
Ottlik Géza
Próza-poétikája
A Próza című kötet egy lehetséges újraolvasása

„Én vagyok én, te vagy te.
Ki a szamár, én vagy te?”

(Ottlik)
1.
Meglepő, hogy amíg az „Ottlik-kultusz” jegyében a hallgatásokkal szab-
dalt és igen koncentrált életmű recepciója könyvtárnyi irodalmat ha-
gyott már maga után, addig ebben Ottlik Géza 1980-ban megjelent kö-
tete: a Próza1 nemcsak hogy marginális helyet foglal el, de átfogó vizsgálat
tárgyát elvétve képezi. A kötet — kétségtelenül ’furcsa’ — tartalom- és
formavilága, az életmű többi darabjától való látványos különbözősé-
ge némileg indokolja mostohagyerek szerepét, ami első recenziói nyo-
mán alakult ki, de azt kevésbé, hogy azóta is pusztán felhasználja az
Ottlik-recepció, és nem értelmezi. Ugyanis azt kell látnunk, hogy a kö-
tetet — sarkosan fogalmazva — életrajzként vagy tanulmánykötetként ol-
vassák, így mindkét esetben végül a bibliográfiába szorul.

Az első recenziók sokszor csalódásnak adtak hangot, ami abból fa-
kadt, hogy az ottliki ’hosszú hallgatás’ megtörése nem váltotta be a hoz-
zá fűzött reményeket.2 Vagyis nem regényt kaptak az olvasók, hanem
„meglehetősen vegyes műfajú munkák gyűjtemény”-ét, ami esetleg az-
zal vigasztalhat, hogy „végre elárul valamit magáról az íróról”,3 hogy
ebből a könyvből „úgy ismeri meg az olvasó Ottlikot, az írót és az em-
bert, mint nagy festőt az önarcképéből”.4 „Első olvasásra ez a kötet egy
figyelmet követelő ember életét dokumentáló izgalmas és tanulságos
gyűjtemény.”5 A legtöbb recenzió ugyan nem tart ki a direkt auto biog -
ra fikus olvasat mellett, hiszen felhívják a figyelmet arra, hogy sok eset-
ben a szerző helyett az író kerül középpontba egy bizonyos „mélyebb
tudás”6 vagy „szellemi önéletrajz”7 tükrében, de a megjelenéskor álta-
lánosnak nevezhető az a vélemény, mely szerint a Próza, „legalábbis a
szó hagyományos értelmében, nem irodalom, hanem inkább gondol-
kodás, kísérletezés, embermagányunk föltérképezése, lelkünk vallatása”.8

Ebből az időszakból Balassa és Bányai tanulmányai merőben más-
képp viszonyulnak a Prózához. Nem beszélnek önélet raj zi ságról, és laza
szerkesztésű gyűjteményről, hanem „tökéletesen feszes, minden pont-
 ján megformált — egyetlen mű”-ről,9 az Ottlik-életműben is méltó hely-
re helyezve azt, mert ahogy Balassa fogalmaz: ha „az egyes művek
egyetlen Mű töredékei”,10 akkor „a Próza semmiben sem különbözik elő-
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1986-ban született Buda -
pes ten. Tanulmányait a
PPKE BTK Irodalomtudo-
mányi Doktori Iskolában
végzi.
A tanulmány egy egyetemi
szakdolgozati munka át-
dolgozott részlete Horkay
Hörcher Ferenc és Finta
Gábor közreműködésével,
illetve Lengyel Péter szíves
engedélyével a kézirattári
kutatásokra vonatkozóan.

1Ottlik Géza: Próza.
Magvető, Bp., 1980.

2„Több mint húsz éve
Ottlik Gézától mindenki
az Iskola a határon to-

vábbírását várja (…) Ad-
dig is, hogy türelmetlen-

ségünket csillapítsa,
Ottlik Géza most kisebb

koncot vetett odaadó
híveinek, Próza címen ki-
adta apróbb-nagyobb írá-
sait: tárcáit, novellavázla-

tait, kritikáit, interjúit és
válogatott reklámszöve-

geit.” Béládi Miklós: Ottlik
prózája. Alföld, 1981/3. 79.
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ző műveitől”.11 Bányai egyenesen regényként olvassa, aminek „a re-
gény képtelensége a témája”, és a Próza hőseiről, történetéről beszél.12

Ha ma már túlzásnak is tűnhet, hogy regénynek nevezzük a köte-
tet, tény, hogy Ottlik művészete erősen önéletrajzi ihletettségű, ahogy
Szegedy-Maszák írja: „vannak írók, akiknek élete fordulatokban sze-
gény, művei viszont olyannyira közvetlen formában önéletrajzi jel-
legűek, hogy az értelmezőnek azokra az eseményekre kell össz-
pontosítania a figyelmét, amelyek közvetlenül ösztönözték alkotói
tevékenységét”,13 ami azonban nem indokolja az auto bio grafikus olvasást.

Az imént bemutatott viszonyulással az a legfőbb probléma, hogy
instrumentális nyelvként kezeli a szöveget, ahol a befogadó lemond új
interpretációk előállításáról, hiszen a szöveg kódjai beazonosíthatók. Ha
a kötetet szépirodalmi munkának tekintjük, akkor olvashatjuk poétikus
nyelvként, ahol „a megértés folyamatában aktualizálódik a rela cio nalizáló
funkció”.14 Johannes Anderegg nem állítja, hogy a poétikus nyelv azo-
nos lenne a fikcionalitással, de úgy gondolja, a „fikció vagy fikcionalitás
problémája az esztétikumra és mindenekelőtt az irodalmi műalkotás
lényegére irányuló régi kérdést szorította ki”, ebből pedig arra kö-
vetkeztet, hogy „az esztétikum tulajdonképpeni helye a fikcionalitás”.15

Így a biografikus relációk helyett érdemes a kötet fik ci onalitását vizs-
gálni, mint legbiztosabb, de nem kizáró feltételét annak, hogy a szö-
veget poétikus nyelvként olvassuk. Arra a kérdésre, hogy mennyiben
jogos, egyszerűsítő vagy téves a Prózát életrajzi- vagy tanulmánykö-
tetként felfogni, a kötet filológiai és formai elemzése adhat választ.

2.
Mindenekelőtt a Próza keretes szerkezetű mű: vegyes műfajú írásait egy
’félbeszakított’ keretnovella fogja közre,16 amely kiemelt pozíciója miatt
kijelöli a kötet értelmezési mezejét, eligazít a szöveg referencialitásával
kapcsolatos kérdésekben.

A novella jól ismert felütése („Próza az, amit kinyomtatnak.”17) után
egy egyes szám első személyű elbeszélés következik, amely az Új Nem-
zedék szerkesztőségi szobájában játszódik. A történetben gyakorlati-
lag egy újságcikk (egy másik próza) megíródása bontakozik ki: Tószt
Tibor, rendőri riporter próbálja közölhetővé tenni frissen kapott in-
formációk alapján a hírt, vagyis Czakó halálát. A névre az újságíróta-
nonc narrátor is felkapja a fejét, mert ez jó barátja, „Czakó Pál a Ludovika
Akadémia harmadéves növendéke”.18 A szemünk előtt kialakuló új-
ságcikk adatai az elbeszélő személyes emlékeivel egészülnek ki, de iga-
zából egyik sem tud kielégítő magyarázatot szolgáltatni arra vonat-
kozóan, Czakó miért is kísérelt meg öngyilkosságot.

Az alapvetően dialógusra épülő elbeszélésrészben a párbeszéd idé-
zésekkel variálódik.19 Eleinte úgy tűnik, hogy idézőjel közé a leendő
újságcikk mondatai helyeződnek, viszont később egyrészről más
élőbeszéd-részletek is idézőjelbe,20 másrészről az írott szöveg idézetei
direkt párbeszédbe kerülnek,21 továbbá a kimondás minőségi kü-
lönbségeinek (elharapott, bizonytalan, félénk vagy tényközlő meg-

3Uo. 79.
4Sík Csaba: Próza. Új Tü-
kör, 1980/23. In: Éjszakai
hajózás. (Szerk. Hornyik

Miklós.) Nap Kiadó,
Bp., 2006, 220.

5Varga Lajos Márton:
Ottlik Géza: Próza.

Kortárs, 1980/10. 30.
6Uo. 30.

7Béládi: i. m. 79.
8Rónay László: Ottlik
Géza: Próza. Vigilia,

1980/9. 643.
9Balassa Péter: Íme a

próza. In uő: A színevál-
tozás. Szépirodalmi,

Bp., 1982, 294.

10Uo. 296.
11Uo. 297.

12Bányai János: Próza:
(regény, elbeszélés). In:

Ottlik emlékkönyv. (Szerk.
Kelecsényi László.) Pesti

Szalon, Bp., 1996, 150.

13Szegedy-Maszák
Mihály: Ottlik Géza.
Kalligram, Pozsony,

1994, 12.
14Anderegg fogalmai: a

nyelv nemcsak vonatkozik,
hanem meg is konstruálja

a valóságot, és ennek a
funkciónak az aktualizálá-

sát nevezi relacionalizá -
ció nak. Vö. Johannes

Ande regg: Fikcionalitás és
esztétikum. In: Narratívák

2. (Szerk. Thomka Beáta.)
Kijárat, Bp., 1998, 43–60.

15Anderegg: i. m. 43. és 46.

16Az előrehozott tartalom-
jegyzék után cím nélkül,
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nyilvánulások) jelzése sem konzekvens. A novellában a különböző ’je-
lölésű’ szövegegységek egymásutánja azt a hatást kelti, mintha az el-
beszélésnek több szöveg rétege lenne, jelesül három: a megíródó új-
ságcikk, az idézett szövegek, amelyek a nem-idézettekhez képest
’hitelesebbnek’ tűnnek az elbeszélői visszaemlékezés szempontjából,
illetve a harmadik, a hagyományos formában elbeszélt történet, ami
az előző ’hitelessége’ miatt fik cio nalizálódik.

Ennek dacára érdekes vonása az írásnak a hitelesítés szinte kény-
szeres igénye, hiszen a novella nemcsak a Czakó halálhír-cikket köz-
li, de az újságban megjelent más főcímeket is: „egy szerkesztőségi szol-
ga bedobott az asztalokra három terpentinszagú lappéldányt. »Pénteken
nyitják meg a képviselőház ülésszakát.« »A kalapácsos gyilkos bünte-
tését 3 évre szállította le a Kúria.« »Kubelik Jan autóbaleste Prágá ban.«”22

Mindennek tetejébe a novella záró soraiban megjelöli a pontos dátumot:
„csütörtök volt, ezerkilencszázharminchárom, január tizenkilencedike”.23

Tehát olyan információkat közöl, amelyek pontosan visszakereshetők,
mintegy provokálón. Engedjünk hát a provokációnak! Az Új Nemze-
dék folyóirat valóban megjelent 1933. január 19-én, ami valóban pén-
tek volt.24 De az újságban nemhogy Czakó halála, vagy ehhez hason-
ló eseményről szóló cikk nem szerepel, de a felsorolt címek egyike sem.25

A keretnovellában a központi figura, Czakó Pali az Iskola a határon
című regénynek fiktív hőse, és az elbeszélő hivatkozik Medve Gáborra
is,26 akit szintén innen ismerünk, továbbá Bossányiékról a Budában27 ol-
vashatunk. Tehát az olvasó a Prózát egyértelműen az Iskola, a Buda és
a Hajnali háztetők fiktív világába helyez heti. Az elbeszélő fel is veti
Czakónak mint regényhősnek a gondolatát: „Ha regényt kell írnom
Czakó Paliról, gondoltam — mert újságcikket, lám, nem tudok —, nem
nehéz összeszednem, hogy mit vegyek bele; de nem tudom, hogy mit
hagyjak ki belőle.”28 Sőt, a kötet egy későbbi írásában ([Egyetem, BH])
ezt olvashatjuk: „Azóta sokszor, regényben, vagy itt is, a bátor követ-
kezetlenség megoldását választom. Van, akinek meghagyom a valódi
nevét, van, akiét megváltoztatom — ahogy például Palinak sem
Czakó volt a vezetékneve.”29 Mindezek alapján úgy tűnik, itt nem a szer-
ző vagy az elbeszélő emlékezetének pontatlansága mutatkozik meg, nem
egy ricoeuri megbízhatatlan szerzővel van dolgunk, azaz nem kell, pon-
tosabban nem lehet a fikciót és a valóságot mondatonként szétválasz-
tanunk: Ottlik Géza munkásságában a szövegszerű és a világszerű al-
kotásmód összefonódik azáltal, hogy az irodalomtörténeti kontinuitást
meghagyva saját hagyományaiba ágyazza prózáját.30

3.
A Prózán kívül Ottlik csak regényeket és novellákat adott ki kötetben,
amelyek fikcionalitását nem lehet kétségbe vonni. Egyik levelében így
ír Gara Lászlónak: „(…) az Iskola a határon (…) amolyan megalapozás-
féléje lenne egy 3–4 (lehetőleg önmagukban is kerek és egész) regény-
ből álló, lazán összefüggő epikai szerkezetnek, kontinuumnak, és az iga-
zat megvallva, szeretném a következő kötetet megírni addig, amíg a
fordítás elkészül”31 (Budapest, 1960. augusztus 30.). Az említett következő

rögtön a „Próza” fejezet-
cím után kezdődik

a novella első része, ami
a tartalomjegyzékben

[Czakó halála az Új Nem-
zedékben] formában jele-

nik meg, és az utolsó,
„Epilógus” című fejezet
alkotja a második felét,

Augusztus Rómában
(1947-ben) címmel.

17Próza, 13.
18Próza, 17–18.

19„…és diktálni kezdett:
»Cím. Szíven lőtte magát

a Gellért-szobor fölött…
Nem. Mit írtunk?« — »Szí-
ven lőtte magát a Gel-« —

hadarta a gépírónő, de
Tószt közbevágott: — Mel-

lett. Nál. Mögött. Ez az.
Tehát: cím, szíven lőtte
magát a Gellért-szobor

mellett… Nem. Mit is
mondtam? — Mögött —

mondta a gépírónő szenv-
telenül.” Próza, 16.

20„Felálltam, akaratlanul.
»Meghalt?« — kérdeztem.

Az újságíró csodálkozva
fordult felém. — Még kéne
három-négy sor — mond-
ta. — Jó barátom — mo-

tyogtam zavartan. — Meg-
halt? Tószt köhécselt

kettőt, »szomorú dolog«,
ilyesfélét…” Próza, 18.

21„»Már én is figyelmes
lettem hirtelen, a cézére.
— Megállapították, hogy

Czakó Pál a Ludovika
Akadémia harmadéves

növendéke.«”
22Próza, 21.

804

Eleje:Layout 1  2012.10.15.  15:44  Page 804



kötettel kapcsolatban biztosan csak az tudható, hogy az Iskola a határon
1959-es megjelenését követően pár hónappal (1959. november 11-én) a
Magvető Kiadó szerződést kötött Ottlikkal egy „Regény című”, „regény
műfajú”, 20 ív terjedelmű mű megjelentetésére. A kéziratot Ottlik nem
adta le, a határidő ötször lett meghosszabbítva, míg 1963-ban felbon-
tották a szerződést, és újrakötötték 1964-ben egy „Regény című” „re-
gény műfajú” mű kiadására, de 1965-ben végleg felbontották, mivel to-
vábbi hosszabbítások után sem készült el a kézirat.32 Ezután 1968-ban
a Minden megvan novelláskötet látott napvilágot, és a következő kötet
1980-ban a Próza. A ’hosszú hallgatásként’ számon tartott időszaknak
— ami a Prózát megelőzte — voltak tehát kifejezetten szépirodalmi cél-
kitűzései a fordításokon kívül, habár az említett kötet, véleményem sze-
rint, inkább a későbbi Buda lehet (aminek első részletei a Prózával egy
időben kerültek publikálásra).33 Ottlik műhelyében tehát egy időben ala-
kultak, forrtak ki az életmű később megjelentetett darabjai.

Kérdés tehát, hogy a Próza kívül áll-e a feszesen szerkesztett, öné-
letrajzi vonatkozásokkal bíró, de nem önéletrajznak minősülő életmű
részein?

A hagyományos önéletírás-jellemzők alapján a Próza műfajilag amúgy
sem egynemű alkotás (első személyben íródott ugyan írásainak leg-
többje, de számos újságcikk-szerű, kritika-szerű írást tartalmaz, a nar-
ráció struktúráját nem az élettörténet alkotja, hanem pusztán a kro-
nologikus sorrend), a lejeune-i paktumok34 alapján sem, hiszen egy valós
szerző valós neve alatt Próza címmel, alcím nélkül jelent meg; tehát ha
valamilyen paktumot mégis akar kötni a kötet, az az, hogy nem ígér
semmi mást, csak prózát, csak tiszta beszédet. A problémára az öné-
letírás olyan megközelítése adhat választ, ami nem beszédmódként vagy
műfajként kezeli az önéletírást, hanem az olvasás vagy megértés le-
hetséges útjaként.35 Paul de Man szerint a fikció és az önéletrajz között
nem szembenállás van, hanem eldönthetetlenség. Az önéletrajz tehát
így nem azért lesz érdekes, mert izgalmas és megbízható ismeretet tár
elénk szerzőjéről, hanem mert mint lezárt, tropologikus, textuális rend-
szert vizsgálhatjuk.

4.
Ennek vizsgálatakor mindenekelőtt fontos kiemelni, hogy Ottlik írásainak
kissé megtévesztő jellemzője az, hogy a szövegeknek gyakran témája
maga a megírás folyamata, nehézsége, „arról (is) szól, aki elmeséli, s tud-
juk: ez az összefüggés az elbeszélő és az elbeszélt között nem más, mint
a mindenkori írói alaphelyzet önleírása, megjelenítése”.36 Thomka Beáta
szerint az irodalomelméletnek és az irodalomtörténetnek alapvetően
különböző ’auctor’ fogalmai vannak; míg utóbbinál az auctor történeti,
biografikus és filológiai kategória, addig az irodalomelméletben „az
elbeszélő a teória és az interpretáció által konstruált poétikai fogalom,
absztrakció”,37 ezért a prózaelmélet inkább a narrátor típusainak és funk-
cióinak differenciálására figyel. Tehát az Ottlik-szövegek prózaelmé-
leti vizsgálatakor a szöveg önreflexív részeit nem tekinthetjük a szer-
ző ’kiszólásának’, hanem a narrációs struktúra részének.38

23Próza, 22.

24Új Nemzedék, 1933. ja-
nuár 19, OSZK, Mikrofilm

gyűjtemény, FM 3/47.

25Sőt, a kérdéses napok-
ban a folyóiratok (pl. Nem-
zeti Újság) mind több olda-

lon hozták egy bizonyos
Heock János tárgyalását,

aminek címét így joggal
hiányolhatjuk a novellabeli

felsorolásból. Másrészt,
hozzá kell tenni, hogy az

említett adatoknak van
némi valóságalapja; Jan
Kubelik fia, Rafael 1956-

ban szenvedett autóbale-
setet. Az Új Nemzedék

néhány akkori példányát
lapozgatva akár olyasmi

esetet is találhatunk, mint
Czakóé: A Nemzeti Újság

pár nappal korábbi hírei
közt szerepel: „Földi

Dezső dr. fővárosi ügyvéd,
szerdán este mellbelőtte

magát”, „Bálvány utcai iro-
dájában”, és a Rókusba

szállították. Nemzeti
Újság, 1933.  január 12.

Mindez persze legfeljebb
annyit bizonyít, hogy való-

ban hiba volna a Próza
direkt életrajzi vonatkoztat-

hatóságát túlértékelni.

26„Ha egy kicsit berúgott,
Ady váradi versét szaval-
gatta, amit Medve Gábor -

tól hallott először…”
Próza, 20.

27Medve édesanyja említi
egy ízben, hogy a Bos -

sányi gyerekek is a cisz-
tercita gimnáziumba jár-
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A kötetben találunk is egy meglepő részletet ezzel kapcsolatban, az
Egyetem, BH írásban: „És kicsoda az elbeszélő első személy? Gye-
rekkorunkban volt egy csaliversikénk: »Én vagyok én, te vagy te. / Ki a
szamár, én vagy te?« »Te!« — felelte, aki gyanútlan volt. »Hát az te vagy.
Mondtam, hogy te vagy te!« — »Hát akkor én!« — »Az már igaz!« —
nevettek. Az is te voltál. Talán a fenti két sort kellene odatenni jeligének
az első személyben írott művek elé…«39 A szöveg jelentőségét növe-
li, hogy a keretnovella záró soraiban ennek visszaidézését olvashat-
juk,40 ahol az idézet ugyan tartalmilag a gyerekkori csaliversre vo-
natkozik, de intertextusként kiemeli a versike fontosságát: mintegy
emlékeztetőül a kötet végén. Mire emlékeztet? Arra, hogy jól olvas-
tuk-e a Prózát, mivel a Próza első személyben írott mű, tehát ez a jel-
igéje. A vers jelentése igen egyszerű: az én énnek nevezi magát, tehát
nem beszélhetünk róla teként, mert szamár, aki mégis ezt teszi. Tehát
az elbeszélői első személyről ugyanígy nem lehet teként, nem lehet szer-
zőként beszélni. Tehát az ’auctor’ fogalom a Próza kapcsán tisztán iro-
dalomelméleti interpretációban lehetséges.

5.
Mit kezdhetünk akkor a Próza kötetben megjelenő alapvetően vallo-
másos vagy önéletírási műfajokban jelenlévő megszólalási formákkal,
mint amilyen az interjú, napló vagy az önidézés?

A) Naplóoldalak
A „Háború után (1945–46)” című fejezetben Naplóoldalak (S mit tegyen
Cordélia?) címmel találunk különböző terjedelmű írásokat, amelyek va-
lóban ’kitépett naplóoldalaknak’ tűnnek: nem kronologikus sorrend-
ben követik egymást a dátummal ellátott részek (1944. december 25.,
1939. november 4., 1945. február, 1945. június). A szövegek tematikus
kapcsolatát az írói hivatás, az ’író’ mint cím, mint név megvallása je-
lenti.41 A napló Lejeune szerint „antifikció”;42 „aligha van oly szubjektív
és oly kevéssé fiktív dolog, mint a napló”, már ha létezhet valami a nyelv-
ben a fikción kívül”.43 Az önéletírás és a napló közötti legnagyobb
különbséget abban látja, „hogy az önéletíró számára az »antifikció«
vállalandó és betartandó kötelezettség, a naplóíró számára viszont alap-
vető kényszer”.44 A Próza naplórészleteit olvasva azonban furcsa
részletekre bukkanhatunk. Az írások mindegyike jelen idejű elbeszé-
lés, holott történetet (histoire) mond el, így természetes inkább a múlt
idejű lenne, lévén, megtörtént események utólagos lejegyzéséről van
szó. Lejeune szerint a jelen és a fikció összeilleszthetetlen. Barthes meg
is próbálja érvényteleníteni a naplót: „a jelen képzeletbeli újraalkotá-
sa csakis hazugságnak vagy őrületnek tekinthető”.45

Az első két írásnál a dátum pontosan megjelölt (1944. december 25.,
1939. november 4.), mivel két fontos dátumról van szó, egyrészt kará-
csonyról, másrészt Ottlik házasságkötésének napjáról, amit azért az em-
ber meg szokott jegyezni. A második két írás már csak évet és hónapot
jelöl (1945. február, 1945. június), ez a ’pontatlanság’ pedig általában nem
jellemző a naplóírási gyakorlatra, ráadásul e két utóbbi írás egymás foly-

nak. Ottlik Géza: Buda.
Európa, Bp., 1993, 66.

28Próza, 20.
29Próza, 45.

30Szirák Péter: Folytonos-
ság és változás a 80-as

évek magyar prózájában.
In: Csipesszel a lángot. Ta-
nulmányok a legújabb ma-

gyar irodalomról. (Szerk.
Károlyi Csaba.) Nappali

Ház, Bp., 1994, 23.

31Ottlik Géza levelei
Gara Lászlónak.

In: Éjszakai hajózás, 84.

32Ottlik Géza Magvető
Kiadóval kötött szerződé-

sei 1957–1990, OSZK,
Kézirattár, 428/50.

33Ottlik Géza: Buda.
Néhány regénykezdet. Híd
(Újvidék), 1979. november.

34Philip Lejeune:
Önéletírás, élettörténet,
napló. L’Harmattan, Bp.,

2003, 22–31, és Z. Varga
Zoltán bevezetője
alapján, uo. 7–14.

35Vö. Paul de Man: Az ön-
életrajz mint arcrongálás.
(Ford. Fogarasi György.)

Pompeji, 1997/2–3. 95.

36Balassa Péter: Miért
tetszett Babitsnak a

Drugeth-legenda. In uő:
A bolgár kalauz. Pesti
Szalon, Bp., 1996, 46.

37Thomka Beáta:
Elbeszélő versus szerző.
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tatása, és bár négy hónap telt el a két esemény között, mégis az utolsó
elbeszélés egy lényeges részén a harmadik naplórészlet egy intertextusát
olvassuk: „»Mit akarunk? Részt venni az ország minden lényeges ügyé-
nek intézésében…«”46 (harmadik szöveg) „— Hát te mit csinálsz itt? —
nevetek rá örömmel. (…) — Itt én részt veszek az ország ügyeinek in-
tézésében!”47 (negyedik szöveg). A tropikusság ugyan nincs kizárva a
naplók esetében, hiszen találkozhatunk egész magas irodalmi értékkel
bíró naplókkal, viszont ezekben az írásokban inkább jól megszerkesz-
tett anekdota-szerű diegetikus írásokkal van dolgunk, amelyekben a
szubjektív, vallomásos elbeszélésnek nem sok nyomát találjuk.

A napló ’esetlegessége’ abból fakad, hogy „a naplóíró sosem ura szö-
vege folytatásának. Úgy ír, hogy nem ismeri a cselekmény folytatását,
még kevésbé a befejezését.”48 A Naplóoldalak estében azonban a cím ál-
lítása szerint egy létező naplóból írója önkényesen részeket emel ki, és
ráadásul a kronologikus sorrendet megbontva helyezi újra egymás mel-
lé őket, tehát szelektál, ami az iseri értelemben fikcióképző aktusnak
minősül. Másrészt alcímmel látja el a szöveget (S mit tegyen Cordélia?),
ami szintén intertextus, Shakespeare Lear királyának első jelenetéből szár-
mazó idézet. A cím egyrészt angolul megismétlődik (What shall Cor -
dé lia do?),49 másrészt kifejtésre kerül eredeti kontextusa, ami átvezet egy
abszolút azonosításba: „»Mi van az írókkal? Hol vannak az írók? (…)
Mit szólnak az írók, a politikusok és pártvezérek után a Demokráciá-
hoz? What shall Cordélia do? Restelkedő zavarban vagyunk. (…) S ahogy
a legkisebbik leány nem kapható arra semmi áron, hogy egyéniségét
megtagadja, s kitart az alapfokú igék mellett — »Szeretlek« — »S mit
tudsz még mondani?« — »Semmit« — »Semmit?« — »Semmit«, — sem-
miképpen nem vagyunk hajlandók rosszul dicsérni a szabadsá-
got…«”50 Az eredeti drámában az idézett angol mondatot ráadásul maga
Cordélia mondja magában, így Az író vagy Az írók belső kérdésévé
válik. Az azonosítás így nemcsak az utolsó szövegben jön mozgás-
ba, hanem a naplórészletek mindegyikében; Cordélia belső mono-
lógját olvashatjuk, Cordéliáét, aki A művész vagy Az író szimbolikus
megjelenítése. Cordélia ráadásul fiktív személy, tehát monológja fik-
tív természetűvé válik.

Így elmondhatjuk, hogy a Próza kötet egyik legszubjektívebb és leg-
erősebben önéletírói egysége, a Naplóoldalak nem olvasható már nap-
lóként, hanem fikcionalizált szövegként, ami a napló műfajának esz-
közeit használja.

B) Idézetek
A keretnovella elemzése már rámutatott arra, hogy az élőszó közlése
többféle formában nyer alakot: egyrészt a hagyományos magyar gon-
dolatjeles párbeszéd formájában, másrészt idézőjelek között, ami mi-
nőségileg megkülönbözteti a kimondás tartalmát, többrétegűvé teszi
a szöveg ’igazságát’: valóságosabbnak vagy hitelesebbnek tűnteti fel
egyiket a másikhoz képest.

A kötetben ennek egy izgalmas változatával találkozhatunk. Az Egye-
tem, BH írás végén ezt olvashatjuk: „Az igen kevés ilyen, névvel vagy

In uő: Prózai archívum.
Kijárat, 2007, 117.

38Vö. Paul Ricoeur: Az én
és az elbeszélt azonosság.
In uő: Válogatott irodalom-

elméleti tanulmányok.
Osiris, Bp., 1999, 375.

39Próza, 45.

40Czakóval kapcsolatban:
„Tényleges tüzérkapitány

volt. Csinált nagy szamár-
ságokat. A háború vége

felé egyszer sündisznóál-
lásba ment át az ütegével,

már magyar földön, és
keletre-nyugatra, mindkét
szembenálló hadviselő fél

ellen, tartani tudta tizenegy
napon át. Megúszták élve.

(»Ki a szamár, én vagy
te?« A tüzérei imádták.)”

Próza, 293.

41Az első három szöveg-
ben dialógusban: „Mi a

mesterségünk? – tudakol-
ja. Pillanatnyi csönd tá-

mad. – Író vagyok – mon-
dom. – Piszátyelj.” (Próza,

103.) „– Foglalkozása? –
Író. – Ezt gyorsan mon-

dom, szeretnék túlesni raj-
ta.”, „beleírja az üres rovat-

ba: magáníró. Magáníró.”
(Próza, 104–105.), „a

szobrász, ő már megma-
gyarázta az őrnek, miről
van szó. „»Piszátyelei i

hudozsnikov.«” Írók és mű-
vészek vagyunk.” (Próza,

105.) Az utolsó szövegben
viszont kevésbé direkt

módon: „Gyökerében hamis
szerepeket akartunk elját-

szani, nagyképűek vol-
tunk, izgága fontoskodók.
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álnévvel megjelent írásom közül ezt az itt következő »Elhagyott hős-
nő«-t eltettem magamnak, talán éppen azért, mert rögtön gondoltam,
hogy a mondatait nem fogom betéve tudni negyvenkét év múlva. (Egy
mondatára mégis emlékeztem évekkel később, és elloptam magam-
tól.)”51 A kötetben ezek után Egy tárca: Elhagyott hősnő címmel olvas-
hatjuk ezt a novellát, mintegy az előző szöveg betéteként. Római I.-sel
jelölt (de nem első) fejezetében az elbeszélés így kezdődik: „Ahol a ha-
talmas híd nekifut a hegynek, s a városi villamos sínpárjai rémülten
térnek jobbra-balra, a rakpart fölött, az úttest alatt parányi műkert la-
pul…”52 A kötet következő nagy fejezetében („Újságcikkek a háború
alatt 1942-43”) A Tabáni reggeli című írás első mondatának első fele idé-
zőjelben van, így szól: „»Ahol a nagy híd nekifut a hegynek, s a váro-
si villamos sínpárjai ijedten térnek jobbra-balra«, a püspök felemelt kő-
karja alatt, az autóbusz is új lélegzetet vesz a hegyi út kaptatójához…”53

Genette beszél a „szerző meta lep szis”-éről,54 ahol a szerző „úgy ábrázolja
magát, mint aki maga hozza létre, amit valójában csak elmesél vagy
leír”, tehát látványosan megjelenik az írásban a szerző és a mű kap-
csolata.55 A föntiekben vázolt „budai hídfő” kép — ha a Próza egysé-
ges, szerkesztett műalkotás — nem csak egyszerű önidézés. Kis me-
részséggel metalepszisként értelmezhető. A kötet struktúrája miatt az
első idézet előrevetíti egy később közölt tárca még későbbi idézését,
kettős csavarral. Egyrészt megfogalmazza az elbeszélő, hogy „olyan
mondatokat kell írni, úgy látszik, gondoltam, amiket az ember első ol-
vasásra megjegyez, és soha el nem felejt”,56 és ezek után bevallja: a tár-
ca nem ilyen: mondatai nem túl jól sikerültek, nem emlékezetesek, de
mindennek dacára nemcsak hogy közli az írást, de elárulja, hogy ké-
sőbb „ellopta” magától egyik mondatát. Néhány fejezettel később pe-
dig találkozunk ez előre bejelentett lopással a Tabáni reggeliben.

A metalepszis lehetőségének felvetése két szempontból is jelentős
számunkra. Egyrészt Genette felhívja a figyelmet arra, hogy a „meta-
fora és általában az alakzatok” „nyelvi fikciók, vagyis kicsinyített fik-
ciók”, és mikor az alakzat a fikció számára kiterjesztett, az a „fikciós
metalepszis”, vagyis a fikció.57 Másrészt a kötet egymástól eltérői szö-
vegei között kohézióként kezd működni, kinyitja és összekapcsolja a
szövegeket. Ennek felismerése nem lehetséges akkor, ha a Prózához laza
cikkgyűjteményként vagy életrajzként viszonyulunk.

C) Interjúk
A kötetben szereplő interjúk vizsgálata tűnik eddigi szempontjaink alap-
ján a legkényesebbnek. Hogyan olvashatjuk a Próza interjúit? A kötet
első része tartalmazza a Félbeszakadt beszélgetést, a második a Beszélge-
tés Lengyel Péterrel és a Hosszú beszélgetés Hornyik Miklóssal címűt.58 Az
histoire (Genette) szintjét vizsgálva elmondható, hogy a három interjú
történetében számos ismétlés, kiegészítés, áthajlás található, hiszen az
alapanyag ugyanannak az interjúalanynak a története, viszont három
különböző interjúkészítő ’manipulációja’ nyomán fogalmazódik meg.

„De kezdjük azzal, hogy ebben az egész beszélgetésben belső el-
lentmondás van. Az ember végül is azért választja az írói pályát, hogy

A hatalomból akartunk
részt kérni, s ha sikerült

volna, nem lennénk írók.”
(Próza, 108.) 

42Philip Lejeune: A napló
mint antifikció. In: Írott és
olvasott identitás. (Szerk.
Mekis D. János, Z. Varga

Zoltán.) L’Harmattan,
Bp., 2008, 14.

43Uo. 15.

44Uo. 15.

45Uo. 14.

46Próza, 106.

47Próza, 107.

48Lejeune: i. m. 14.

49Próza, 108.

50Próza, 108.

51Próza, 44.
52Próza, 48.

53Próza, 89. – Hörcher
Ferenc esszéjében végig-
követhetjük a „budai híd-

fő” képének különböző
megjelenéseit. A Tabáni
reggeli idézett mondatát
így magyarázza: „rögzíti

ezt a látványt, nyilvánva-
lóan egy régi emlékképet
hasznosítva újra, az öni-

dézés jellegzetes ottliki
technikájával”. Horkay
Hörcher Ferenc: Ottlik

Géza a Piarista közben.
Pillanatfelvételek. In uő:

Ottlik kadét történetei.
Kortárs, Bp., 2010, 9.
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a mondatait órákig faragcsálhassa, és lehetőleg azt mondja, amit mon-
dani akar. Élőszóval ez lehetetlenség. Minden ilyen beszélgetés egy ki-
csit mutatványos műfaj, ilyenkor kapásból rögtönözni kell tudni, talp-
raesettnek kell lenni, amit nem is ambicionál az író. (…) nagyon szép,
de mégse ez a foglalkozása”59 — hangzik el a Hornyik interjúban.60 En-
nek ellenére az interjút a köznapi hallgatók vagy olvasók élőszóban való
keletkezése miatt igazabbnak, hitelesebbnek szokták vélni, mert nem
ad lehetőséget a mesterkedésre, az interjúalany személyesebb hangon
szól, mint egyébkor. A kiemelt rész viszont az ellenkezőjét állítja: azt,
hogy ilyenkor az író nem is azt mondja, amit szeretne, és semmiképp
sem úgy, ahogy szeretné. A Próza kötet egészét nézve tehát vannak szö-
vegek, amik egy szerző irányított megszólalásai, és vannak az inter-
júk, amelyek szinte rajta kívül álló okok miatt kerülnek a papírra, ahol
a narráció, az alkotó elbeszélő eljárás megalkotása Réz Pál, Lengyel Péter
és Hornyik Miklós kezében van.

Az idézetek továbbá megmutatják, hogy az interjúalany, nevezzük
Ottlik Gézának, ugyanúgy, mint írott műveiben, folyamatosan reflektál
a megírásra, vagyis a megszólalás nehézségeire. Tehát itt ismét „az írói
alaphelyzet önleírásá”-val találkozunk, ami Ottlik más műveiben pon-
tosan az „elbeszélő és az elbeszélt” közötti kapcsolatot mutatja meg.61

Itt látszik igazán, hogy a szóbeli és írott diskurzus között nincs is ak-
kora különbség, sőt az a tény, hogy a Próza kötet olvasója ezekkel az
interjúkkal már mint leírt szövegekkel találkozik, még közelebb hoz-
za egymáshoz a szövegek beszédhelyzetét.

Ráadásul a kötet már jól ismert narrátora ezekbe a szövegekbe is
’belenyúl’. A Lengyel Péter interjúban a legdiszkrétebb, itt mind-
összesen a címadásban érhető tetten: a (London:), (Bécs:) írások te-
matikájába kapcsolva (Budapest:) cím alatt közli a főcímet: Beszél-
getés Lengyel Péterrel, és utána az interjút, tehát nem tesz különbséget
a beszédhelyzetek között, ami azt sugallja, hogy A fordító utazása és
A regényről írások után eddigi medrében folyik tovább a Próza, csak
épp a helyszín: Budapest.

A Hornyik interjúban a beszélgetés dialógusának elkezdése előtt idé-
zőjelek között hozza Hornyik Miklós „bevezető sorait”,62 de nem fo-
lyamatosan, hanem bekezdésenként új idézetet nyitva, ami arra enged
következtetni, hogy a narrátor ’megvágta’ a szöveget, ráadásul a har-
madik bekezdés idézőjelek nélkül saját elbeszélői betoldása, amely meg-
indokolja, miért vonakodott fogadni az interjúkészítőt. Tehát a könyv
narrátora maga idézi azt az írást, ami idézi a könyv szerzőjének sza-
vait. Ezért az interjúban választ adó Ottlik Gézát nem azonosíthatjuk
az elbeszélői hanggal, akit — mint a dolgozatban eddig is — nem azo-
nosítunk a könyv szerzőjével, Ottlik Gézával, akiről tudjuk, hogy na-
gyon tudatos, átgondolt szerkesztő-író. Az interjúszövegeket mindenféle
kommentár nélkül közölhette volna, de nem ezt látjuk. A kötetben mű-
ködő fikciós erők miatt a kötet fiktív elbeszélője idézi a szövegeket, te-
hát maguk az interjúk természetszerűleg fikcionalizálódnak. Ez nem
azt jelenti, hogy ezeket eredetileg nem Ottlik Géza, a Próza kötet szer-
zője adta volna, hanem azt, hogy a Próza kötetben nem olvashatjuk Ottlik

54Genette a hagyományo-
san a metonímia egyik

fajtájaként számon tartott
alakzatot nyelvhasználat-
tá terjeszti ki, így kapcsol-

ja a fikció elméletéhez:
„a metalepszis kifejezést
annak a különös oksági
viszonynak a – legalább

figurális, de néha
fikcionális felforgatására

tartjuk fenn, mely – mind-
két irányban – összeköti

a szerzőt és művét,
tágabb értelemben pedig

valamely reprezentáció
létrehozóját”. Gérard

Genette: Metalepszis.
(Ford. Z. Varga Zoltán.)

Pesti Kalligram Kft,
Bp., 2006, 5–11.

55Uo. 8.

56Próza, 43.

57Genette: i. m. 14.

58Hernádi Mária megfi-
gyelése, hogy a kötetben
amúgy is számos helyen
megjelenő ’szakadás’ te-

matikájába szépen beleil-
lenek az egyre hosszabb
terjedelmű interjúk, „elté-
rő szintű kifejtettségüket

már a címük is jelzi”. Her-
nádi Mária: A megszakadt

történetek teljessége,
Ottlik Géza: próza, Próza.

In: „Csinálj vele, amit
akarsz, édes öregem!”

Ottlik Géza (újra)olvasá-
sának lehetőségei. (A

Szegeden, 2007. novem-
ber 22–23-án rendezett

konferencia előadásainak
bővített és szerkesztett
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Gézának, a szerzőnek egyenes beszédeként, hanem a kötet narratív
struktúrájának következtében megnő a távolság Ottlik Géza a szerző
és Ottlik Géza az interjúalany között. A kettő közé pedig egy fikciós
dimenzió kerül, ami megint csak módosít a kijelentések referenciális
értékén, illetve játékba hozza a kötet többi szövegével.

Ezért még érdekesebb az a bevezető, amit a Réz Pál interjú előtt ol-
vashatunk,63 ahol az elbeszélő a szöveg közlése helyett előreveszi a be-
fejezését, és a lehetséges olvasói reakciókat is. Véleményem szerint ez
metalepszis, vagyis a ’szerzői metalepszis’ újabb szép példája, és ahogy
az idézeteknél már kifejtettük: ez az alakzat fikciós alakzat.

Végül az eredeti kéz- és gépiratok kézirattári áttekintése alapján ta-
lán nem meglepő az az információ, hogy mindegyik interjúnak szá-
mos változata készült. Az élőbeszédben elhangzó beszélgetés rögzí-
tését lejegyző gépiratos szövegen tett változtatások mind Ottlik Géza
autográf javításai: számos áthúzás, betoldás, korrigálás.64 A Lengyel Péter
interjú nemcsak az interjúalany elégedetlensége miatt lett javítva, ha-
nem a publikálás feltételei is határt szabtak az élőszónak. A Hornyik
interjú vaskos anyaga65 szintén tele van javításokkal, de a legnagyobb
különbség a közölt és kéziratos anyag között a Réz Pál interjúban66 van,67

ahol a mappa számos kézzel és géppel írt választ tartalmaz új kérdé-
sekre, a kiadott szöveg ezzel szemben a töredékesség, esetlegesség ha-
tását kelti. Itt tehát tudatos írói szándékot feltételezhetünk: a beszél-
getés és kiegészítései alapján egy lényegesen hosszabb és kerekebb
anyagot közöl töredékesen, az élőszót imitálva.68

Mindennek fényében azt mondhatjuk, hogy a Próza kötet három in-
terjúja számos vonásában ellentmond a klasszikus interjú-jellegnek, hi-
szen a szerző/interjúalany által gondosan átdolgozott, kiegészített, va-
riált szövegek ezek, amelynek alig van egyezése a valóban élőszóban
elhangzott verzióval. Ezért azokat a részleteket, amelyek az élőszó spon-
tán jellegét erősítik, stiláris elemeknek kell tekintenünk. A szövegek to-
vábbá igazodnak a publikálás formai kritériumaihoz. Mind a kötetben
közölt, mind a kéziratos szövegek vizsgálata azt mutatja, hogy ezek
csak interjú-jellegű írások, és ezért az első személyű elbeszélő meg-
nyilatkozásai.

Megvizsgáltuk tehát azokat a szövegeket, szöveghelyeket, ame-
lyeknek formája leginkább felveti az önéletrajziság lehetőségét: a nap-
ló-jellegű, az idézetes és az interjú-jellegű írásokat. Mindhárom terü-
leten azt tapasztaltuk, hogy a részletes filológiai és formai elemzés olyan
narrációs technikákat bont ki, amelyek felborítják az eredeti
műfajbesorolási feltevéseket, sőt a szövegeknek számos olyan tulaj-
donsága kerül napvilágra, ami egy lehetséges fikciós olvasást erősít.
Ez ad lehetőséget a kötetben szövegközi műveletek elvégzésére, ami
átfogó elemzést tesz lehetővé a továbbiakban.

6.
A Magvető iratai közt az 1979. október 18-án kelt szerződés egy „Pró-
za című”, „próza műfajú” „leadott” kéziratra vonatkozik,69 ami ké-

szövege, szerk. Sághy
Miklós.) Savaria

University Press, Szom-
bathely, 2009, 119–120. 

59Próza, 248.
60Ahogy elhangzik a

Lengyel Péter interjúban
is, vö. Próza, 130.

61Balassa: Miért tetszett
Babitsnak…, 46.

62Próza, 246.
63Próza, 23.

64A Lengyel Péter interjú-
hoz mellékelt kis fecnin
Lengyel Péter sorait ol-

vashatjuk, amit ’Cipinek’,
Ottlik Gézának szánt:

„Voltaképpen azt sajná-
lom, ami kimaradt, már a

magnós változat óta. Nem
is kell olyan sokat húzni, 11

ilyen oldal lehet, tehát 30
sort. (A hozzáírt új véget
figyelembe véve.)” Len-

gyel Péter: Az Élet és Iro-
dalom látogatóban Ottlik

Gézánál, melléklet, OSZK,
Kézirattár, Fond 428/345.
65Hornyik Miklós beszél-

getése Ottlik Gézával,
OSZK, Kézirattár,

Fond 428/343.

66Réz Pál félbeszakadt
beszélgetése, OSZK,

Kézirattár, Fond 428/348.
67Feltehetően a konkrét

beszélgetés után születhe-
tett a „Réz Pali” aláírással
ellátott levélke 1968. már-
cius 20-i keltezéssel: „Kül-

döm a frigyládát. Retten-
tően örülnék, ha mégis

sikerülne összehozni az
interjút, – bár ami megvan,
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sőbb 12.000 példányban került kiadásra. „Alig egy évszázad lefor-
gása alatt negyedszer jelent meg ilyen címmel összeállított kötet a
magyar irodalomban. Vajda János, Kosztolányi Dezső és Radnóti
Miklós azonos című alkalmi gyűjteményei után Ottlik PRÓZÁ-ja szi-
gorúan szerkesztett, egymással nem esetleges, hanem szerves kap-
csolatban álló írások együttese.”70 Annyi bizonyos, hogy Ottlik Pró-
zájának megszületésében szerepe van a Kosztolányi Prózának, és
nemcsak azért, mert példaképének tartotta a nyugatos írót, de Ottlik
rendelkezett a kötettel, ahogy azt az általa készített precíz könyv-
tárjegyzékein láthatjuk.71 Így még jelentősebb, hogy a már létező gya-
korlatba, vagyis vegyes írások külön kötetben való megjelentetésé-
be, rendhagyóan illeszkedik az Ottlik-kötet, létrejöttében tehát más
indítékot kell feltételeznünk, mint elődeinél.

A Próza cikk-gyűjtemény, tanulmánykötet olvasata nemcsak
emiatt igényli az újragondolást, hanem az eddigiekben bemutatott
fikciós, poétikus értelmezési mező miatt is, amely által a kötet leg-
nagyobb részét jelentő, az eredetileg folyóiratoknak szánt (és a leg-
több esetben már közölt) publicisztikai írások differenciált
referencialitásba, szépirodalmi és fikciós dimenzióba helyeződnek.
Egyrészt elveszítik aktualitásukat, így az olvasó érdeklődésének súly-
pontjai a szövegeknek teljesen más rétegeire helyeződnek: arra, ami
legtöbb esetben nem a konkrét műről szól. Másrészt a növekvő tem-
porális távolság valószínűleg a szerzőhöz való viszonyunkat is meg-
változtatta; hiszen Ottlik Géza neve mellett valószínűleg sokan el-
mentek az Iskola a határon sikere előtt, idővel viszont az ő kézjegyének
jelentősége megnőtt: jelentéktelenebb írásai jelentősebbek lettek. Az
író ráadásul másodszor is publikálja őket, vagy a fiókírásokat veszi
elő, tehát a szövegek átestek egy későbbi szerzői átolvasáson, és nem
találtattak túl könnyűnek. A kötetbe-válogatás aktusának a még nem
publikált írások kapcsán is megvan ez a meta morfotikus hatása: az
Elhagyott hősnő tárca kevésbé tűnik gyenge írásnak (ráadásul egy mon-
datát mindenképp megjegyeztük), a Grand pierre-portré elé írt „rö-
vid mentegetőzést”,72 vagyis A RÉGI VÁROSI SZÍNHÁZ LEJTŐS FOLYOSÓ-
JA című írást pedig nem értjük, miért nem adta ki Rónay György. Illetve
értjük, éppen ezért olvassuk élvezettel.

Harmadrészt a fikciós kötetkeret átesztetizálja a szövegeket: az el-
mozdult súlypontok a szöveg olvasóját azokra a részekre készteti fó-
kuszálni, amelyek némileg absztraktabbak: az íróról, az írásról, a mű-
vészekről mondanak el valamit, tehát gyakorlatilag esztétikai nézeteket
fejtenek ki, amelyet akaratlanul is ars poétikaként olvasunk. Vélemé-
nyem szerint az itt ars poétikaként definiált szövegegységek nemcsak
esztétikai szemléletet közölnek, hanem tudatosítják magát az olvasást
is, hiszen az elhangzott poétikai nézeteket a felfogás pillanatától a leg-
kézenfekvőbb példán, vagyis magán a Próza köteten gondolhatjuk vé-
gig. Ez az elemző olvasás képes egymással játékba hozni a különbö-
ző szövegrétegeket, a Prózára szerves egységként tekintve.

rossz (nem a te hangod),
csak nyersanyagnak te-
kinthető. Kérdés-ötletek
még: külföldi kiadások,

visszhang, mi érdekel a
mai irodalomból? Ameri-

kaiak? Fiatalok? – Bridge,
– A fordítás segített-e vala-

miben? – Musil stb. –
Sport!” Uo. melléklet.

68Másrészt a levél 1968-as
keltezésű, viszont az inter-

jú az első fejezetben szere-
pel, abban, ami alapvetően

nincs dátummal ellátva,
mint a többi, de mégis azt

sugallja, hogy az 1942 előtt
készült írásokat tartalmaz-
za. Ez azt bizonyítja, hogy

a Próza kötet pusztán az
histoire dimenziójában

kronologikus szerkeszté-
sű, és ez nem tükrözi

teljes mértékben az
írások keletkezését.

69Ottlik Géza Magvető Ki-
adóval kötött szerződé-

sei, OSZK, Kézirattár,
Fond 428/50.

70Kelecsényi László:
A szabadság enyhe

mámora. Ottlik Géza életei.
Magvető, Bp., 2000, 209.
71Ottlik Géza könyvtárá-

nak jegyzéke, OSZK,
Kézirattár, Fond 428/16.

(A kötet nem található
meg az Ottlik hagyatéki
könyvtár kolozsvári állo-

mányában – Egyed
Emese szíves

közlése alapján.)
72Próza, 67.
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