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A doktori disszertáció tézisei 
 

 

Doktori disszertációm témája Szilágyi István életművének vizsgálata, szűkebb kontextusban az 

életmű középpontjában álló Kő hull apadó kútba című regény. Feltevésem szerint Szilágyi 

írásművészetének értékelése elsősorban ennek a műnek a kanonizációja köré épült. A hetvenes 

években megjelent hosszas alkotómunka, többszöri átírás eredményeképpen született 

nagyregény több kiadást is megélt Romániában, és 1980-ban Magyarországon is megjelent. 

2000-ben a Magvető Kiadó újra kiadja Szilágyi nagy sikerű művét, ezúttal egy „javított 

kiadást.” Bár a Kő hull apadó kútba megújulva lépett be a magyar irodalmi közegbe, az értő 

újraolvasás elmaradt. Az új kiadás megjelenése érdekes kérdéseket vet fel egyfelől a regény 

textuális létmódjával kapcsolatban, másfelől a Szilágyi-korpusz körvonalazta szerző-kép 

alakulására nézve is. A regény textológiai vizsgálata azzal a céllal készült, hogy feltárja a 

szöveg keletkezéstörténetét, valamint azért is, hogy látható legyen, a „javított kiadásban” 

eszközölt átírások milyen poétikai változásokat eredményeztek a szövegben: olvashatóbb, jobb 

lett-e az új, mint az első változat. Az első kiadás és a javított változat közti időbeli távolság 

felveti a kérdést, a szerzőről kialakult kép hogyan változott meg a szöveg átírása után, 

visszaíródik-e a javított változatba az a prózaíró Szilágyi, aki 25 évvel ezelőtt megírta Kő hull 

apadó kútba című regényét.  

 A Kő hull apadó kútba kiadásainak textológiai vizsgálatát a regény 

recepciótörténetében felvetett elbeszélés-szerkezeti dilemmák indokolták, illetve az a szerző-

képpel is összefüggő olvasói elvárás, mely a tökéletes szöveg megalkotásának lehetőségét 

ígéri. A dolgozat a genetikus szövegkiadás módszereit követte, mely a végleges, lezárt szöveg 

illúzióját számolja fel azzal, hogy minden szövegváltozatot egyaránt fontosnak tart az 

írásprodukció folyamatában. A vizsgált korpuszt ezért kiterjesztem a Szilágyi István szerzői 

név alá tartozó, a regénnyel szövegközi szempontból egybekapcsolható írásokkal. Mivel kézirat 

nem állt rendelkezésemre, a szöveg változásai a nyomtatott kiadások komparatív vizsgálata 

során mutatkoztak meg. A filológiai munkában nagy segítségemre volt a Kő hull apadó kútba 

regény digitalizált változata, mely szövegközlő forma azóta más Szilágyi-írásokkal is bővült, 

így doktori dolgozatom elkészítésével egy időben ezeknek a folyóiratban megjelent írásoknak 

az elektronikus hozzáférése is lehetővé vált.    

 A textológiai vizsgálat lényegi kérdéseket vet fel a szöveg megalkotottsága és a 

regénynyelv működésmódja között, így a szöveg retorikai olvasását teszi szükségessé. A 

retorikai olvasás folyamatosan aláássa a történet elemei összeillesztésének folyamatát, az 



értelemkonstrukció folyamatát azzal, hogy elbizonytalanítja azt egyfelől a szereplő-narrátor 

hanghatárainak összecsúszásaival, így eldönthetetlenné válik Szendy Ilka története azonos-e a 

narrátor által elbeszélni kívánt történettel. A szöveg létrehozása mint a textuális világ 

formálódása és az elbeszélés-technika párhuzamosan haladnak, egymást kölcsönösen 

meghatározzák. A regényszöveg ezen jellegzetessége is megalapozta azt a filológiai 

vizsgálatot, melyet doktori dolgozatomban a narráció vizsgálatával párhuzamosan végzek el. 

 Bár a filológiai igényű komparatív vizsgálat elsősorban a klasszikus magyar irodalmi 

szerzők esetében merül fel sürgető igényként, nem példa nélkül való kortárs magyar irodalmi 

művek esetében sem, hogy régi könyvek a megjelenést követő években újra kiadásra kerülnek, 

új címmel vagy megújult tartalommal. Spiró György A Jövevény című prózáját a források 

elégtelensége, a túl sok esszébetét miatt írja át, de az olvasói szokások megváltozását is számba 

veszi, amikor új tartalmi elemekkel és címmel látja el regényét. Barnás Ferenc Bagatell vagy 

Dés Mihály Pesti barokk című könyve is a kritika hatására rövidül. Sikeres művek esetében, 

Szilágyi regénye is ide sorolható, nem gyakori a javítás, ezért is érdeklődést keltő, ha kortárs 

irodalmi alkotás ilyen változáson esik át.  

 Szilágyi regényének megjelenése már a kortárs kritikákban is nagy visszhangot váltott 

ki, és ezekben az írásokban körvonalazódtak a regénnyel kapcsolatos legfőbb kérdésfelvetések. 

Eltérő olvasási szempontrendszer alapján ítélte meg az erdélyi recepció és a magyarországi 

kritika a könyvet: a mű tárgyi-tematikus elemeinek számbavétele, a műfaji besorolhatóság 

körüli vita elsősorban az erdélyi magyar kritikai beszédre volt jellemző, míg a fikciós világ 

valóságra vonatkoztatottsága, referencializálhatósága, a női főszereplő karakterének értékelése 

a magyarországi kritikai beszéd fő témáit adják. A túlírtság problémája rendre előkerült a 

méltatásokban, és elsőként az erdélyi magyar recenziókban találkozunk vele. A fogalom 

átkerült a magyarországi recenzensek írásaiba, akik sok esetben más-más nézőpontból 

használták, néha reflektálatlanul átvették a recepcióból. A túlírtság egyfelől kanonizációs, 

másfelől regénypoétikai problémaként körvonalazódik doktori dolgozatomban: kanonizációs, 

amennyiben Sütő András Anyám könnyű álmot ígér az erdélyi magyar irodalom kultuszkönyve 

lett, a szülőföld megörökítésével a kánon középpontjába került. Sütő regényében a 

novellisztikus és esszéisztikus elemek az írói mondanivaló világos, tömör kifejezését 

szolgálják; azokat a kritika még nem értékeli a nyelvi megformálás szempontjából a szöveg 

gyengeségének. 

 Az esszéisztikus betétek használata azonban nem kizárólag írástechnikai kérdésként, 

hanem Sütő regényének megjelenés előtt, olvasói elvárásként is jelentkezett Szilágyi István írói 

indulásakor. Az Igaz Szó prózavitája a fiatal prózaírók indulását követő vitasorozat, melynek 



érdekes felvetése volt az olvasóközönség megnyerésének kérdése: „az esszéisztikus, 

úgynevezett bölcselő regény hívei azzal érvelnek, hogy az olvasótábor intellektualizálódása 

napjainkban természetes és általános folyamat, tehát a gondolatiságnak a cselekményesség és a 

lélekrajz rovására történő térhódítása éppen a mai olvasó korszerű igényeit szolgálja.”1 Ez a 

kijelentés a Kő hull apadó kútba nyelvi megformáltságának sikerével is összefüggésbe hozható, 

hiszen a gondolatiság a narratív struktúrába épített esszéisztikus elbeszélői szólamokba íródik 

bele, mellyel párhuzamosan Szendy Ilka gyilkosságig eljutó és azt követő életszakaszának 

bemutatása, a büntetlenül maradt bűn feldolgozásának lélektani folyamata jelenítődik meg. 

 Látható, hogy a vitában felvetett gondolatiság pozitív elvárásként jelenik meg a 

hatvanas évek elején, Sütő regényének megjelenését követően azonban más elvárásrendszer 

alapján ítélik meg Szilágyi regényét. Ahogyan Szilasi László A történeti poétika 

szerkezete(1982-2000) című tanulmányában rámutat: „nehezen meghatározható, egy alkotás 

normatív előírásai meghatározó módon befolyásolták-e a befogadást, hiszen a halotti beszédek 

szerzői is kortársaik gyakorlata alapján dolgoztak, nem valamely retorikai kézikönyv 

instrukcióit követték. Így például egy regény vizsgálatakor a saját korabeli kontextus és a 

szerzői korpusz kontextusa egyaránt meghatározó jelentőségű, bár sohasem fedheti fel teljesen 

azt a bonyolult összjátékot, mely teória és praxis viszonyát jellemzi.”2 

 Mivel a túlírtság fogalmának használata eltérő hangsúlyokkal van jelen a recepcióban, 

ezért szükséges volt annak fogalmi tisztázása, bár általánosságban elmondható, hogy azt 

legtöbbször az elbeszélő reflexív szólamaira, az esszéisztikus betétre vonatkoztatták. Ezek a 

részletek a szereplők jellemét, cselekedetét árnyalják, Ilka történetére reflektálnak, vagy az 

elbeszélő filozófiai eszmefuttatásait közlik. A túlírtság a terjengősség, túlcifrázott, túlbeszélt, 

túlrészletező jelzőkkel kapcsolódik össze, így egy sajátos nyelvi-esztétikai normarendszer felől 

fogalmazódik meg, mely sajátosság összefüggésbe hozható a regény elbeszélés-szerkezeti 

sajátosságával, az elbeszélői és a szereplői szólam szétválasztásának nehézségeivel. Az 

elbeszélő hang határainak hajszálvékony határvonala alapozza meg a másik recepcióban 

felvetett kérdést, az Sz. I. monogram több jelölővel való azonosíthatóságának játékát, mely a 

szerző fogalmának foucault-i és barthes-i kérdésfelvetéseit is a dolgozat fontos, textológiai 

vizsgálatot is érintő kérdésévé teszi.    

 Szilágyi szövege textológiai vizsgálatának alaptézise, hogy a szöveg sosem egy lezárt, 

befejezett entitás, hanem instabil, változékony, már egy új, ám változatlan szövegű kiadással is 

                                                 
1 KOVÁCS János, Korunk és a kommunista hős teljesebb ábrázolásáért: Elvarázsolt hétköznapok helyett – a 
hétköznapok varázsát, Igaz Szó, 1964/1, 117. 
2 SZILASI László, A történeti poétika története (1982-2000)= Filológia: bevezetés a régi magyarországi irodalom 
filológiájába, szerkesztette HARGITTAY Emil, Universitas, Budapest, 2003, 243-245. 



átalakulni képes képződmény. Gunter Martens dinamikus szöveg fogalma szöveghordozó és 

szövegjelentés dinamikus kölcsönviszonyát feltételezi, hiszen a szöveg másolása, a szerző saját 

szövegének átolvasása és megváltoztatása nyomot hagy a jel hordozóján, így ez a 

szövegalkotási mód egy szüntelen mozgásban lévő szövegjelentés lecsapódása. Martens a 

szöveget komplex jelnek tekinti: a szöveg a saussure-i jelölő és jelölt megbonthatatlan 

egységére vagy a pierce-i jelhordozó – interpretáns – jeltárgy dinamikus struktúra-

összefüggésére alapozva a jelentéstulajdonító befogadó szempontjából teljesen soha nem 

rögzíthető.3 Jerome McGann The Textual Condition című munkájában ráirányítja a figyelmet a 

szöveg társadalmi térben való létezésére, így a szöveg jelentése nem pusztán a nyelvi kódok 

dekódolásából áll elő, hanem a könyvészeti kódokéból is, melyek a szöveg materialitását 

(betűtípus, oldalformátum, borítókép, kötés) jelentik. Dolgozatomban a szerzői korpusz 

értékelésének módszertani megközelítése a mcganni elképzelést követi: a szöveg 

keletkezéstörténete és recepciótörténete feltérképezésének érintkezési pontjait feltárni, ezen 

keresztül megmutatni, mit is jelent a szövegiség fogalma, a textuális állapot Szilágyi István 

regényének esetében.     

 A Kő hull apadó kútba kiadásainak szövegtani vizsgálata módszertani szempontból közel 

áll a genetikus szövegkritikához, amennyiben a genezis részét képező dokumentumokból 

készített válogatás világítja meg a szöveget. A genetikus kritika módszeréhez hasonló az anyag 

kezelése abban is, hogy a fontosabb forrásokat jegyzetek, mellékletek formájában közlöm. Az 

alkotói folyamat rekonstruálását azonban a kézirat hiánya miatt elsősorban a könyvészeti adatok 

és a megjelent szövegek kontextusának figyelembevételével sikerült megvalósítanom. A 

disszertáció a Kő hull apadó kútba elő-és utószövegeit is számba veszi, melyek az íródó regény 

folyóiratközléseit és a második regény szövegvilágával rokonítható textusokat foglalja magában. 

Ezek a filológiai vizsgálatot, és az ehhez kapcsolódó értelmezést is árnyaltabbá teszik. Sok 

olvasó nem ismerheti ezeket a szövegeket, és a későbbi recepció sem kapcsolta össze őket a 

regényszöveggel. Mára nagy lendületet vett a szerző szövegeinek digitális formában való 

megjelentetése, és olyan szövegek is elérhetőek lettek a Petőfi Irodalmi Múzeum által 

működtetett Digitális Irodalmi Akadémia honlapján, melyek eddig csak eredeti megjelenésük 

helyén, folyóiratokban, periodikákban voltak megtalálhatóak. A Szilágyi-korpuszba tartozó más 

írások a jól ismert szövegek újraolvasását új szempontrendszerek alapján kezdeményezhetik, a 

Szilágyi-oeuvre-t árnyaltabban engedik látni. 

                                                 
3 Vö. Gunter MARTENS, Mi az, hogy szöveg?: Szempontok a szövegfilológia kulcsfogalmának meghatározásához, 
fordította SCHULCZ Katalin, Literatura, 1990/3, 249. 



 A dolgozat textológiai fejezetének bázisa az a melléklet, amely az 1977-es kiadás és a 

2002-es, Magvető Kiadó által publikált javított verzió összevetését tartalmazza. A mellékletre 

épül az az értékelő fejezet, amelyben a szerző szövegalkotási-szövegjavítási technikáját és az 

olvasási folyamatot érintő észrevételeket közlöm. Az összevetést nemcsak a textus 

terjedelemcsökkenése indokolta, hanem a regényfejezetek arányváltozásai is. A doktori dolgozat 

melléklete tartalmazza továbbá az 1977 után megjelent kiadások szövegváltozatait is, melyek a 

szöveg keletkezéstörténetének állomásait képviselik, és megvilágíthatják a szerző tudatos 

szövegalakításának mozzanatait. Mivel a dolgozat melléklete egy fragmentált regényformát 

hozott létre, melyben a fejezetek mozaikdarabkákhoz hasonlóan állnak össze, néhány esetben 

nehézséget jelentett értékelni az adott szövegrész átjavításait, így a regénytörténet 

gondolatkörén, a szövegkontextust figyelembe véve lehetett csak véleményt alkotni a változtatás 

jellegéről. Ebben segítségemre volt a regény elektronikus változata, mely megkönnyítette az 

összevetést a kiadások között. 

 A szerző saját írásmunkájának tökéletesítése felveti a szöveghiba fogalmának tisztázását. 

Nehezen meghatározható egy szöveg keletkezéstörténetében, hogy mit értékelünk a 

szövegváltozatok során hibának, hiszen minden prózamű az alkotó egyedi nyelvhasználatának 

lenyomata. A hiba ráadásul számos kortárs magyar alkotó életművében fontos szerepet tölt be, 

poétikai funkciója van: Kukorelly Endre szövegeinek jelentős része a saját írásmunka javításai, 

módosításai köré épül. Esterházy Péternél a hiba sajátként vállalt, szükséges a szövegben, Parti 

Nagy Lajosnál a nyelvi hiba mindig egy eltávolított elbeszélő sajátja, írásait a rontott szöveg 

jelentésrétegeinek gazdagsága jellemzi. A szöveghiba így mind a prózai, mind a lírai 

alkotásokban az irodalom létmódjához tartozó jelenség.  

 A textológiai fejezet a recepcióban felvetett másik elbeszélés-szerkezetet érintő 

észrevételt is vizsgálat tárgyává tett: a fejedelem-kép narratív funkciójának, a 

regénystruktúrába való beépülésének problémáját, mely a képleírás műfajának tisztázását tette 

szükségessé. A dolgozat fejedelem-képről szóló fejezetét a regényben található más képi 

alakulatok vizsgálata egészíti ki. A fejedelem-ábrázolással a kép különböző mediális 

hordozókhoz kötött felbukkanásai kapcsolódnak össze, amelyeket „optikai 

vezérmotívumoknak” neveztem el. A terminust Friedrich Kittler használja Optikai médiumok 

című könyvében, amely a technikai médiumok történeti vizsgálatát követi nyomon. A szerző 

szerint a 19. században a fotográfia megjelenése az irodalom képalkotás-és írásmódját sem 

hagyta érintetlenül, ugyanis e technikai médium jegyében az irodalom „már nem csupán belső 

képeket állít elő [...], elkezd olyan objektív és konzisztens optikai vezérmotívumokat beépíteni, 



amelyeket később problémamentesen meg lehet filmesíteni.”4 Szilágyi regényében a 

különböző képi médiumok segítségével jól követhetőek azok a technikai változások, amelyek a 

megfigyelő szubjektum folyton változó képét is megjelenítik. A szubjektum így egyszerre 

történelmi terméke és színtere a szubjektummá tétel bizonyos gyakorlatainak, technikáinak, 

intézményeinek, eljárásainak. 

 A Kő hull apadó kútba „javított kiadása” egy teleologikus szövegfelfogáson alapul, 

mely szerint minden későbbi változat jobb az előzőnél. A regényszöveg megváltozása poétikai 

változásokat eredményezett az elbeszélés-szerkezetben: a narrációt megtörő esszébetétek és a 

fejedelem-kép részletező bemutatása kikerült a szövegből, valamint rövidültek a szereplők 

belső világát leíró elbeszélői részletek is. A stilisztikai változások az írói kifejezésmód finom 

újrahangolásai: a tájszavak köznapi változatra cserélése, a mondanivaló pontosabb, 

szabatosabb és egyszerűbb kifejezésére törekvés jellemzi az új kiadást. A terjengősebb 1977-es 

romániai kiadás a szereplők jellemének árnyaltabb bemutatásával, cselekedeteik 

mozgatórugóinak feltárásával nagyobb szellemi kalandot nyújt olvasójának, mint a stilisztikai, 

elbeszélés-szerkezeti szempontból átírt, szikárabb új változat.   
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