és a 

különböző megvalósulásai közötti viszony dinamikus: nem minden megvalósulás tekinthető 

egyformán sémakövetőnek, vagyis vannak prototipikusabb és kevésbé prototipikus „példá-

nyok” is a szövegtípus kategóriáján belül. 

Tolcsvai Nagy Gábor (2017: 283–284) több pontba szedve foglalja össze a szöveg ko-

herenciatényezőinek jellemzőit. Ezek sorában elsőként említi, hogy a figyelem középpontjában 

álló, fontosabb jelenségeket, entitásokat a szöveg többször megismétli. A következőkben több 

példát hozok erre, hiszen a regény szövege is többször él ismétléssel: többször említi az elbe-

szélés jelen idejének kontextuális tényezőit (például az elbeszélő fizikai környezetében történő 
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események és dolgok leírását), illetve a visszaemlékezésekben szereplő egyes események egy 

részére is többször történik utalás. Egy további koherenciát biztosító tényező lehet, hogy a 

megnevezett dolgok tudáskeretet (a dolgokkal kapcsolatos rendszerezett ismereteket), az ese-

mények pedig forgatókönyveket (az eseményekhez kapcsolódó rendszerezett ismereteket) 

hívnak elő – ez ugyancsak jellemző a vizsgált regényre. Az említett szakirodalom azon megál-

lapítása ugyanakkor, amely szerint a szöveg a figyelem középpontjában álló entitásokkal kap-

csolatban tipikusan eltérő eseményeket említ (tehát nem ismétel), Az őz esetében nem feltét-

lenül igaz. Mivel a regény szövege tudatfolyamszerűen van megkonstruálva, az elbeszélt ese-

mények nem időrendi sorrendben követik egymást. A megértést így az olvasó által át nem élt 

történetek felemlítése mellett a tudatfolyam-technika is nehézzé teszi – ezt ellensúlyozza, hogy 

a regénybeli megnyilatkozó bizonyos eseményeket többször felelevenít vagy megemlít. 

Bartha Judit (2000: 664–665) Virginia Woolftól idéz tanulmányában, aki a nem a kon-

venciókra és a megszokott sémákra épülő regényírási folyamatot úgy írja le, mint a regényíró 

agyába „zuhanó” részecskék lejegyzését a zuhanásuk sorrendjében. A Woolf által leírt hasonlat 

jól érzékelteti a tudatfolyamregények sajátos időkezelési technikáját. Woolf ugyanis a törté-

netmondás időbeliségét az ember elméjében felmerülő emlékképek dinamizmusához hason-

lóan kívánja kezelni (vö. Szegedy-Maszák 1996: 328). Az őz-re különösen igaz ez, hiszen az 

egész regényszöveg Eszter emlékeire épül. Kabdebó Tamás (2003: 5) irodalomtörténész Szabó 

Magda regényét Virginia Woolf munkásságához hasonlítva helyezi el a magyar irodalomtörté-

netben. Azzal érvel, hogy – ahogyan Woolf a saját regényeivel – Az őz is az énjét feltáró elbe-

szélővel hat az olvasóra, az elbeszélt cselekménynél fontosabb lesz tehát maga az elbeszélő. 

A tudatfolyamregényekre szintén jellemző vonás, hogy a regény elbeszélője maga az 

egyik szereplő (vö. még: Kosztrabszky 2015); a tudatfolyamregény írója tehát a regénybeli 

elbeszélőt teszi meg a tudatosság szubjektumának. Az elemzett regényben mint megnyilatko-

zásfolyamban Encsy Eszter az a szereplő, aki az összes általunk megismert információért fele-

lős (vö. Tolcsvai Nagy 2013: 150). Ez összhangban áll azzal, hogy a műfaji sémához tipikusan 

hozzátartozik a belső monológ mint diskurzusforma. 

Az emlékezésen alapuló elbeszéléstechnika a kezdetektől jellemző az epikus szövegekre 

(Endrődy 2002: 29). Már az Odüsszeiában is olvashatunk ilyen egyes szám első személyű el-

beszélést. Ugyancsak ez jellemző a napló- és levélregényekre, és a 20. század irodalmában 

(Woolfon kívül példaként említhető Marcel Proust és James Joyce) is meghatározó szerepet 

töltenek be az ilyen elbeszélésmódok. 

A történet személyközi viszonyainak bemutatásakor szükséges tekintetbe venni az em-

lékezés mint pszichológiai folyamat egyes sajátosságait is (vö. Csépe–Győri–Ragó (szerk.) 

2007: 159–271). A velünk megtörtént élmények, események során létrejövő emléknyomok, 

valamint tényszerű adatok a deklaratív memória1 részét képezik. A deklaratív memórián belül 

kétféle emlékezeti rendszert különíthetünk el: az epizodikus memória az idő segítségével kon-

textualizálja az emlékeinket, a múlt darabjainak a felidézéséért felelős annak személyes as-

pektusait is felidézve, míg a szemantikus memória a szavak jelentését, illetve a fogalmakat, 

elsajátított ismereteket foglalja magába (Király 2007: 237–239). Az önéletmesélés tipikusan 

az epizodikus memóriához rendelhető folyamat. (Az önéletrajzi és szemantikai vagy kronológiai 

 
1 Ezzel szemben a procedurális memória az azzal kapcsolatos emlékeket (tudást) tartalmazza, hogy hogyan 

kell bizonyos tevékenységeket elvégezni. 
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és fogalmi memória tudománytörténeti áttekintéséhez és mai relevanciájához l. még: Pléh 

2019.) A regénybeli emlékezéstechnikáról részletesebben l. a 3.3. alpontot. 

A prototipikus diskurzus általában közös figyelmi jelenetként funkcionál (Tátrai 2017: 

907). A közös figyelmi jelenet résztvevői a megnyilatkozó és a befogadó(k), a fiktív, regénybeli 

figyelmi jelenetben azonban a befogadó (a halott férfi) nincs jelen, és természetesen vissza-

csatolást sem képes adni; nem képes „belépni” a közös figyelmi jelenetbe. Eszter monológjának 

egyetlen befogadója így maga az olvasó, akinek – bár a regénybeli megnyilatkozó nem hozzá 

intézi, illetve nem hozzá igazítja a beszédét – koherens képet kell kapnia az elbeszéltekről. 

Említést kell tenni azonban arról, hogy bár az elbeszélés kontextusában a címzettnek 

nincs lehetősége válaszolni, az egyes szám második személy őrá mint a szövegvilág egy sze-

replője vonatkozik. Így a kérdések, megszólítások is hozzá szólnak. Tátrai (2000: 232) jellemzi 

az egyes szám első személyű elbeszélésekben megjelenő elbeszélő és átélő szubjektumokat. 

Ezek elsősorban az „én”-re utalnak: az elbeszélő én az elbeszélés aktusának idején jelenlevő 

én, míg az átélő én az elbeszélt történet figurája. Tátrai amellett foglal állást, hogy az elbeszélő 

és az átélő szubjektum a második személyre is kiterjeszthető. Eszter a kedvesének olyan tör-

téneteket mesél, amelyeknek mind a ketten szereplői is. A történetekhez olyan adalékokat is 

hozzá tud adni így (a saját nézőpontjából), amelyeket az elhunyt kedves nem feltétlenül tud 

vagy ismer, de a szituatív körülményekkel és az eseménysorokkal tisztában lehetne. A cselek-

mény többi szereplőjének nézőpontjának a megkonstruálási módjait l. a dolgozat 3.1. részében. 

A regény szövegvilágának tehát egyszerre kell koherensnek lennie a fiktív, regénybeli 

figyelmi jelenet szempontjából és a valós, a regény és az olvasó(k) közötti figyelmi jelenet 

szempontjából. E két szint pedig két ellentétes szerkesztésmódot kíván meg: a regénybeli 

megnyilatkozás a fiktív figyelmi jelenet résztvevőinek közös tudására épül, így ezen a szinten 

a résztvevők ismereteinek megismétlése nem lenne természetes, ugyanakkor a regény mint 

irodalmi alkotás nem építhet a valós figyelmi jelenet résztvevőinek a regényben felidézett ese-

ményekkel kapcsolatos háttérismereteire. Az olvasó csupán Eszternek a megszólítottal közösen 

átélt élményeket gyakran csak impliciten említő visszaemlékezéseire támaszkodhat, így Eszter 

attitűdje kulcsfontosságú a diskurzusvilág kontextuális összetevőinek – az elbeszélt történet-

ben résztvevők fizikai, társas és mentális világának – megismerésében és abban, hogy ezeket 

feldolgozva az olvasó koherens, befogadható szöveget olvashasson. 

A szöveg koherenciájának kiépülésében nagy szerepe van az eseményfűzésnek is. En-

nek Givón (1990: 827, hivatkozza Bakonyi 2008: 318) négy elemét különítette el: a referens-

folytonosságot, a térbeli folytonosságot, az időbeli folytonosságot és a cselekményfolytonos-

ságot. A tudatfolyam-elbeszélések történetvezetésére jellemző a gyakori csapongás, ahogyan 

erre a Woolf által adott érzékletes leírás is rávilágít. Az emlékek egymást idézik fel a (fiktív) 

megnyilatkozó elméjében: az események forgatókönyvének egy-egy eleme felidézi egy másik 

esemény forgatókönyvének valamely elemét – az eseményfűzés alapja tehát ebben az esetben 

az események közötti hasonlóság. A felidézett történetek nem időbeli sorrendben követik egy-

mást, egy történet többször felmerülhet, tehát az időbeli folytonosság nem érvényesül. Térbeli 

folytonosságról szintén nem beszélhetünk: bár a vizsgált regény elbeszélője végig ugyanabban 

a fizikai környezetben (a temetőben) van, az általa felidézett események a szülővárosától 

kezdve Szolnokon át Budapestig több helyszínen játszódnak. Térbeli folytonosság tehát csak 

abban az értelemben jelenhet meg az elbeszélés során, hogy Eszter nem változtatja korlátlanul 
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az emlékek helyszíneit: elsősorban a saját életében, életükben fontos szerepet játszó tereket 

említi, ezzel is kontextusba helyezve hármójuk kapcsolatrendszerét és az őz szimbolikáját. A 

helyszínek és az időviszonyok változékonyságából következik, a cselekményfolytonosság is 

szakadozott. A fiktív elbeszélő jelen idejében Eszter gyakran reflektál az éppen körülötte zajló 

történésekre (pl. az esőre, a hangyák vonulására); a visszaemlékezéseket gyakran ezek az 

epizódok választják el egymástól. Olykor ezek a jelenetek szolgálnak a felmerülő emlékek for-

rásául is (pl. a fél barackkal szorgalmasan próbálkozó hangya felidézi Eszterben egy ismerősét, 

aki tehetségtelensége ellenére többször próbált meg (hiába) a színészi pályán elindulni). 

Ahogyan azt a dolgozat 3. alpontjában részletesebben is tárgyalom, a szerző többféle 

eszköz alkalmazásával teszi befogadhatóvá a szöveget. A regény deiktikus központja Encsy 

Eszter nézőpontja: az ő perspektívájából ismerhetjük meg a visszaemlékezések fizikai, társas 

és mentális viszonyait (Tátrai 2017: 910). Ebből következően a regényben gyakori a szubjek-

tivizáció. A szubjektivizáció olyan konstruálási mód, amely során a diskurzusvilág egy összete-

vője implicit marad, vagyis a konceptualizáló nem teszi azt megfigyelhetővé nyelvi kifejezések 

révén (Kugler 2013: 12). 

Az elbeszélő a halott kedvesével közösen átélt élményekre épít a férfinek címzett mo-

nológjában, tehát a diskurzusvilág különböző társas, fizikai és mentális viszonyait fölösleges 

lenne úgy kidolgoznia, mintha azok teljesen ismeretlenek volnának a (fiktív) befogadó szá-

mára. Ugyanakkor a diskurzus potenciális befogadója, akihez Eszter a beszédét intézi, olyan 

ismeretekkel rendelkezik, amelyekkel a valós befogadó, az olvasó nem – ezáltal olvasóként 

egy olyan „bennfentes” történetet olvashatunk, amelynek helyszíneit, szereplőit, történéseit 

nem ismerjük. A szöveg mégis koherens az olvasó számára is. 

A regényben a szereplők viszonyainak láttatása is hozzátartozik a koherens szöveg ki-

építéséhez. Eszter általában közös ismerősökkel kapcsolatos emlékeket idéz fel, az egyes sze-

replők közötti viszony és Eszter feléjük tanúsított attitűdje pedig a kedves számára nyilvánvalóan 

ismert. Az antagonista Angéla egyértelmű jellemzésére, illetve a regénybeli szerelmi háromszög 

bemutatása során a megnyilatkozó gyakran él az irónia eszközével is.2 A szöveg koherenciájá-

nak megteremtésében így részt vehet a diskurzusvilág különböző fizikai, társas és mentális 

viszonyainak ismeretében értelmezhető irónia is, amelynek alkalmazása magas fokú metaprag-

matikai tudatosságról3 árulkodik. Eszter a saját nyelvi tevékenységét többek között az irónia 

segítségével teszi reflexió tárgyává. Az irónia használata a diskurzusnak a diskurzus résztvevői 

által feldolgozott kontextuális körülményeihez kapcsolódik (Tátrai 2017: 1053), így az olvasó 

tudomást szerezhet a megnyilatkozónak az ezen körülményekre vonatkozó értelmezésbeli pers-

pektíváiról. Az irónia alkalmazása emellett stilisztikailag jelöltté teszi az adott szöveghelyet, így a 

befogadó figyelmét ráirányítja az iróniát kifejező nyelvi szimbólumok referenciájára, illetve a dis-

kurzusvilág elemeinek kontextuális körülményeire. Eszter általában Angéláról beszélve él az iró-

nia alakzatával – ezzel is érzékeltetve a mű olvasója számára a történet személyközi viszonyait.  

 

 

 
2 Az irónia olyan helyettesítésen alapuló alakzat, amelyet alkalmazva a szöveg összefüggéseinek ismeretében 
mást tudunk kifejezni, mint amit nyelvileg kifejtetté teszünk (Tátrai 2008). 
3 Metapragmatikai tudatosságról akkor beszélhetünk, ha a diskurzus résztvevői (jelen esetben Eszter) reflexíven 

viszonyulnak a figyelmi jelenetben történő dinamikus jelentésképzéshez (Tátrai 2017: 1046). 
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3. A szövegkoherencia megteremtésében szerepet játszó tényezők 

 

A következő négy alpontban a szövegkoherencia megteremtésének legfontosabb tényezőit 

mutatom be a vizsgált regényben: arra keresem a választ, hogy a visszaemlékezések, az is-

métlések, illetve az ezekben megjelenő irónia hogyan teszik a szöveget az olvasó számára 

koherenssé. A dolgozat 3.3. alpontjában ezenkívül kitérek az epizodikus emlékezésnek a re-

gényben betöltött szerepére is. 

 

3.1. A visszaemlékezések szerepe a szövegkoherencia megteremtésében 

 

A szövegbeli visszaemlékezésekben megjelenő ismétlések és ironikus megnyilatkozás-részletek 

többféleképpen is hozzájárulnak a koherencia megteremtéséhez. Elérhetővé teszik a diskur-

zusvilág személyközi viszonyait a befogadó számára – ez, mint fentebb említettem, a tudatfo-

lyamregények esetében kiemelten fontos, hiszen a szövegvilág az egyik szereplő, az epikus 

történet megnyilatkozója szempontjából konstruálódik meg. A befogadó tehát teljes mérték-

ben az elbeszélő emlékeire, benyomásaira és tudására van hagyatva. 

A történet deiktikus központja Encsy Eszter, a regény elbeszélője, a monologizáló meg-

nyilatkozó. Az ő nézőpontjából ismerjük meg a beszédesemény szituatív kontextusát. Eszter a 

temetőben ül, és az elhunythoz beszél, neki meséli el a visszaemlékezéseit. A többi deiktikus 

elemet a visszaemlékezésekben ehhez képest kell értelmezni. Szemléltetésképpen idézzük a 

következő, (1)–(4) részleteket: 

 

(1) Érted ezt? Nem érted. Most már nem is fogod megérteni soha. [139.]4 

(2) Akkor kirohantál az eszpresszóból, s én élveztem, hogy most egyedül fuldokolsz 

mérgedben. [56.] 

(3) Csináltam egy kalácsot sárból, nagyon szép kalács, itt, ahol ülök, egy kis helyen 

nedves volt a föld a reggeli locsolástól. [103.] 

(4) [anyámat] a Kútvölgyiben ápolták, külön szobában. Naphosszat ott ültem, ott ét-

keztem mellette. [79.] 

 

Ezekben a részletekben prototipikus tér- és idődeiktikus kifejezéseket – határozószókat és mu-

tató névmásokat – látunk. Az (1)-ben a most már a beszédesemény idejét jelöli, a most a 

visszaemlékező Encsy Eszter jelen ideje. Látható azonban, hogy a nézőpont áthelyezhető, ezt 

pedig a visszaemlékezések időbelisége indukálja. A (2) most-ja egy áthelyezett deiktikus köz-

pont: a felidézett emléksorozat egyik epizódjának idejét jelöli, Encsy Eszter múltbéli helyzeté-

hez viszonyítva értelmezhető. Az élveztem ige múlt idejű megkonstruálása utal arra, hogy az 

elbeszélő monológja egy másik időbe helyeződött át.  

A (3) és (4) térdeiktikus elemeket mutat be. Az elbeszélés eseményének helye a te-

mető, az itt mutató névmás az elbeszélő fizikai elhelyezkedését jelöli, az ahol ülök mellékmondat 

pedig ezt teszi kidolgozottabbá. Az emlékezésekkel több más helyszínre is eljutunk, amelyek 

 
4 A példák mögötti szögletes zárójelben lévő számok a nyomtatott szövegben való előfordulási oldalszámot jelölik. 
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tipikusan az emlékező Eszter nézőpontjából konstruálódnak meg – ilyen például a (4) szöveg-

részben szereplő ott mutató névmás. 

Az (1)–(4) példák jól szemléltetik, hogy az eseményfűzés folytonosságának összetevői 

(Givón 1990) közül a térbeli és az időbeli körülmények a regény szövegében állandó változás-

ban lehetnek. A koherenciát, az eseményfűzés kontinuitását Eszter személye adja, az ő tudata 

az origó; ugyanakkor a saját nézőpontját is változtatja térben és időben is. Olykor az elbeszélés 

jelene a deiktikus központ, olykor azonban a megnyilatkozó az elbeszélt eseményekben részt 

vevő „történeti énjével” azonosul. 

Eszter a regény elbeszélésének jelenében monologizál, azonban a monológjában fel-

idézett, átélő szubjektumok megnyilatkozásai változatos konstruálási módokkal vannak kidol-

gozva. Az (5)–(6) szövegrészek példákat adnak az egyenes idézésre és a függő beszédre: 

 

(5) „Tizennyolc éves koromban férjhez megyek” – mondta Angéla, és Gizike, mint egy 

gyáva kis visszhang, ismételgette: „Én is, én is!” [190.] 

(6) Tőlem is kérdezősködtek, azt morogtam, hogy soha nem megyek férjhez, ezen 

nagyon csodálkoztak. [190.] 

 

Az (5)-ben két egyenes idézetre láthatunk példát. Az egyenes idézet a narratív szövegekben a 

nézőpontot az idézett szereplőre helyezi át (Tátrai 2017: 945). Itt azonban a szöveg monolo-

gizáló volta miatt az elbeszélő nézőpontját sem lehet kiiktatni. Eszter kifejtett véleménye Gizi-

kéről („mint egy gyáva kis visszhang”) kontextualizálja a Gizikétől idézett tartalmat, ezzel pedig 

befolyásolja az olvasót a róla kialakított véleményében. A (6) bemutatja, hogyan helyezi át az 

elbeszélő én a nézőpontot az átélő énhez. 

Fontos tehát, hogy a regény „itt és most”-jának egyetlen szereplője Eszter, illetve hogy 

– ezzel együtt – a regényben érvényesülő perspektíva elsősorban a tér és az idő szempontjából 

változik. A többi szereplő – beleértve az elhunytat is – cselekedetei eltérő helyeken és eltérő 

időkben történtek, a befogadó számára azonban csupán Eszter visszaemlékezései nyújtanak 

támpontot a szereplők mentális, társas és fizikai viszonyainak megismeréséhez. A temető mint 

az emlékek felidézésének helyszíne az elbeszélt történések szempontjából nem kiemelten fon-

tos helyszín – abból a szempontból ugyanakkor mégis jelentős, hogy az olvasók az itt zajló 

emlékezés révén ismerhetnek meg egy koherens történetet.  

 

3.2. Az ismétlések szerepe a koherencia megteremtésében 

 

Az ismétlődő motívumok szintén a szöveg koherenciájához járulnak hozzá. Az ismétlések is 

többfélék lehetnek, pl. utalhatnak a szövegbeli jelenre és az elbeszélt történet jelenére is. A 

(7)–(10) megnyilatkozások a visszaemlékezés jelen idejéhez köthetők, és a temetőben megfi-

gyelt hangyák, illetve a barack motívuma mentén kapcsolódnak egymáshoz: 

 

(7) elmorzsolt egy kenyérdarabot a hangyáknak [27.] 

(8) Ez a hangya hatodszorra veselkedett neki annak a fél baracknak. [80.] 
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(9) A hangya segítséget hívott, de ötvenen sem mentek semmire, hát én sántikáltam 

el a rothadt barackkal, odavittem a bolyhoz. [87.] 

(10) Ha még gyermek volnék, beírhatnám a cserkésznaplómba, hogy segítettem a han-

gyáknak [88.] 

 

A (10) részlet azt is szemlélteti, hogy hogyan teremtenek az elbeszélés jelenének eseményei 

kapcsolatot a múlttal, illetve hogyan szolgálnak forrásként a felidézett történésekhez. A cser-

késznapló például Eszter kisiskolás éveihez köti a jelent: azokat az időket idézi meg, amikor a 

gyerekeknek naplóban kellett gyűjteniük a jócselekedeteiket. 

A befogadónak szüksége van az ilyen utalásokra, hiszen – mint azt korábban is emlí-

tettem – Eszter az elbeszéléseiben nagymértékben épít az elhunyttal való közös tudásukra, 

közös emlékeikre. Ezt tükrözi a férfit egyes szám második személyben megszólító nyelvi egy-

ségek nagy száma is: a nyomtatásban 250 oldalas regényben 277-szer szerepel egyes szám 

második személyű személyes névmás vagy annak valamely paradigmatikus alakja,5 valamint 

ehhez járulnak még az egyes szám második személyű igei személyragok és birtokos személy-

jelek is. Az ilyen elemek persze egyenes idézések és szabad függő beszéd esetén nem feltétlenül 

az elhunyt személyére utalnak, de az adott regényben feltehetően ez a tipikus használatuk. 

A következő, (11)–(13) példák olyan eseteket mutatnak be, amikor Eszter a visszaem-

lékezései során az elhunyttal közös emlékekre, közös tudásra épít.  

 

(11) Te tudtad rólam, hogy sajnálok magamtól mindent [164.] 

(12) Csak te tudtad, milyen nyalánk vagyok, és milyen boldogtalan, ha várnom kell az 

ételre. [41.] 

(13) A Péter képe volt a tárcádban, ahogy az írógépeden tollászkodik, és az enyém, az 

a balatoni kutyás kép, meg egy szalag, az a szalag, amellyel Szolnokon befontam 

a hajamat akkor éjjel [253.] 

 

Bizonyos (akár deiktikus) utalások így a regényben kifejtetlenek maradnak. A (13) részlet akkor 

éjjel kifejezése például két közeli ismerős nosztalgikus elmélkedése: fölösleges lenne kifejtet-

tebbé tenni a megnyilatkozást, hiszen az a megnyilatkozó és regényvilágbeli befogadó közötti 

(adott esetben természetesen fiktív, egyirányú) kommunikációt indokolatlanul redundánssá 

tenné. Ugyanígy a balatoni kutyás képre sem történik több utalás a regényben – ez a történet 

tehát az olvasó előtt a továbbiakban is ismeretlen marad. A diskurzusvilág ilyen elemei, illetve 

a (11)–(13)-ban szereplő csak te tudtad típusú példák arra utalnak, hogy Eszter és az elhunyt 

rendkívül bensőséges kapcsolatban állt egymással: a szöveg azt érzékelteti, hogy bár a férfi 

Angéla férje volt, (Eszter interpretációja szerint) Eszterhez fűzte szorosabb, mélyebb kapcsolat. 

A közös tudásra való építés a visszaemlékezés jelen idejében is megfigyelhető. Eszter az el-

hunyttal folytat (fiktív) diskurzust, többször megszólítja őt, és jelen idejű igealakokat is használ:  

 

 
5 A regény az MNSZ2 szépirodalmi alkorpuszának része, ebben kerestem rá az egyes szám második személyű 

személyes névmásokra. 
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(14) Hamarabb akartam jönni, de meg kellett várnom Gyuricát, és tudod, hogy ő mindig 

mindenhonnan elkésik. [5.] 

(15) Reggel lement a közértbe telefonálni, a többit tudod. [7.] 

(16) Tudod te egyáltalán, mi az a trombitafa? [8.] 

 

A (14) a regény első mondata, amely már a kezdetekkor világossá teszi az olvasó számára, 

hogy valaki egy olyan ismerőséhez beszél, akivel közös ismerősei is vannak. A (15) többit 

tudod kifejezése az események újbóli nyelvi kidolgozásának szükségtelenségére utal. A diskur-

zusvilágban a megnyilatkozás az elhunyt kedvesnek szól, míg a regény valódi befogadója nyil-

vánvalóan az olvasó. A (15)-ben említetthez hasonló szövegrészletek segítségével ugyanakkor 

az író azt is képes érzékeltetni, hogy a koherens szövegben vannak olyan részletek is, amelyek 

kifejtetlenek, az olvasó számára megismerhetetlenek maradnak. A (16) a visszaemlékezés és 

a felidézett események között teremt kapcsolatot, mivel a történet fizikai környezetéhez a 

trombitafa is hozzátartozik. 

Az idézett példákban Eszter azokat a háttérismereteket mozgósítja, amelyek a szerep-

lők fizikai, társas és mentális világának feldolgozásából származnak, illetve relevánsak a meg-

értés szempontjából (vö. Tátrai 2019: 15). 

Ezenkívül fontos kohézióteremtő elem a szövegben az őz motívuma. Az őz Angéla „há-

ziállata” volt, az elhunyt pedig Angéla férje – a regény szimbólumrendszerében tehát az őz az 

elhunytnak feleltethető meg. 

 

(17) Akkor, ott, míg neked dőltem, megkérdezted, mire gondolok, és azt mondtam, a 

vacsorára, de nem a vacsorára gondoltam, hanem, hogy ez az éjszaka mennyire 

hasonlít most arra, amelyen elloptam az Angéla őzét, húztam magam után a Köves 

úton lefelé […] Az őz kitépte magát a kezemből, és nekifutott a síneknek. [53.] 

(18) Borzasztó gyorsan meghaltál, az éjjeliszekrényeden ott volt az összetört karórád, 

amelyet én igazítottam vissza ebédkor, míg kezet mostál, hogy elkéss az orvostól, 

ahova Angélát kellett vinned, mert félt fogat húzatni. Pipi azt mondta, az órádra 

néztél, mielőtt átfutottál volna a Corvin előtt. [254.] 

 

A (17) az őz, a (18) Eszter szerelmének a halálát írja le. Mind a két szereplőt Eszter csábítja el 

Angélától, és mindketten végül az ő hibájából halnak meg úgy, hogy elgázolja őket egy jármű. 

Ez esetben tehát nem klasszikus fogalmi metaforáról van, amely a forrástartomány és a cél-

tartomány közötti fogalmi leképezésre épül, hiszen egyik esemény sem konkrétabb a másiknál, 

és egyik sem arra hivatott, hogy segítsen konceptuálisan feldolgozni a másikat. Sokkal inkább 

párhuzamot figyelhetünk meg a kettő között, amely szintén a kohéziót erősíti. Ebben az eset-

ben az események szituatív körülményei ismétlődnek, amelynek alapja Eszter személyisége, 

pl. az Angéla iránti ellenérzései és az ebből fakadó motivációi. 
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3.3. Epizodikus emlékek és igazság 

 

Szabó Magda Az őz c. regényét az teszi különlegessé, hogy a történet elmondásának stilisztikai, 

szerkezeti tulajdonságai az emlékezés viszonylatában mintha a procedurális memóriából táp-

lálkoznának, olyan könnyedséggel és mégis határozottan folyik a szöveg, mintha ennek írása 

– a spontán beszélgetést idézve – „oda sem figyelve” történt volna. A felidézett emlékek dön-

tően inkább az epizodikus memória működéséhez kötődnek, nem a szemantikus memóriához 

(Király 2007: 239): Eszter visszaemlékezése során (mentálisan) újból átéli az elmúlt esemé-

nyeket, felidézett emlékei megélt, autentikus emlékek, nem pedig egyszerűen egy múltbeli 

történet tényszerűen dokumentálható mozzanatait sorakoztatja fel. 

 

(19) én vagy hazudni tudok, vagy hallgatni. Ami az életrajzomban van, az hazugság. 

Amit az emberek beszélnek rólam, az is hazugság. Én úgy tudok hazudni, hogy 

megélhetnék belőle. Onnan tudtam meg: nem lehet már segíteni rajtam, hogy még 

neked sem bírtam igazat mondani. 

Ez például igazság, hogy apa most hozzászólna a bogárhoz, és azt mondaná: 

„Menj, utas, békével!” [10.] 

 

Az elbeszélő azt mondja, csak hazudni tud vagy hallgatni. Ezen állítása előtt azonban már 

meglehetősen sokat beszélt: emlékeket idézett fel (melyek döntően valószínűleg az epizodikus 

emlékezet működéséhez köthetők), illetve esetenként kitért az ezen emlékekhez fűződő viszo-

nyára is – a mű valóságában vajon értelmezhetjük ezt úgy, hogy a szöveget olvasva nem 

hihetünk Eszternek? (Sem a korábban mondottakat illetően, sem a monológ további részében.) 

Fontos az igazság? A következő bekezdésben Eszter kimondja: ez például igazság. Miért tartja 

fontosnak ezt kiemelni? Valóban azt feltételezi, hogy a (fiktív) befogadó elhitte azt a parado-

xont, hogy mindig hazudik? (Ha valaki saját bevallása szerint mindig hazudik, paradox állítást 

tesz, mert ennek az állításnak is hazugságnak kellene lennie.) A nyelvi feloldás számít?  

Amikor Eszter a (19)-ben közölt részben azt mondja: „[é]n úgy tudok hazudni, hogy 

megélhetnék belőle”, a történet- vagy még inkább önéletmondását hazugságok sorozatának ál-

lítja be. A hazugság tehát Eszternek az önéletmesélésénél egy felmerülő alkalmazási procedúra, 

az ilyen automatizmusok pedig általában a procedurális memória részét képezik (Csépe 2007: 31). 

Talán választ adhat a kérdésre az önéletrajzi memória fogalma (vö. Király 2007). Az 

emlékezet nem csupán az „igaz” vagy a „konkrétan megtörtént” események emlékét képes 

előhívni: a komplex emlékezési folyamatok során, az emlékek felidézésekor az elme színekre, 

érzésekre, szagokra, kontextuális elemekre támaszkodik, és az eseménysorból csak az adott 

személy számára az adott kontextusban kiemelkedő, lényeges mozzanatok kerülnek előtérbe. 

Talán nem is elsősorban irodalmi, hanem élettani szempontból érdemes Encsy Eszter igazság-

hazugság dilemmáját vizsgálni, hiszen ez egy olyan tényező csupán, amelyet feltehetően va-

lamennyi ember megél. 
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3.4. Az irónia szerepe a koherencia megteremtésében 

 

A szerző az ironikus megszólalásmódot is többször használja a szöveg koherenssé tételének 

eszközeként – különösen amikor Eszter monológjában az Angélával kapcsolatos érzelmeit, vé-

leményét jelzi ilyen módon. Például a (20) szövegrészletben: 

 

(20) Angéla nem gyújt villanyt, egy pirosra sült pulykát hoz be, nagy, rózsaszín krumplik 

gurulnak a tálban, villog az ezüst szeletelőkés a kezedben. „Jaj – ujjongok a hús-

nak –, jaj, de finom, jaj, de éhes vagyok” – te rám nézel, te sokat vagy köztünk, 

megismered a színpadi hangot, de aztán elmosolyodol, és hiszel nekem te is, 

hogyne hinnél, mikor olyan kedves vagyok, felgyűröm a karomon a ruhát, hogy 

jobban neki tudjak állni az ételnek, falok, krumplival bajuszt rajzolok Angélának 

és magamnak, és nem tudod, hogy mikor felállok, és meghajolok a földig, hogy 

megköszönjem a vacsorát, és mindkét kezemmel magasra emelek egy-egy gyer-

tyatartót, az egyiket be szeretném vágni az íróasztalra a könyveid és papírjaid 

közé, a másikat meg Angélához, hogy teljes legyen a kivilágítás. [170.] 

  

A megnyilatkozó térbeli pozíciója Angéla térbeli elhelyezkedésének függvényében érthető meg 

(vö. Tátrai 2019: 17). Az idézett szöveghelyet megelőzően nincs utalás arra, hogy egy étkező-

ben vannak, Eszter pozíciója mégis szinte azonnal nyilvánvalóvá válik.  

Eszter utal rá, hogy színpadi hangon szól, ezzel is jelezve, hogy nem kedveli Angélát. 

A szövegrészben meghatározó szerep jut a gúnynak, ami az ironikus társalgási stílussal kap-

csolódik össze. Az idézetben szereplő ironikus6 megjegyzések összefüggésben állhatnak azzal, 

hogy az irónia alkalmas eszköz az egyén véleményének és személyes integritásának megőrzé-

sére olyan körülmények között is, amikor a negatív vélemény nyílt artikulálását a körülmények 

nem teszik lehetővé (vagy kívánatossá) (vö. pl. Komlósi 2014: 226). Ebben az értelemben a 

hatalom a két házastárs, akiknek egységük törvényileg magasabb szinten legitimizált, mint a 

férj Eszterrel való kapcsolata. Fontos kérdések merülhetnek fel itt, nevezetesen, hogy irónia-e 

az, amit a szöveg valóságában résztvevők nem perceptuálnak, vagy létezik-e irónia, amely 

csak önmagában áll, második értelmező befogadó nélkül. 

 

(21) Hát menjen Angéla, aki negyvennyolc gyermeket nevel, a jó kis Angéla, az embe-

riség anyja, menjen, és fogja el az utolsó lélegzetedet! [243.] 

 

A hát diskurzusjelölővel indított mondat is az élőbeszédet idézi, ezzel is erősítve Eszter mono-

lógjának monológ jellegét. A mondat eleji pozícióban gyakran megbélyegzett hát mint beszélt-

nyelvi, hangsúlyosan nem a választékos regiszterhez kötődő kifejezés összhangban áll Eszter 

egyébként is dacos természetével; az ellentétes stílusú és más-más fogalomköröket idéző 

nyelvi egységek (vö. hát – az emberiség anyja: az előbbi élőbeszédszerű, utóbbi már-már 

patetikus) összekapcsolása ugyancsak iróniát sejtet, és Angéla vélt jelentőségét kicsinyíti. 

 
6 Komlósi (2014) nyomán az iróniát a dolgozatomban kognitív műveletként értelmezem. 
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Az eredményes kommunikáció egyik alapfeltétele, hogy képesek legyünk képet alkotni 

a másik fél mentális állapotairól (tudásáról, vélelmeiről, szándékairól stb.). A diskurzus részt-

vevői (bizonyos mértékig) tudatában vannak a közös előismereteiknek is (Tátrai 2019: 20). Az 

idézett szövegrészletben szereplő kis jelző és az emberiség anyja mint nyilvánvalóan túlzó 

kifejezés használata esetében a megnyilatkozó feltételezi, hogy az olvasó – vagy a monológ 

fiktív befogadója – képes értelmezni a szöveg ironikus voltát. A megnyilatkozó saját kontex-

tusfüggő perspektíváját használja fel a másik figyelmének irányítása során, ennek sikeressége 

pedig attól függ, hogy hogyan alkalmazza a nyelvi szimbólumok perspektivikusságában rejlő 

lehetőségeket (Tátrai 2019: 15). A (21) egyetlen mondatán belül több nyelvi szimbólum is 

segíti az irónia megértését, amelyek akkor is jól jellemeznék Eszter Angélához fűződő viszo-

nyát, attitűdjeit, ha a műből csupán ezt az egyetlen mondatot olvasnánk.  

 

4. Összefoglalás 

 

A valóságábrázolás mellett az elbeszéléstechnikai bravúrja miatt is méltán világhírű Az őz c. 

regény szinte kimeríthetetlen forrásként szolgálhat a szövegtani elemzések számára.  

Dolgozatomban a szövegkoherencia megteremtésében szerepet játszó tényezőket vizs-

gáltam a teljesség igénye nélkül, kognitív szövegtani keretben. Elemzésem arra fókuszált, hogy 

a visszaemlékezések és ismétlések milyen szerepet tölthetnek be a szövegkoherencia megte-

remtésében, ezenkívül bizonyos szövegrészek értelmezése során felhasználtam a kognitív 

pszichológiának az emlékezet működésére vonatkozó egyes megállapításait is. Ezt követően – 

néhány kiemelt példát vizsgálva – a szereplők térben elfoglalt helyének meghatározásához hasz-

nált szövegtani elemekkel, illetve az irónia jelenségével és lehetséges funkcióival foglalkoztam. 

A dolgozat újdonsága, hogy az említett jelenségeket a tudatfolyamregény műfaji sé-

májával összefüggésben elemezte szövegtani szempontból. A tudatfolyamregények elbeszélője 

tipikusan monologizál, az emlékezését a saját szituatív környezetének, mentális állapotának sti-

mulusai indítják el, a szöveg befogadója (az olvasó) pedig ezzel együtt csupán a regénybeli 

(fiktív) megnyilatkozó emlékeire, illetve narratívájára támaszkodhat az elbeszélt történetek fel-

dolgozása során. A szövegvilág fizikai, mentális és társas viszonyait csak a megnyilatkozó em-

lékein, benyomásain és interpretációján keresztül ismerheti meg.  

Dolgozatom bemutatta, hogy az ismétlések, a visszaemlékezések és a személyközi vi-

szonyok interpretációi a vizsgált példák esetében hogyan járulhatnak hozzá, hogy a látszólag 

spontán, az emlékezet működésének megfelelően csapongó szöveg mégis koherens legyen. 

Így rajzolódik ki előttünk Az őz viszonyrendszere is: egyetlen szereplő egyetlen helyszínen tett 

dialógusszerű, de valójában monológként értelmezhető megnyilatkozásán keresztül ismerjük 

meg a felidézett események fontos helyszíneit, történéseit és személyközi kapcsolatait.  
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