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1985-ben komoly feltűnést keltett, amikor Szörényi László egy nagy (noha csak 
meghúzva megjelent) tanulmányban foglalkozott a magyar klasszikusok, különösen a 
X X . századi magyar klasszikusok 1948 utáni é letmükiadásaival . Kiderítette ugyanis, 
hogy a korszaknak szinte egyetlen olyan magyar írója sem volt, akinek a munkái t „ad 
usum Delphini" 1 ne csonkították volna meg, vagy - ami még súlyosabb - ne írták volna 
át e k iadásokhoz annak érdekében, hogy az olvasó elé kerülő szövegek nagyjából megfe
leljenek a kor ideológiai követelményeinek, illetve a hivatalos kultúrpolit ika által az i l le
tő személyekről kialakított, vagy kialakítani szándékozot t képnek. A tanulmány csak 
2000-ben jelent meg teljes ter jedelmében, 2 s vigaszunkul szolgálhat, hogy 1989 óta - le
számítva a szakmányban nyomott zugkiadásokat - ma már valóban a teljes és hiteles 
szövegeket vehetjük kézbe. 

Tudomásunk szerint nem készült hasonló összefoglaló a történeti je l legű munkák , így 
emlékiratok és naplók kiadásainak hasonló visszásságairól , noha maga Szörényi is meg
említette például Táncsics Mihály és Jósika Miklós emlékiratainak megcsonkí tásá t . 3 A 
X X . századi emlékiratokra itt nem kívánom kiterjeszteni vizsgálódásaimat; részint azért, 
mert a korszakhoz nem értek, részint pedig azért, mert ezek bevonása szétfeszítené e be
vezető tanulmány szűkre szabott kereteit. Csupán jelezni szeretném, hogy a korszakban 
publikált , az 1917-1918 utáni időszakra vonatkozó emlékiratok és naplók esetében gya
kori volt a szemelvényes kiadás, bizonyos munkák eleve nem - vagy legfeljebb zárt ter
jesz tésű kiadványként - láthattak itthon napvilágot. A problematikus témával foglalkozó 
memoárok szerzői pedig néha maguk gyakorol ták az öncenzúrát , igazítottak utólag az 
emlékeiken annak érdekében, hogy munkájuk megjelenhessen. 

Cenzúra, öncenzúra és „gyengéd" tekintetek - az 1848-1849-es naplók és emlékiratok 
delfinizálása 

Ha az időben és a témában visszább megyünk, látszólag nem ennyire problematikus a 
kép. Az 1848-1849. évi forradalomról és szabadságharcról több száz memoár és napló 
jelent meg önálló kötetben vagy különböző folyóiratok hasábjain. Az első nagy hul lám 
közvetlenül az eseményeket követő évekre tehető, amikor nagyobbrészt német , kisebb 
mértékben angol és francia nyelven több tucat emlékirat látott napvilágot. A magyar 
nyelvű kiadásokról - néhány viszonylag hamar elhalt vagy meghalasztott kísérleten kí
vü l 4 - a cenzúra szorításában nem igen lehetett szó. 1867 után aztán igazi konjunktúrája 

' „A trónörökös használatára" - a francia jezsuiták és Fénelon által kidolgozott szövegközlési technika, 
amelynél az erkölcsileg veszélyesnek ítélt részeket kigyomlálták a trónörökös által olvasott könyvekből. 

" Szörényi László: Ars Mutilandi Hungarica. In: Uő: Delfinarium. Filológiai groteszkek. Miskolc, 2000. (A 
továbbiakban: Szörényi 2000.) 

3 Szörényi 2000. 13-19. o. 
4 Magyar Emléklapok. (Szerk. Szilágyi Sándor.) I . k. Vö. Szilágyi Sándor: Rajzok a forradalom utáni idők

ből. - Az első magyar katonai tanintézet. Budapest, 1876. 5-67. o. 



volt a negyvennyolcas naplók és emlékiratok megjelentetésének. A napi- és hetilapokon 
kívül két, nem túl hosszú időt megért folyóirat (a Hazánk, illetve a 1848-49. Történelmi 
Lapok) szakosodott kimondottan ilyen tárgyú emlékiratok közreadására; de legalább 
százra tehető az önálló kötetben megjelent munkák száma is. Az első vi lágháború lezárá
sa és a bécsi levéltárak megnyí lása után is j ó néhány, addig lappangó emlékirat vagy 
napló került a kutatók, majd az olvasók kezébe; elég ha Széchenyi 1848. évi naplóját, 
vagy Beniczky Lajos honvéd alezredes és kormánybiztos emlékiratát említ jük. 5 

1945 után az egyelőre demokratikus, majd népi demokratikus rendszer történeti legi
t imációjának egyik fő forrását 1848-1849 képezte. Érthető, ha a forradalom és szabad
ságharc 100. évfordulójára az akkori kultúrpolit ika is k i akart tenni magáért . A kezdet
ben koalíciósnak indult, majd egyre inkább a kommunista kultúrpolit ika által megha
tározott emlékünnepségek alkalmából tucatnyi tanulmánykötet és önálló munka látott 
napvilágot, s szóba került az addig kiadatlan 1848-1849-es naplók és emlékiratok egy 
részének publikálása is. 6 A szép tervből azonban semmi sem lett, s noha az ezt követő 
diktatórikus korszak okmánypubl ikációkban igen gazdag volt , 7 az emlékiratok és naplók 
kiadása terén nem számolhatunk be komolyabb előrelépésről . 

Az 1848-1849-es emlékiratok és naplók kiadása csak az 1970-es években vett újabb 
lendületet, részint az események 125. évfordulója kapcsán, részint pedig az 1970-1980-
as évek fordulójától kezdve Katona Tamás tevékenységének köszönhetően. Ujabb lökést 
adott a publikálásnak a forradalom és szabadságharc 150., illetve Kossuth születésének 
200. évfordulója, 8 s a diktatúrák bukása következtében a határon túli magyar kiadóknál 
is egyre újabb és újabb munkák kerülnek ki a sajtó alól . 9 Ugyanakkor továbbra is leg
alább százra tehető a hazai nagy közgyűj teményekben található, kéziratban lévő vissza
emlékezések és naplók s z á m a ; 1 0 s nyilván a vidéki és határon túli levél- és múzeumi kéz
irattárak mélyén, illetve magángyűj teményekben is hasonló nagyságrendben rejtőznek 
hasonló munkák. 

Károlyi Árpád: Gr. Széchenyi István döblingi irodalmi hagyatéka. Budapest, 1921. I. k. 275-390. o.; Steier La
jos: Beniczky Lajos bányavidéki kormánybiztos és honvédezredes visszaemlékezései és jelentései az 1848/49-iki sza
badságharcról és tót mozgalomról. Magyarország Újabbkori Történetének Fonúsai. Emlékiratok. Budapest, 1924. 

A kötetet Tolnai Gábor szerkesztette volna. Kéziratos források az Országos Széchényi Könyvtárban 
1789-1867. (Összeállította az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárának munkaközössége.) Az Országos 
Széchényi Könyvtár Kiadványai XXIV. Budapest, 1950. 405/a., 819., 940., 999., 1377., 2467. és 2544. tétel. 

7 Kossuth Lajos összes munkái. XI . Kossuth Lajos az utolsó rendi országgyűlésen. (S. a. r. Barta István.) Buda
pest, 1951.; XII . k. Kossuth Lajos az első magyar felelős minisztériumban. (S. a. r. Sinkovics István.) Budapest, 
1957.; XI I I -XIV. k. Kossuth Lajos az Országos Honvédelmi Bizottmány élén. I - I I . (S. a. r. Barta István.) Budapest, 
1952-1953.; XV. k. Kossuth Lajos kormányzóelnöki iratai. (S. a. r. Barta István.) Budapest, 1955. (a továbbiakban: 
KLÖM XV.); V. Waldapfel Eszter: A forradalom és szabadságharc levelestára. I—IV. k. Budapest, 1950-1965. 

8 Lásd erre Hermann Róbert: A 150. évforduló termése - új kiadványok az 1848-1849. évi forradalom és 
szabadságharc történetéről. Magyar Napló, 1999/7. 42-55. о.; I I . rész. Magyar Napló, 2000/1-3. 103-109. o.; 
Uő: Az 1992-2006 között megjelent Kossuth-irodalom. In: Kossuth Lajos, „a magyarok Mózese". Budapest, 
2006. 252-294. o. 

9 Újabban lásd pl. Határvidék 1762-1918. 1. k. Sepsiszentgyörgy, 2003.; 2. k. (Szerk. Demeter Lajos.) 
Sepsiszentgyörgy, 2006. 

1 0 így a szabadságharc tábornokai közül nagyobbrészt kiadatlan Gaál Miklós, Perczel Mór, Henryk 
Dembinski és Vetter Antal emlékirata. Az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárában (továbbiakban OSZK 
Kt.) egyedül Dudás Ödön gyűjtésében tucatnyi kiadatlan visszaemlékezés található. Fol. Hung. 1368. Dudás 
Ödön: A magyar hadsereg [tisztikara] 1848-1849-ben. A Magyar Országos Levéltár Mohács utáni gyűjtemé
nye is legalább félszáz ilyen visszaemlékezést vagy naplót őriz. R 31. Naplók, feljegyzések. 1-2. csomó. 



De hogy állunk magukkal a kiadásokkal? Mennyire megbízhatók és teljesek azok a 
kiadványok, amelyek rendelkezésünkre ál lnak? Nos, a tapasztalat ezen a téren is elszo
morító. Az események óta elmúlt 160 évben bizony tucatjával jelentek meg olyan kiad
ványok, amelyek sem teljesnek, sem pontosnak nem voltak mondhatók. 

Az első „delfinizálásokra" mentségül szolgálhat a 1849 augusztusa utáni magyaror
szági katonai önkényura lom, s ennek természetes velejárója, a cenzúra. Az egyik áldozat 
nem kisebb személyiség volt, mint a forradalom vezetője, Kossuth Lajos. Kossuth az 
1849. szeptember 12-én a bulgáriai Vidinből „Az Angol- és Frankhonbani magyar kö
vet- s diplomáciai ügynökségeknek" szóló levelében fejtette ki véleményét a szabadság
harc végnapjairól , a vereség okairól, s szintén itt vetett számot a magyar ügy további dip
lomáciai lehetőségeivel ." A nyílt levél rövidesen megjelent németül , angolul, franciául 
és olaszul, s magyar fordításban 1850-ben a szabadságharc utáni történeti publicisztika 
egyik legmozgékonyabb alakja, Szilágyi Sándor adta k i - természetesen erősen meghúz
va; azaz, kihagyta belőle mindazt, amit Kossuth a magyar küzdelem lehetőségeiről , 
Ausztria gyengeségéről és orosz függőségéről í r t . 1 2 

Ezt a közlést 191 l-ben Görgey István felvette Görgei Artúr emlékiratainak magyar 
fordításába, függelékként . 1 3 Kacziány Géza 1915-ben a Magyarország hasábjain, majd 
1936-ban egy önálló kötet részeként egy, a Pulszky-hagyatékban lévő kéziratos másolat 
alapján közölte a hiteles magyar szöveget , 1 4 s ezt a közlést vette át Tóth Gyula a szabad
ságharc végnapjairól szóló szemelvénygyűj teménybe , 1 5 majd pedig 1987-ben Katona 
Tamás a fennmaradt hiteles másolatok alapján újból közzétette a teljes szövege t . 1 6 Ettől 
függetlenül két év múlva ismét akadt olyan kiadvány, amelynek szerkesztője a Szilágyi
féle, nem a magyar eredetin, hanem annak németből visszafordított, csonka magyar szö
vegén alapuló közlést látta jónak újra kiadni, mondván, hogy az a korban közelebbi , s 
hogy „szövegkrit ikai e lemzés alapján" ezt hitelesebbnek tartja, mint a Tóth Gyula által 
közzétett vál tozatot . 1 7 (A Katona-féle közlés két év alatt nem jutott el hozzá.) 

Szintén a cenzúrától való félelem vehette rá Egressy Gábor t arra, hogy törökországi 
naplóját je lentősen megcsonkí tva és átírva adja közre 1851-ben. Noha a munka csak 
részben tekinthető naplónak, ugyanis az 1849. jú l ius -augusz tus i részeknél gyaní tható, 
hogy a szerző utólag kötötte naphoz feljegyzéseit, részletességével ez a diár ium egyike a 
törökországi magyar emigráció történetére vonatkozó legfontosabb forrásoknak. A kiha-

" Lásd erre Hajnal István: A Kossuth-emigráció Törökországban. Budapest, 1927. I . k. 38-63. o. és 
Kosáiy Domokos: A Görgey-kérdés története. Budapest, 1994. I . k. (a továbbiakban: Kosáry l - I I . ) 132-151. o. 

Szilágyi Sándor: Kossuth a forradalom végnapjairól. Magyar forradalmi adattár I . Pest, 1850. 
ь A „Widdini levél". Kossuth a forradalom végnapjairól. Viddin, September 12-iki szózata az angol és 

franczia politicai ágensekhez. (Jegyezettel kisérve Szilágyi Sándortól.) Pest, 1850. In: Görgey Arthur: Eletem 
és működésem Magyarországon az 1848. és 1849. években. (Fordította németből Görgey István.) Budapest, 
1911.11. k. 397-422. o. 

14 Kacziány Géza: Görgeiről második könyvem. Budapest, é. n. [1936.] 13-24. o. 
15 Kossuth Lajos: Szegény hazánk elesett. In: Küzdelem, bukás, megtorlás. Emlékiratok, naplók az 1848— 

49-es forradalom és szabadságharc végnapjairól. (S. a. r. Tóth Gyula.) Magyar Századok. Budapest, 1978. I . k. 
(a továbbiakban: Tóth 1978. [-II.) 199-219. o. 

16 Kossuth Lajos: írások és beszédek 1848-1849-ből. (S.a. r. Katona Tamás.) Budapest, 1987., 1994. 508-529. o. 

' ' Kossuth Lajos a forradalom végnapjairól. In: Görgey contra Kossuth. (S. a. r. Pusztaszeri László.) Buda
pest, 1989. 21-42. о., a vonatkozó megjegyzést lásd a jegyzeteknél, 85. o. 



gyások és átfogalmazások viszonylag könnyen követhetők, itt csupán két példát hoz
nánk. Az 1849. júl ius 25-i, berecki feljegyzésben, a kiadott részben a következőket ol 
vashatjuk: „Bem csatáiról beszélve, - minők [Petőfi] Sándor szerint a világtörténetben 
még elő nem fordultak, - elragadtatásában Bemet minden idők legnagyobb emberévé 
emelte. Efölött támadt köztünk a legelső komoly vita; minthogy én szintúgy el vagyok 
fogulva Shakespeare iránt, mint ő az öreg i ránt ." 1 8 Ezt a kéziratos naplóban még a követ
kező, kihagyott passzus követi: „En egyfelől a hőst, másfelől a teremtő szellemet úgy 
fogva fel, mint az ember iség nyavalyájának gyógyító mestereit, de kiknek eljárása egé
szen el lenkező, s feltéve, de meg nem engedve, hogy e kettőnek annyira kü lönböző cse
lekvés módja egymással hasonlatba jöhet ; akkor én őket i ly párvonalba tevém: a költői 
szellem májusi nap, mely tenyészt; a hős júliusi nap, mely éget. A költő éltető szellő; a 
hős fojtó siroccó. Amaz tavaszi lanyha eső; emez nyári j é g z á p o r . " 1 9 

Az augusztus 11 - i dévai bejegyzés a kiadott szövegben így hangzik: „A magyar had 
Szászsebesről is kivonulni kénytetett. A muszkák előőrsei a híres piski hídjáig nyomul
tak e lő r e . " 2 0 Ezután a következő kihagyott passzus olvasható a kéziratban: „Vajon merre 
van Kemény Farkas hadosztálya, mely sem a szászsebesi , sem a szebeni csatákban részt 
nem vőn? Hát Kazinczy, ki 12 ezerével meg nem jelent Vásárhelyen, hol összponto
sulniuk kell vala, Bem terve szerint az erdélyi hadaknak?" 2 1 Mindez annyiból örömmel 
töltheti el a kutatót, hogy az eredeti szöveg helyreállí tható, s egykor talán kiadható; ke
vésbé örömteli , hogy Egressy naplóját legutóbb nem a kézirat, hanem az 1851. évi k i 
adás alapján jelentet ték meg, reprintben, s nyomtatás közben sikerült elveszíteni az 1. 
oldalt; azaz a szöveg tovább delf inizálódott . 2 2 

Tanulmányunk szűkebb tárgya, Mészáros Lázár emlékirata szintén ilyen átigazított, 
átdolgozott , átírt és megcsonkítot t kiadásban jelent meg 1866-1867 fordulóján. Ennek 
részleteiről azonban alább fogunk beszámolni . 

Nem túl sok jó t mondhatunk el egy másik, németül 1850-ben, magyar fordításban 
csak a kiegyezés után megjelent munka magyar kiadásáról sem. Czetz János vezérőr
nagy, aki 1849 május- júniusában Bem távollétében az erdélyi hadsereg főparancsnoka 
volt, az elsők között adta k i emlékiratát . A munkának j ó visszhangja volt, s Czetz 1851-
ben az 1849 májusáig terjedő részeket szinte szó szerint bedolgozta a Klapka György 
neve alatt kiadott kétkötetes munkába , amelynek az erdélyi hadjáratra vonatkozó fejeze
tét Czetz í r ta . 2 3 A Hamburgban megjelent eredetit 1868-ban fordításban tette közzé Ko-

1 8 Egressy Gábor törökországi naplója 1849-1850. Pest, 1851. (a továbbiakban: Egressy 1851.) 5. o. 
1 4 Egressy Gábor törökországi naplója 1849-1850. OSZK Kt. Fol. Hung. 1227. (a továbbiakban: Egressy 

OSZK) 7. o. 
20 Egressy 1851. 10. o. „A magyar had" helyett a kéziratban „A mieink" olvasható. 
21 Egressy OSZK 14. o. Helyette ez olvasható a kiadott szövegben: „Kazinczinak már régen meg kellett 

volna érkeznie hadosztályával, Bem parancsa szerint, s még mind eddig híre sincs." 
2 2 Egressy Gábor törökországi naplója 1849-1850. Reprint kiadás. (Az utószót írta Steinert Ágota.) Buda

pest, é. n. 

Johann Czetz: Bern's Feldzug in Siebenbürgen in den Jahren 1848 und 1849. Hamburg, 1850. (a továb
biakban: Johann Czetz 1850.); Georg Klapka [- Johann Czetz]: Der Nationalkrieg in Ungarn und 
Siebenbürgen in den Jahren 1848 und 1849. Leipzig, 1851. I I . k. 165-320. o. - Czetz emlékiratainak utolsó 
változatát lásd Czetz János: Emlékezéseim. (S. а. г., a bevezetőt és a jegyzeteket írta Kedves Gyula.) Budaörs, 
2001. 



máromi Iván;" 4 azonban a fordítás tele van leiterjakabokkal, s a fordító fenekestül felfor
gatta a kötet eredeti rendjét. Á m emellett bizonyos részeket egyszerűen kihagyott; így 
például azt, ahol Czetz idézi Bem 1849 telén Görgeiről tett nyilatkozatát: „Fiatal bará
tom, Görgei nem tábornok, mert aki Schwechattól Selmecig fut anélkül, hogy egyszer is 
megállna, nem érdemli meg a tábornok nevet. S figyeljen még ide, Görgei rossz ember." 
Bem sajnos igazat mondott - írja Czetz. 2 5 

Voltak aztán az önmagukat delfinizálók. Ilyen volt Czetz szerzőtársa, Klapka György. 
Klapka először az 1849. ápr i l i s -október közötti emlékeit tar ta lmazó kötettel lépett a né
met és angol közönség e l é , 2 6 majd a könyv sikerére tekintettel, Czetzcel közösen írták és 
jelentet ték meg a már említett kötetet. Klapka e munkákban német fordításban több, a 
bir tokában lévő iratot is közzétett . 

1886-ban egy újabb, magyarul és németül megjelent kötettel folytatta emlékiratai k i 
adását. Ez a kötet részben az 1850-185l-es kötetek anyagára épült; így az 185l-es 
Nationalkrieg-böl emelte át több csataleírását . 2 7 A szabadságharc történetéből részlete
sebben az 1849. május-október i , tehát a „Memoi ren" által tárgyalt időszakkal foglalko
zott, itt teljes bekezdéseket emelt át fordításban a „Memoi r en" szövegéből ; ugyanakkor 
k i is hagyott belőlük, például az 1849. júl iusi 4-i komáromi hadi tanács ismertetésénél 
egy, Thaly Zsigmond alezredes felszólalását tar ta lmazó rész t . 2 8 Ezekre az eltérésekre a 
kortársak közül Görgey István, majd az 1930-as években a Klapka emlékiratainak k r i t i 
kai vizsgálatát e lvégző Lengyel Tamás felhívta a figyelmet. 2 9 

Az igazi meglepetés azonban akkor érte a kutatókat, így az „Emlékeimből"- t az első 
megjelenés után száz évvel publikáló Katona Tamást , amikor kiderült, hogy Klapka nem 
csupán a törzsszöveghez, hanem az általa közölt dokumentumokhoz is hozzányúlt , s 
egész bekezdéseket hagyott k i vagy írt át bennük. Egyes esetekben feltételezhető, hogy a 
kihagyás oka egyszerű f igyelmetlenség, esetleg a nyomda gondatlan munkája lehetett. 
Mással aligha magyarázható , hogy Kossuth 1849. június 7-i leveléből több bekezdést is 
kihagyott az 1886-os kötetben, holott az 1850-es Memoiren-ben a teljes szöveget lekö
zölte német fordí tásban. 3 0 

24 Czetz János: Bem erdélyi hadjárata 1848-49-ben. (Ford. Komáromi Iván.) Pest, 1868. 
Johann Czetz 1850. 372-373. o. Bem egy hasonló értelmű nyilatkozatát idézi: Hunkár Antal emlékiratai. (S. 

a. r. Lukinich Imre.) Hadtörténelmi Közlemények, 1926. 371. o. Eszerint Bem a következőket mondta volna: „Von 
Pressburg bis Ofen ohne eine Schlacht zu führen, das ist kein General, und Sie werden sehen, dass er ist ein 
Spitzbub." Miután Hunkár 1856-ban írta emlékiratát, s Czetz munkája addigra bejutott az országba, elképzelhető, 
hogy ennek ismeretében írta le az inkriminált mondatot. 

2 6 Memoiren von Georg Klapka April bis Oktober 1849. Leipzig, 1850. (a továbbiakban: Georg Klapka 
1850.); George Klapka: Memoirs of the War of Independence in Hungary. London, 1850. Vol. I—II. 

"7 Klapka György: Emlékeimből. Függelékül Gr. Teleki László leveleivel. Budapest, 1886. (a továbbiak
ban: Klapka György 1886.); Georg Klapka: Aus meinen Erinnerungen. Zürich, Budapest und Wien, 1887. 

2 8 Georg Klapka 1850. 131.0. Vö. Görgey István: 1848 és 1849-ből. Élmények és benyomások. Okiratok 
és ezek magyarázata. Tanulmányok és történelmi kritika. I I I . к. Budapest, 1888. 63-64. о. Az emlékiratok új 
kiadásában Katona Tamás jegyzetben közli a kimaradt passzust. Klapka György: Emlékeimből. (S. a. r. Katona 
Tamás.) Magyar Századok. Budapest, 1986. (a továbbiakban: Klapka György 1986.) 561. o. A kihagyás oka az 
lehetett, hogy Thaly angolul megjelent emlékirataiban élesen bírálta Klapka komáromi ténykedését. Sigismund 
Thaly: The Fortress of Komárom (Comorn) during the War of Independence in Hungary in 1848-1849. 
(Translated by William Rushton. With a Plan of the Fortress.) London, 1852. 

2lJ Lengyel Tamás: Klapka György emlékiratai és emigrációs működése. Budapest, 1936. 
3 0 Georg Klapka 1850. 54-58. o.; Klapka György 1986. 163-164. o. Klapka két, magyar és német nyelvű 



Klapkával némileg előreszaladtunk, hiszen időben megelőzi az ő kötetét nagy ellenlá
basának, a szabadságharc legkártékonyabb hadvezérének, Henryk Dembinskinek az em
lékirat-kiadása. Dembihski még a törökországi emigrációban kezdte el írni emlékiratait, 
francia nyelven. Az elkészült munkát valamikor letisztáztatta, s még a tisztázati példányon 
is javí tot t . 3 1 Jelenleg tehát két kézirat áll a kutatás rendelkezésére, ám egyesített kiadásukra 
jelenleg kevés a remény, ugyanis Dembihski kézírása gyakorlatilag olvashatatlan: a francia 
nyelvterületen szocializálódott Borús József sem tudott vele mit kezdeni. A kutatót csak 
részben kárpótolja az, hogy Dembihski iratai között fennmaradt az az 1849 márciusában 
írott hosszú igazoló irat, amelyben első balszerencsés fővezérségének történetét igyekezett 
kedvező beállításban tálalni a magyar politikai vezetés, elsősorban Kossuth előt t . 3 2 

Az emlékira toknak azonban 1873-ban előbb a német, majd egy évvel később a ma
gyar kiadása is megjelent. 3 3 A munka egyes állításait Dembihski másik ellenlábasa, 
Görgei Artúr részesítette szakmai kr i t ikában. 3 4 Magá t a szöveget azonban mind ő, mind 
az egyes állításokat vitató többi kor tá rs , 3 5 mind pedig a későbbi szakirodalom egy évszá
zadon át hitelesnek fogadta el. Az Alfons F. Danzer által sajtó alá rendezett kiadás tehát 
afféle kártékony számítógépes vírusként végigfertőzte a korszakról szóló nagy összefog
lalókat, így Gelich Rikhárd, Breit József munkáit , illetve a kisebb rész tanulmányokat is. 

Holott, mint azt az 1970-es években Borús József az eredeti kézirat és a kiadott szö
veg összevetése alapján megállapította, a kiadás inkább tekinthető Danzer, mint 
Dembihski munkájának. Danzer gátlástalanul hagyott k i egész bekezdéseket , írt bele a 
szövegbe, s az érdekesség kedvéért a Dembihski irathagyatékában található, de az em
lékiratok szövegében nem szereplő - időnként rosszul elolvasott 3 6 és megcsonkítot t -
dokumentumokkal tűzdelte tele a kötete t . 3 7 

közlését egyesítette a KLÖM XV. 483-485. o. Egy mondat a Katona-féle közlésből is kimaradt. Klapka 
György 1986. 147-148. és 558-559. o. Teljes szövegét közli Hermann Róbert: Kossuth Lajos, az Országos 
Honvédelmi Bizottmány és a kormányzóelnöki iroda kiadatlan iratai 1849-ből. Hadtörténelmi Közlemények. 
1992/3. 155-157.0. 

3 1 Magyar Országos Levéltár (a továbbiakban: MOL) R 23. Henryk Dembihski iratai, (a továbbiakban: 
Dembihski-ir.) 1. k.; MOL Filmtár 38553. doboz. 

, 2 Henryk Dembiiíski beadványa Kossuth Lajoshoz, Debrecen, 1849. márc. 12-16. Weitere Notizen. Uo., 
1849. márc. 24. MOL Dembiriski-ir. 2. k. No. 30." 

3 3 Dembihski in Ungarn. Nach den hinterlassenen Papieren des Generals. (Hg. von Alphorn F. Danzer.) 
Wien, 1873. Band I - I I . (a továbbiakban: Alplwns F. Danzer 1873.); Danzer F. Alfonsz.: Dembinski Magyaror
szágon. Budapest, 1874. (a továbbiakban: Danzer F. Alfonsz 1874.) 

34 Demur János [Görgei Atúr]: Dembinszki emlékiratairól. Budapesti Szemle, I. rész. 1875. V I I . k. 225-
237. о.; I I . és I I I . rész. 1875. V I I I . k. 16-41. és 349-378. о.; IV. rész. 1875. IX. k. 315-385. о..; V. rész. 1876. 
X. k. 349-389. о.; VI . rész. 1877. X I . k. 1-48. o. 

Görgey István: 1848 és 1849-ből. Élmények és benyomások. Okiratok és ezek magyarázata. Tanulmá
nyok és történelmi kritika. I . k. Budapest, 1885.; Máriássy János: Visszaemlékezések az 1848-49. évi szabad
ságharc alatt végzett szolgálataimra. (S. a. r. Sugár István. - Máriássy János olmützi visszaemlékezései az 1849 
nyári harcokra. S. a. r. Hermann Róbert.) Budapest, 1999. 

3 6 Téves pl. Szemere 1849. február 13-i levelének közlése és fordítása: Alphons F. Danzer 1873. 129-130. o.; 
Danzer F. Alfonsz 1874. 95-96. o. Vö. Szemere Bertalan: Politikai jellemrajzok. - Okmánytár. (S. a. r. 
Hermann Róbert és Pelyach István.) Budapest, 1990. 387. o. Megcsonkítva közli Batthyány Kázmér külügy
miniszter 1849. május 16-án a galíciai orosz hadsereg parancsnokához intézett átiratát: Alphons F. Danzer 
1873. 61-67. o.; Danzer F. Alfonsz 1874. 279-284. o. (A közlésből az osztrák kormányt és a Habsburg-házat 
bíráló passzusok maradtak ki.) 

37 Borús József: Dembinski fővezérsége és a kápolnai csata. Budapest, 1975. 33-39. o. 



Az 1880-as évek egyik szenzációja volt Kemény Zsigmond 1849-es „emléki ra tának" 
kivonatos köz lése . 3 8 A publikáció a kor nevezetes publicistájának, a centralistákról („a 
magyar doctr inairekről") külön kötetet író Beksics Gusztáv nevéhez fűződik. Beksics a 
kéziratot „közéletünk egy kiváló férfiának" szívességéből kapta meg, aki nem jogosí tot ta 
fel az emlékirat teljes terjedelemben való közlésére. „De adom belőle mindazt, ami Ke
ménnyel kapcsolatban van, vagy pedig forradalmunk eseményeinek hátterére vet élénk 
világítást" - írta az emlékirat bevezetőjében. A szöveg közlése után pedig így folytatta: 
„Kihagytam belőle az országgyűlési tárgyalások legnagyobb részét, valamint több oly 
részletet, melynek közlésére nem nyertem felhatalmazást. Kemény és pártjának, a béke
pártnak, Kossuth el lenében kifejtett harcára és Kemény állásának megjelölésére szorít
koztam a közlött részletek megválogatásában. Ezek így is bevégzett egészet képeznek, és 
számos új, eddig ismeretlen adatot tartalmaznak." 3 9 Szerencsére, a Beksics által használt 
eredeti kézirat fennmaradt, s bekerült a Magyar Országos Levé l tá rba , 4 0 noha egyes részei 
erősen rongáltak, néhány, Beksics korában még meglévő ív pedig időközben eltűnt. Az 
első néhány ív valamikor, még mielőtt Beksics kiadta őket, vizet kaphatott, mert bizonyos 
szövegrészek olvashatatlanná váltak. Megállapítható, hogy Beksics elsősorban ezeket 
hagyta k i , de miután a sérülések nem igazodtak a szöveg belső tagolásához, a húzásnak ál
dozatul estek olvasható szövegrészek is. Másodsorban kimaradtak az országgyűlés nyilvá
nos üléseinek a Közlönyben közzétett jegyzőkönyveken alapuló kivonatos ismertetései is. 

Beksics közléséből azonban hiányzik néhány más szövegrész is; így az, amelyben 
Kemény Vida Károlynak, a Budapesti Híradó konzervatív szerkesztőjének tanúságára 
hivatkozik; 4 1 vagy, ahol leírja, miért követte a parlamentet Debrecenbe. 4 2 Ezekből a szö-

Az általa keltett vitára lásd Kossuth a békepártról: Kossuth Lajos iratai. X. k. (S. a. r. Kossuth Ferenc.) 
Budapest, 1904. 57. o. Pulszky Ferenc cikkét lásd Pesti Napló. 1883. márc. 16-17. - Irányi Dániel: Megjegy
zések br. Kemény Zsigmond emlékiratára. Budapest, 1883. - Hunfalvy Pál: Rövid visszapillantás a forrada
lomra. Budapesti Szemle, 1883. 34. köt. - Kovács Lajos: A békepárt a magyar forradalomban. Válaszul Irányi 
Dániel röpiratára. Budapest, 1883. Történelmi tanulmányok I—VII., Budapesti Szemle, 1883. 33-35. köt. és 
Gróf Széchenyi István közéletének három utolsó éve 1846-1848. I - I I . k. Budapest, 1889.; Madarász József: 
Emlékirataim 1831-1881. Budapest, 1883. (a továbbiakban: Madarász 1883.) 

39 Beksics Gusztáv: Kemény Zsigmond. A forradalom s a kiegyezés. 2. jav. bőv. kiad. Budapest, 1883. 56-
139. o. és innen átvéve „Emlékirat 1849-böl" címmel Kemény Zsigmond: Történelmi és irodalmi tanulmányok. 
(S. a. r. Gyulai Pál.) I . k. 47-141. o. Az idézeteket lásd Beksicsnél 55. és 150. o. 

4 0 MOL R 313. Személyek szerinti iratok. Kemény Zsigmond emlékirata. 
4 1 „Ön, ki régóta ismer engemet, kétségkívül tudja, hogy azon egyéniségek közé tartozom, kik az emberi 

természet és az emberi szenvedélyek nyomozását kiválólag szeretem. Vida - miután több évekkel ezelőtt ve
lem együtt lakott, s miután régen némileg szellemi befolyásom alatt is állott - türhetőleg ismerhetett. Ő a Bu
dapesti Híradóban oly egyénnek jellemzett, ki csak néha veti be a világ zajába magát, s azután magányba vo
nul, hogy szerzett tapasztalatainak töredékéből meglepő hűséggel állítja össze az eszmék irányát és az idők 
képét. Vida dicsérete túlságos volt, de szokásaimat és szellemem konstrukcióját talán nem rosszul fogta föl. Az 
én agyamban néha tiszta sejtelem támadt oly veszélyekről, melyek hihetetleneknek látszanak és mégis - fájda
lom - bekövetkeztek." 

4 2 „Január elején én is kénytelen voltam Debrecenbe menni. Okaim következők valának: 
a. ) A terrorizmus már akkor főként a rendőri miniszter működése által a legmagasabb fokra lévén emelve, 

az országgyűlés teremében is felhozatott, hogy amely követ az elindulásra kitűzött nap reggelén a vaspálya 
indózházánál nem leend, az végeztessék ki . 

b. ) Nem kaptam semmi biztosítást az ittmaradásra éppen azok által, kiktől reméllettem; míg másfelől oly 
álhír volt elterjedve, hogy Windisch-Grätz herceg minden követet haditörvényszék elébe állítand. 

c. ) Birtokom kizárólag Erdélyben feküdt. - Gondolkoztam ugyan arról, hogy csak Pest vidékéről távoz
zam, néhány hétre és Szolnoknál utat tévesszek, de 



vegrészekből is kiderül, hogy Kemény munkája nem emlékirat , hanem a cs. kir. haditör
vényszék előtti igazolását szolgáló védőirat. Állításait tehát ennek fényében kell értékel
nünk. Ugyanakkor megál lapí tható, hogy Beksics közlése az eredeti kéziratnak kb. két
harmadát tartalmazza; információs értéke viszont - ha egyáltalán lehet így fogalmazni -
az eredet iének kb. 90%-a. Meg jegyzendő , hogy a szöveget később tovább delfinizálták. 
Miután K e m é n y védőirata az országgyűlés több zárt üléséről is tartalmaz tudósítást , a 
népképviselet i országgyűlés j egyzőkönyve i t és fontosabb iratait tar ta lmazó kötetnek a 
zárt ülésekről szóló tudósí tásokat ta r ta lmazó részébe ezeket is felvették. Á m például az 
1849. j anuá r 12-i árt ülésről szóló részt őszesen 20 sornyi, jelzetlen kihagyással adták 
k ö z r e . 4 3 

Részben Beksics közlésére reflelektálva adta közre saját emlékiratai t Madarász Jó
zsef, az 1848-49-es országgyűlési baloldal jeles tagja. Madarász Kemény védőirata, Ko
vács röpirata és Kazinczy Gábor ekkortájt megjelent 1849-es védőirata, illetve a korabeli 
sajtó alapján kombinál t emlékirataiban ugyan naplószerü tördelésben írja le az esemé
nyeket, azonban néhány szúrópróba-szerü vizsgálatból is kiderül, hogy Madarásznak 
nem voltak ilyen feljegyzései; egy 1849. január végi képviselőházi zárt ülést például tel
jes egy hónappal eldatált. Az emlékirat érdemei közé tartozik, hogy közli Madarász 
László néhány, saját 1848-49-es ténykedésére vonatkozó emigrációs magánlevelének 
szövegét - sajnos azonban, a korszak sajátos forrásközlési szokásának megfelelően, a le
velek szövegéből csak a címzett és az aláíró személye hihető; a szövegek többségét telje
sen átírta. így járt el többek között Madarász László 1878. decemberi levelével, amely
ben az országgyűlés 1848-1849 fordulóján Debrecenbe történt átköltözésének körül
ményeiről számolt be. 4 4 

1867 után tucatjával jelentek meg a forradalom és szabadságharc történetére vonatko
zó visszaemlékezések a különböző napi- és hetilapokban és más per iodikákban. Az 
előbb Abafi Lajos és Szokoly Viktor , majd egyedül Abafi által szerkesztett Hazánk c ímű 
folyóirat kimondottan X I X . századi naplók, emlékiratok és okmányok közlésére specia
lizálódott. Itt látott napvilágot folytatásokban Szalay József vadász főhadnagy visszaem

el.) útlevelem, melyet kezembe adtak, arról szólott, hogy mint követ megyek Debrecenbe. Ily körülmények 
közt akár passzussal, akár anélkül utaztam volna a vidékeken, ki valék tétetve, miként ha a táborozási terén ma
radok valahol, vagy Perczel tábornok, ki különben is régóta fenyegetett, kezére kerít, vagy a császári seregek 
valamelyik csapatja által, mint gyanús és utazásait nem igazolható egyén, kellemetlenségbe vegyülhetek. Leg
kevésbé mehettem pedig jószágomra, mert az Balázsfalva mellett feküvén, gyülpontja volt az oláh csoportoza-
toknak. Alig maradott volna tehát más választásom, mint Szolnok és Várad közt valahol lappangani; de éppen 
e vidékek voltak leginkább fanatizálva s kormánybiztosokkal ellátva. Itt lehetett igazán attól tartani, hogy a 
Ház engedelme nélkül széledező követet a kormánybiztos különben is Debrecenbe küldi, vagy pedig az úgyne
vezett népjustitz még nagyobb bajba hozhatja. - Ennyi megfontolni valók mellett is talán nem jelentem volna 
meg Debrecenben, ha 

e.) nem táplálta volna lelkemet egy remény aziránt, hogy a Windisch-Grätz herceg elébe küldött deputáció 
elfogadtatást leend szerencsés nyerni, s így alkalom nyílik az annyira megalázott mérséklett pártnak az annyi 
félreértések és terrorizmus által többnyire elnémított békebarátoknak fejőket felütni, és a dolgok folyamának 
irányát megváltoztatni." 

4 3 Beér János-Csizmadia Andor (szerk.): Az 1848/49. évi népképviseleti országgyűlés. Budapest, 1954. 
536-537. o. 

44 Madarász 1883., a hivatkozott eldatálás 210-212. o. Az 1878. decemberi levelet lásd 491-496. o., az 
eredeti alapján történt közlését lásd Madarász László emlékiratai és önéletrajzi levelei. In: Szószék és csatatér. 
Politikusi visszaemlékezések és naplók 1848—49-böI. (S. a. r. Hermann Róbert.) Budapest, 2000. 204-208. és 
476-478.o. 



lékezése. Szalay eredeti kéziratának kiadásakor derült k i , hogy a szabadságharcban sú
lyos sebesülést szerzett és megrokkant Szalay a Hazánk számára alaposan átdolgozta azt, 
így például je lentősen enyhítet te annak a jelenetnek a leírását, amikor Ormai Norbert ez
redest int im helyzetben találta Rozsváry Vi lmáva l . 4 5 

Az 1880-as évek egyik legfontosabb vállalkozása volt Széchenyi István gróf é le tmü-
kiadásának megindítása. Noha a megjelent kötetek mindegyikével kapcsolatban szakmai 
kifogások tömkelege hozható fel, a „citromdíjat" alighanem a Széchenyi-naplók kiadása 
vihetne el. Tudjuk, hogy az 1848. március közepéig terjedő naplók Széchenyi halála után 
ti tkárához, Tasner Antalhoz kerültek, aki Széchenyi felhatalmazása alapján végignézte a 
szöveget, s kihúzta, pontosabban olvashatat lanná tette benne mindazon részeket, ame
lyeket túlzottan magánjel legüeknek ítélt. A naplók Lónyay Menyhér t jóvol tából kerültek 
a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárába, s kézenfekvő volt, hogy az éle tmüki-
adásban ezek is megjelenjenek. A kiadás munkáját a sorozatban már több más kötetet is 
szerkesztő Zichy Antal vállalta magára. A vaskos kötet azonban a teljes naplóanyag ta
lán ha egyhatodát tartalmazta gyatra magyar fordításban, Zichy átvezető kommentár ja i 
val, amelyek azonban nem válnak el Széchenyi szövegé tő l . 4 6 Zichy - egy képzavarral él
ve - még két bőrt lehúzott Széchenyi naplóiról: a naplókiadást megelőzően, kedvcsiná
lóként közzétett egy vegyes műfajú kötetkét, majd néhány év múlva a naplókban foglalt 
útirajzokat publikálta önálló kö te tben . 4 7 Az eredeti és annak korántsem égi mása közötti 
különbségre csak az 1920-as években derült napfény, amikor Viszota Gyula megkezdte 
az eredeti naplók szakszerű közzété te lé t . 4 8 

Nem jár t jobban a nagy ellenfél, Kossuth sem. О maga 1880-ban adta ki emigrációs 
iratainak első kötetét, majd az elkövetkező két évben újabb két köte te t . 4 9 A kiadás ezután 
egy időre leállt, s csak Kossuth halála után, 1894-1895-ben jelent meg két újabb kötet, 
amelyeket Kossuth híve, Helfy Ignác rendezett sajtó alá. 5 1 1 A hatodik kötettől Kossuth 

' Szalay József: Egy honvéd naplójából (Visszaemlékezések). Hazánk. Történelmi Közlöny. (Szerk. Abafi 
Lajos.) IX. k. 58-72., 88-103., 178-191., 255-263., 358-373. о.; X. k. 28-35. o. A kéziraton alapuló modern 
kiadás: Nóvák László: Egy nagykörösi vadász főhadnagy visszaemlékezései az 1848/49. évi szabadságharcra. 
Arany János Múzeum Kismonográfiái II. Nagykőrös, 1998. A hivatkozott részt lásd: 132-133. o. 

4 6 Gróf Széchenyi István naplói. Adalék a nagy hazafi jellemrajzához. (A Mfagyar] Tfudományos] 
Akadémia megbízásából összeállította Zichy Antal.) Budapest, 1884. Vö. Kosáry Domokos: Széchenyi, a nap
lóíró és a történeti személyiség. In: Uő: A történelem veszedelmei. írások Európáról és Magyarországról. Bu
dapest, 1987. (a továbbiakban: Kosáry 1987.) 218. o. és Oltványi Ambrus: Széchenyi naplójáról és kiadásairól. 
In: Széchenyi István: Napló. (S. a. r. Oltványi Ambrus. Az előszót írta Sőtér István. Ford. Jékely Zoltán és 
Györffy Miklós.) Budapest, 1978. 1366. o. 

47 Zichy Antal: Eszmék, adatok, adomák gróf Széchenyi István naplóiból. Budapest, 1880.; Gróf Széchenyi 
István külföldi úti rajzai és följegyzései. (Naplói nyomán a Magyar Tudományos Akadémia megbízásából ösz-
szeállította Zichy Antal.) Budapest, 1890.; Friedreich István: Gróf Széchenyi István élete. Budapest, 1914. I . k. 
61 .0 . szerint „az egész naplókiadás különben egyike a világirodalom leglelkiismeretlenebb e fajta alkotásai
nak." Valamivel enyhébb Viszota Gyula ítélete: „Zichy kivonatának, minden jó akarat mellett, az az alaphibá
ja, hogy müvében nem Széchenyi beszél tulajdonképpen, hanem Zichy." Viszota egyedül azért hibáztatja 
Zichyt, mert az az anyagot nem folyamatos kronológiai rendben, hanem csoportosítva adta ki. Gróf Széchenyi 
István naplói. (Szerk. és bevez. Viszota Gyula.) Első kötet. (1814-1819). Magyarország Újabbkori Történeté
nek Forrásai. Gróf Széchenyi István összes munkái 10. k. Budapest, 1925. XXV. o. 

4 8 Gróf Széchenyi István naplói. (Szerk. és bevez. Viszota Gyula.) Újabbkori Történetének Forrásai. I - V I . k. 
Gróf Széchenyi István összes munkái 10-15. k. Budapest, 1925-1939. Vö. Kosáry 1987. 217-255. o. 

Kossuth Lajos: Irataim az emigráczióból. I - I I I . k. Budapest, 1880-1882. 
5 0 Kossuth Lajos iratai. I V - V . k. (S. a. r. Helfy Ignác.) Budapest, 1894-1895. 



fia, Kossuth Ferenc vette át a szerkesztés munkáját, s ő tette közzé a 6-13. köteteket, 
amelyek közül a 11. Kossuth 1841-1848 közötti beszédeit , a 12-13. pedig 1841-1849 
közötti beszédeit tartalmazza. 5 1 

A Kossuth Lajos által összeállított kötetekről az azok forrásértékét egyébként mél
tányló Arany László is megállapította, hogy „azokban az adatok elrendezése, az esemé
nyek csoportosí tása, az egymáshoz tartozó részek elhelyezése, szóval, irodalmi nyelven 
mondva: a kompozíc ió egyáltalán igen hiányos. Az események egymásutánját Kossuth 
gyakran félbeszakítja, összetartozó adatokat széjjel szór, olykor egyes leveleket több da
rabra oszt, s egyes darabjait más-más kötetbe teszi." 5 2 A kötetek végiglapozása csak 
megerősít i ezt, annál is inkább, mert Kossuth egyes leveleket kivonatban közöl , vagy 
magában a szövegben is kihagyásokat eszközöl . 

Mindez Kossuth részéről fél ig-meddig érthető is, hiszen ő úgy szerette volna láttatni a 
történteket, ahogy azokat az „ I ra ta im. . . " lapjain ábrázolta. Fia, Kossuth Ferenc azonban 
olyan szintű lelkiismeretlenséggel nyúlt apja irathagyatékához, amely már-már párját rit
kítja. Erre először a hírlapi cikkek kiadásánál hívta fel a figyelmet a kortársi k r i t ika , 5 3 

majd Szekfü Gyula az öreg Kossuthról írott tanulmányában szedte le a keresztvizet Kos
suth Ferenc eljárásáról: „A következő [ V I I I - X . - Hermann Róbert] kötetekben atyja le
veleit adta k i , nagyon szigorú válogatással , sem Ferenc Józsefre és az uralkodóházra, 
sem a Függet lenségi Pártra kellemetlen adatot nem engedett át. ( . . . ) Emellett a kiadás
ban sok a hiba és elnézés, ami Helfy idejében nem történt volna meg; rosszul datált leve
lek, egészen más évek alá helyezve, mint kellene, ismételten kiadott levelek, el lenőrizhe
tetlen k ihagyások ." 5 4 A V I . kötetnél például Ludvigh János azon leveléből, amelyben az 
értesítette Kossuthot arról, hogy az Almásy-Nedeczky-fé le függetlenségi összeesküvést 
Asbóth Lajos volt honvédezredes árulta el, kihagyta Asbóth nevét . 5 5 Nemrég Tóth-
Barbalics Veronika bizonyította a 1867-1874 közötti leveleket tar talmazó V I I I . kötet 
e lemzésével , hogy az „nemcsak hogy nélkülözi a tudományos kiadás ismérveit , hanem 
esetenként még az is megkérdőjelezhető, hogy egyáltalán Kossuth Lajos szavait, illetve 
gondolatait tartalmazza-e." 5 6 Ugyanígy jár t el Kossuth Ferenc a Negyvenkilencz c ímű lap 
cikkeinek újrakiadásánál: kihagyások, a bekezdések felcserélése je l lemezték szövegköz
lését, ahogy ezt Farkas Katalin kimutatta. 5 7 

Nem jár t jobban a neves történetíró, Batthyány Lajos miniszterelnök titkára 1849. évi 
naplójának kiadása sem. Ezt Hentaller Lajos, a századforduló jeles függetlenségi publi
cistája jelentette meg egy gyűj teményes kötetben. Hentaller tucatnyi kihagyást eszközölt 

5 1 Kossuth Lajos iratai. V I - X I I I . k. (S. a. r. Kossuth Ferenc.) Budapest, 1898-1911. 
í 2 Arany László: A magyar emigratio mozgalmai. In: Arany László tanulmányai. Második rész. Történelmi és po

litikai tanulmányok. Arany László Összes Müvei. (Közrebocsátá Gyulai Pál.) III. к. Budapest, 1901. 235-236. о. 
?3 Vas György: Kossuth Lajos hírlapi cikkei. Történelmi Szemle. 1913. 415-421. o. 
M Szekfü Gyula: Az öreg Kossuth 1867-1918. In: Tóth Zoltán (szerk.): Emlékkönyv Kossuth Lajos szüle

tésének 150. évfordulójára. Budapest, 1952. II. k. 407. o. 
5 5 Kossuth Lajos iratai. VI . (S. a. r. Kossuth Ferenc.) Budapest, 1898. 195-198. o.; Kosáry I . 371. о. 11. jz. 
56 Tóth-Barbalics Veronika: Kossuth Ferenc szövegkiadási gyakorlatához. Kossuth Lajos Iratai VI I I . köte

tének példáján. Századok, 2008/3. 773-788. o„ az idézet 785. o. 
17 Farkas Katalin: „Az erős akarat nem ismer akadályt." A „Negyvenkilencz" című lap története. Száza

dok, 2008/3. 697. 



a naplóban, kipontozott bizonyos neveket, de hogy mit és miért hagyott k i , nem tudjuk, 
ugyanis az eredeti kézirat lappang. 5 8 

Azt gondolhatnánk, hogy 1918 után szakmaibbá vált az emlékiratok kiadása, hiszen a 
kortársak lassan mind elmentek, s azok a személyes szempontok, amelyek lehetet lenné 
tették a teljes szövegek csonkítatlan közlését, megszűntek. Mindez azonban csak a lát
szat, hiszen a lelkiismeretlenség és az emberi gyarlóság nem korfüggő. Ennek ékes pél
dája a feldunai hadsereg tábori lelkésze, Mednyánszky Cézár báró emlékiratainak ma
gyar kiadása. Mednyánszky memoárja (vallomásai) 1858-ban jelentek meg angol 
nyelven Londonban. 5 9 Kései kiadása miatt a hazai szakirodalom gyakorlatilag nem vett 
róla tudomást , míg csak a szabadságharc diplomáciatörténetével foglalkozó Ovár i -Avary 
Károly fel nem fedezte és magyar nyelven nem publikálta. A kiadás azonban talán csak 
Zichy Antal Széchenyi-naplókiadásával állítható párhuzamba, már ami a minőséget i l le
t i . Ovár i -Avary ugyanis nem lefordította, hanem gyakorlatilag átdolgozta a kéziratot. 
Ahogy ő maga írta: „Nem az angol szavakat egymás után, hanem elsősorban az angol 
szavak sora által kifejezett gondolatokat, eseményeket és adatokat igyekeztem hűen visz-
szaadni magyar nyelven. Néhány helyen - a más kézirata sajtó alá rendezőjének elös-
mert jogával - a londoni szöveg terjengős részeit összevontam, széthányt helyeit rendbe 
szedtem és fölösleges ismétléseit elhagytam. ( . . . ) Hogy a mai o lvasóközönség a hézago
saknak tetsző részeket is kel lőképpen megértse, a magyar fordítást kiegészítésekkel lát
tam el. ( . . . ) A londoni kiadó által adott könyvcímet és fejezetbeosztást nem találtam he
lyesnek. A munkát tar talmának megfelelőbb c ímmel , bő tartalomjegyzékkel , beveze
téssel és epilógussal is elláttam. Szövegét - könnyebb áttekinthetőség végett - harmincegy 
fejezetre osztottam, s az egyes fejezetek - tartalmuknak megfelelő - címét is én adtam." 
Azaz, miután Ovári-Avarynak nem tetszett az igazi Mednyánszky, konstruált magának egy 
másikat. Az olvasó legfeljebb azon csodálkozik, hogy Ovári-Avary „a más kézirata sajtó 
alá rendezőjének" milyen „elösmert jogáró l" beszél egy olyan esetben, amikor néhány be
kezdéssel korábban maga írta le, hogy a mű eredeti kézirata elkallódott. 6 1 ' 

A meglehetősen lelkiismeretlen eljárást komoly krit ikában részesítette a Med
nyánszky életéről utóbb regényt író Sárközi György a Nyugat hasábjain. A kötet 1848-
49-es részeit néhány éve Zakar Péter adta ki saját fordításában, visszatérve az eredeti 
szöveghez, s elhagyva Ovári -Avary beszúrásait és tudálékos jegyzeteit. 6 1 

Ez a fajta szabad szövegkezelés jellemezte Árvay Sándor, a 7. honvédzászlóal j kato
nája emlékiratának kiadását is, noha kevésbé botrányos sz ínvonalon . 6 2 Szerencsére azóta 
ebből is született megbízható és alapos szövegk iadás . 6 3 

s Hentaller Lajos: Az osztrákok Pesten 1849 elején (Jászay Pál naplója 1849. január 1-től május hó 7-ig). 
In: Uő: Vérrózsák. Budapest, 1906. I . k. 96-203. o. A kihagyásokat lásd: 99., 113., 114., 116., 127., 140., 145., 
165., 184., 186., 187., 189., 190., 192., 193., 194., 197., 200., 201., 202. o. 

[Mednyánszky Cézár:] The Confessions of a Catholic Priest. London, 1858. 
6 ( 1 Báró Mednyánszky Cézár az 1848/49. évi honvéd-hadsereg főpapjának emlékezései és vallomásai az 

emigrációból. (Angolból ford, és kiegészítésekkel ellátta Dr. Óvári-Avary Károly.) Budapest, 1930. Az idéze
teket lásd: 10-11. о. 

61 Mednyánszky Cézár báró: Egy katolikus pap vallomásai (Részlet). In: Zakar Péter: „Egyedül Kossuth 
szava parancsolt..." Katolikus papok feljegyzései az 1848/49-es szabadságharc eseményeiről. Dél-Alföldi Év
századok 16. Szeged, 2001. 217-230. o. Lásd még uo. 16. o. 

62 Kovács József: Adalékok az 1848-49-i szabadságharc 7-ik honvéd zászlóaljának történetéhez. Hadtörté
nelmi Közlemények, 1936. 292-310. o. 



Bérczy Károly 1849. jú l ius -augusz tus i naplójának szintén nem jelent meg a teljes 
szövege; nem tudjuk, mi és miért maradt k i a köz lésből . 6 4 Azóta ez a szöveg is tovább 
„delfinizálódott", mégpedig az újabb kihagyások je lzése né lkü l . 6 5 

Mednyánszkyénál nem járt jobban a nagyváradi vésztörvényszék bírájának, Földy Já
nosnak az emlékirata sem. A kézirattal valamikor 1927 körül kereste tel Balassa Imre 
írót Földy özvegye, azzal, hogy nézze meg, „hátha talál bennük érdemeset , érdekeset" . 
Balassa átvette a kéziratot, de nem törődött vele, s néhány hét múlva visszaadta az öz
vegynek. Földyné azonban egy év múlva ismét felkereste azzal, hogy miután nem tudja, 
meddig él, és sajnálná, ha az örökösök kidobnák a kéziratot, Balassa vegye át azt megőr
zésre. Balassa ezt megtette, majd elzárta az íróasztalába, s megfeledkezett róla. Vagy t i 
zenkét év múlva ismét a kezébe került, s akkor már végigolvasta. Miután sikerült k i 
nyomoznia, k i a szerző (ami némileg érthetetlen, hiszen az özvegy annak idején nyilván 
bemutatkozott neki), úgy döntött, hogy közli az özveggyel : k i fogja adni a szöveget. 
Földyné azonban időközben elhunyt. Balassa tehát munkához látott: „A töredékeket ösz-
szeillesztettem, a hézagokat korabéli följegyzések, hiteles kútfők alapján kitöltöttem, az 
adatokat egyeztettem. Bármilyen vonzóan is írta meg naplóját Földy János, az eredeti ré
szeket sok helyen át kellett alakítani, több fölösleges részletet elhagyni, h iányzó mozza
natokat a naplóba beleírni. Igyekeztem azonban tiszteletben tartani Földy János akaratát. 
Munkaközben minduntalan éreztem, hogy az ő keze já r az enyém előtt a papiroson, és az 
ő szeme parancsol nekem. 6 6 Gondolkozását , felfogását, véleményei t hibátlanul és hiány
talanul visszatükrözi ez a könyv. О beszél, nem pedig én! Egyes részeket teljesen az ő 
stí lusában, e lőadásmódjában adtam át az olvasónak. M é g nyelvi sajátságait és a korsze
rű 6 7 beszéd ízét is igyekeztem megőr izn i . " 6 8 

Nos, Balassa átdolgozása gyakorlatilag a „megszünte tve megőrzés" tipikus példája. 
Az általa kiadott kötetben egyetlen mondat, egyetlen dátum sem egyezik Földyéivel ; a 
kéziratot többszörösére duzzasztotta fel más börtönemlékiratok, főleg Barsi Neumann 
József bicskei plébános visszaemlékezésének fe lhasználásával . 6 9 Balassa becsületére le
gyen mondva, hogy az eredeti kéziratot átadta a Magyar T u d o m á n y o s Akadémia Könyv
tárának, s az ma is megtalálható a Kézirattárban К 686. szám alatt. Az eredetiből Tóth 
Gyula tett közzé néhány részletet 1978-ban. 7 0 

Az 1940-es években láttak napvilágot Ujfalvy Sándor erdélyi birtokosnak, Wesse lé 
nyi és Vörösmarty barátjának az emlékiratai . A családi é rzékenységekre való tekintettel 
azonban a közlés során néhány passzus kimaradt a szövegből ; ugyanakkor a sajtó alá 

63 Molnár András: Árvay Sándor emlékirata. Hadtörténelmi Közlemények, 1989/1. 94-114. o. 
64 Balogh Károly: Bérczy Károly ismeretlen naplója. Nyugat, 1935/3. 214-222. o. 
to Bérczy Károly: Naplótöredékek. In: Föltámadott a tenger. Az 1848—49-i forradalom és szabadságharc 

irodalmából. Fiatalok Könyvtára. (Vál., szerk. és jegyz. Lukácsy Sándor.) Budapest, 1976. 170-175. o. 
6 6 Ahogy József Attila írta: ők fogják ceruzámat..." 
6 7 Ti . az adott korra jellemző. 
6 5 Földy János: Világostól Josephstadtig 1849-1856. (Földy János naplótöredékeiből közreadta Balassa 

Imre.) Budapest, 1939. 5-12. o., az idézet a 10-11. oldalon. 
64 Barsi József: Utazás ismeretlen állomás felé 1849-1856 és Berzsenyi Lénárd rajzai. Az olmützi foglyok 

arcképsorozata. (S. a. r. Simon V. Péter.) Budapest, 1988. (első kiadása 1890-ben jelent meg.) 
70 Földy János: Olmütz kazamatáiban. In: Tóth 1978. I I . k. 205-216. és 427. o. 



rendező Gyalui Farkas közel negyven levelet és hivatalos iratot is közölt a függelék
ben. 7 1 E kiadás alapján készült egy igen erősen meghúzot t vá loga tás , 7 2 majd 1990-ben 
immáron az emlékirat csonkítatlan szövege napvilágot látott, kitűnő jegyzetanyag és ap
parátus kíséretében - csak éppen az 194l-es függelékben közölt levelek maradtak le . 7 3 

Van tehát egy j ó szövegkiadásunk, de ha az okmányokra is kíváncsiak vagyunk, elő kell 
vennünk az első, nem teljes kiadást is. 

Nem sok jót mondhatunk el az autodidakta történész, a szorgalmát a színvonallal páro
sítani nem képes Ács Tivadar működéséről sem. Ács Tivadar valósággal ontotta a Kos-
suth-emigrációról szóló cikkeket, tanulmányokat, könyveket és szövegközléseket, de miu
tán adatait szinte soha nem jegyzetelte, az általa feltárt anyag nagyobbrészt holt tökének 
tekinthető. Szövegkiadási gyakorlatát híven jelzi a Károlyi-grófok ügyvédjének, a korszak 
jeles íróival és költőiével baráti kapcsolatot ápoló Bártfay László 1849-185l-es naplójának 
sajtó alá rendezése. A kiadott szövegben alig van mondat, ami egyezne az eredetivel; a 
Buda bevételéről szóló naplójegyzetből például kihagyta a következő passzust: „A budai 
nádori lakban közhír szerint három órai rablás engedtetett a győztes honvédeknek, magam 
láttam, hogy egy vadász (tyroli) képet s könyvet árulgatott az ott történt fosztogatásból, 
mások mást láttak." Ugyanígy kimaradt május 23-án a következő bejegyzés: „A gr. Sándor 
ház is, úgy a gr. Telekieké (s benne b. Vayék) kiraboltatott, általában, a honvédek zsákmá
nyoltak (bár ne engedtetett volna nekik, a magyar becsület és erkölcsiség miatt) ." 7 4 

Rabolni kétségkívül nem szép dolog, még ostrom után sem, de az olvasót megrabolni 
a teljes közléstől, szintén kárhozatos cselekedet. Annál is inkább, mert a budai várbeli 
rablásokról szinte valamennyi korabeli emlékirat beszámol ; Ács tehát, rosszul ér te lme
zett nemzeti érzéstől vezettetve, úgy csonkította meg a szöveget, hogy annak semmi ér
telme nem volt. M é g szerencse, hogy azóta a napló teljes szövege is hozzáférhetővé vált 
egy kispéldányszámú k iadványban . 7 5 

Azt gondolhatnánk, hogy 1945 után, megváltozott a helyzet a szövegkiadások terén. 
Nos, korántsem, s ennek egyik első áldozata az új rendszer képviselőinek egyik történeti 
példa- és előképe, Táncsics Mihály lett. Táncsics „Életpályám" címmel ismert emlékiratá
nak kötetei 1873-1885 között láttak napvilágot a Táncsics Mihály müvei sorozatban.7 6 A 
szabadságharc centenáriumán Czibor János sajtó alá rendezésében egy kötetben adták ki 
őket; Czibor azonban két, az emlékirat szövegéhez szervesen nem kapcsolódó rész elha
gyásán kívül rövidítéseket eszközölt a szövegen. Ezek tényét igen, helyét azonban nem je
lezte a kiadásban. 7 7 Ugyanez a kiadás látott napvilágot közel harminc évvel később ; 7 8 s ezt, 
mint „legjobb kiadást" használta a Táncsics műveit tartalmazó válogatás is. 7 9 

7 1 Mezőkövesdi Ujfalvy Sándor emlékiratai. (S. a. r. és kiegészítésekkel közreadta Gyalui Farkas.) Ko
lozsvár, 1941. 

72 Ujfalvy Sándor: Emlékiratok. (S. a. r. Jékely Zoltán.) Budapest, 1955. 
73 Ujfalvy Sándor: Emlékiratok. (S. a. r. Benkő Samu és Ugrin Aranka.) Budapest, 1990. 
7 4 Világos után. Bártfay László 1849/5 l-es naplója. In: Ács Tivadar: Népek tavasza. Budapest, é. n. [1944.] 

243-318. o. 
7 5 Bártfay László naplója (II.) 1849-1851 és válogatott levelei Kölcsey Ferenchez. (Összeáll, és a jegyzete

ket íúa Jenéi Ferenc.) Budapest, 1969. 3-94. o. 
76 Táncsics Mihály: Életpálya vagy emlék-iratok. Első kötet. Táncsics Mihály Müvei 4. k. Budapest, 1873.; 

Uő: Életpályám. Második - negyedik kötet. Táncsics Mihály Müvei 5-7. k. Budapest, 1885. 
77 Táncsics Mihály: Életpályám. (S. a. r. Czibor János.) Budapest, 1949. 



Az átírós-átdolgozós metódust folytatta Kuszák István Hetvényi István 5. honvédzász
lóalj i honvéd emlékiratának kiadásakor. „Bármennyire érdekesen írta is meg Hetvényi em
lékiratait, az eredeti részeket mégis át kellett alakítani, a fölösleges részeket elhagyni, a hi
ányzó mozzanatokat beírni. Arra azonban gondosa ügyeltem, hogy egyes kérdésekben 
elfoglalt álláspontját, gondolkozásmódját hibátlanul megőrizzem. Egyes részleteket telje
sen az ő stílusában adok tovább . " 8 0 Azóta az eredeti kézirat alapján Varsányi Péter István 
több részletet is publikált az emlékiratból; azonban teljes kiadása máig sincs.8 1 

A Szépirodalmi Kiadónál az 1950-es évek végén beinduló „Magyar Századok" c ímű 
sorozatban több, korábban kiadott, de akkorra már alig hozzáférhető emlékirat is napvi
lágot látott. Ezek közül az egyik első Pulszky Ferenc memoárja volt. A sajtó alá rendező 
a teljes szöveget adta, csupán egy „az emlékiratok egészével semmiféle összefüggésben 
nem álló, s a mai olvasó számára teljesen érdektelen nyelvészeti ér tekezést" hagyott e l . 8 2 

A sorozat egy másik, Tanárky Gyulának, Kossuth t i tkárának emigrációs naplóiból válo
gató kötetében viszont már furcsa kihagyásra akadhatunk: az 1858. augusztus 11-i be
jegyzésből - ahol Tanárky ismerteti, mit mesélt Pulszky Bécsből érkezett anyósa Szé
cheny i rő l 8 3 - kimaradt az a passzus, ahol Kossuth ismerteti néhány, Széchenyivel 
kapcsolatos emlékét; így például azt, ahogy egy 1848. augusztus 29-i miniszter tanácson 
a Belg iumból frissen beszerzett lőfegyverek egyikét Széchenyi felé tartotta. Tanárky fel
jegyzéseiből nyilvánvaló, hogy Kossuth továbbra sem bocsátott meg Széchenyinek, s 
egyenesen azzal gyanúsította, hogy a Bat thyány-kormány minisztertanácsi üléseiről t i t
kos je lentéseket küldött az Udvarnak. S Kossuth némi elégedettséggel tapasztalta, hogy 
Széchenyi állítólag kijelentette: „Hej , ha én Kossuthtal együtt mentem volna, szabad 
volna most Magyarország!" A dolog annál is ér thetet lenebb, mert a puska-jelenet több 
más, kiadott forrásból is ismert, 8 4 az inkriminált naplójegyzetet pedig közel két évtized
del korábban kiadta Bártfai Szabó Lász ló . 8 5 Azon már meg sem ütközünk, hogy az 
ugyanebben a sorozatban Teleki László írásaiból megjelent válogatásban is ta lá lkozunk 
kivonatosan közölt Teleki- levél le l . 8 6 

7,s Táncsics Mihály: Életpályám. (S. a. r. Czibor János.) Tények és Tanúk. Budapest, 1978. 
7 4 Táncsics Mihály válogatott írásai. (S. a. r. Geréb László. A bevezetőt tanulmányt írta Vincze László és 

Vincze Flóra.) Táncsics Könyvtár 2. Budapest, 1954. 517. o. 

Ébren a magyar! Egy 1848-as honvéd néptanító megemlékezései. (Hetvényi István feljegyzései alapján 
közreadta Kuszák István.) Győr, 1948. 6-7. o. 

81 Varsányi Péter István: Részletek Hetvényi István emlékiratából. Tanulmányok Csongrád Megye Törté
netéből. V I . Szeged, 1982. 199-211. o.; Uő: Hetvényi István emlékirata. Hadtörténelmi Közlemények, 1983/3. 
468-489. o.; Uő: Gondolatok a „hátrányos sorsú" emlékiratokról. - Hetvényi István: Honvédemlékek 1849-
ből. Uj írás, 1984/9. 48-59. o.; Hetvényi István: Emlékirat. (Bev. és jegyz. Varsányi Péter István.) Arrabona, 
1989. 117-133.0. 
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8 3 A Kossuth-emigráció szolgálatában. Tanárky Gyula naplója (1849-1867). (S. a. r. Koltay-Kastner Jenő.) 
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Sajnálatos módon, ez a gyakorlat később sem ért véget. Ennek szomorú példája Per-
czel Miklós honvédezredes törökországi és amerikai naplójegyzeteinek kiadása. Ennek 
sajtó alá rendezési elveiről a következőket olvashatjuk: „Perczel Miklós kétkötetes, 
mintegy harminc íves naplójának első kötetét veszi kezébe az olvasó, ezt sem teljes ter
jede lmében . A kiadó nem tudott nagyobb teret biztosítani, másrészt a szűkebb szakmán 
túl a tör ténelem iránt érdeklődő nagyközönségre és a középiskolás diákokra is számít, 
ezért is célszerű volt a szöveget helyenként rövidíteni. Olyan személyes , családi vonat
kozású részeket, visszatérő, önmagukat ismétlő fejtegetéseket hagytunk el, melyeknek 
forrásértéke nincs, vagy csak nagyon közvetett; kimaradtak továbbá azok az indulatos, 
igazságtalan támadások, inszinuáló megjegyzések, amelyek mindenekelőtt írójukra, az 
egyébként rokonszenves arculatú menekült honvédtisztre vetnének árnyékot, és a nem tör
ténész olvasó számára aránytalanul sok »helyreigazito« magyarázatot igényelnének." 8 7 

Nos, a kihagyások egy része a Kossuth és egyes tábornokok elleni kirohanásokat tar
talmazza - igaz, az osztó igazság keze ezúttal némileg részrehajló volt, mert a Görgeire 
vonatkozó dehonesztáló megjegyzések mind megmaradtak. 8 8 Kimaradt kb. kétflekknyi 
szöveg a temesvári csata leírásából, ugyanis Perczel Miklós itt részint Kossuth és Vécsey 
Temesvár ostromával kapcsolatos intézkedéseit bírálja, részint pedig arról ír, hogy 
Perczel Mór szemrehányást tett Bemnek a csata vállalásáért, ugyanakkor Bern felszólítá
sára sem volt hajlandó átvenni a hadsereg parancsnokságá t . 8 9 

Kimaradtak azok a szövegrészek, amelyekben frakturral írott német szövegek voltak 
- végig sem merjük gondolni, miért. így például hiányzik a pákozdi csatára vonatkozó 
részből a következő passzus. „Míg ezek történtek, e hegy élén felállított csapatommal 
vártuk a további parancsot. Én az időben negyednapos hideglelésben szenvedtem, éppen 
ez lévén rendes napja, rám is jöt t . Leszál l tam a lóról, és egy pokrócon dideregtem csapa
tom előtt. Egyszerre jelentik, hogy M ó g a j ő táborkarával; fel tápászkodtam lovamra, rö
vid jelentést tettem Mógának , ki már értesülvén a győzelemről , igen megdicsér t embere
immel együtt , és e szavakat monda: »Meine Herrn, ich ziehe meine Hut vor der 
ungarische Tapferkeit!« [Uraim, megemelem a kalapom a magyar vitézség előtt!] -
Nyomban elküldötte gróf Andrássy Gyulát , ki galoppinje volt, Perczel Mórhoz , aki 
Dinnyésen állván, nem vett részt az ütközetben, irónnal írt cédulával , melyben némely 
intézkedések mellett e szavak állottak: »Herr Oberst, wir haben gesiegt, die Ehre des 
Tages gebührt Ihren Herren Brüdern, und dem Tolnaer Batail lon.« [Ezredes Úr, győz
tünk, a nap dicsősége az Ön testvéreit és a tolnai zászlóaljat il leti .] Ilyen ér te lemben tett 
jelentést Pestre, a honvédelmi bizottságnak; az országgyűléshez tett je lentésében azon
ban már másodsorban lettem megnevezve, és a többiekkel vegyesen osztoztam a nemzet 
el ismerésében. - Pedig tagadhatatlan tény, hogy csakis énnekem volt alkalmam szuronyt 
szegezve támadni , tagadhatatlan az is, hogy az el lenség jobbszárnyának visszaverése 
döntötte el a csata sorsá t . " 9 0 Kimaradt a schwechati csata előzményeinél is egy fél mon-

87 Perczel Miklós: Naplóm az emigrációból. (S. a. r. Závodszky Géza.) Budapest, 1977. [ I . k.] (a továbbiak
ban: Perczel Miklós I.) 10-11. о. 

88 Kosáry I I . 303. o. 
8 4 OSZK Kt. Quart. Hung. 3185. Perczel Miklós naplója. I . k. 12-13., 14-15., 24. f. (a továbbiakban: 

Perczel Miklós naplója I.) 
w Perczel Miklós naplója I . k. 112-113. 1". 



dat a Jellacic által az osztrák Reichstaghoz küldött nagyhangú üzenet ismertetéséből is: 
„...útja irányát pedig: der Donner der Geschütze" [az ágyúk dörgése] fogja meghatározni. 9 1 

Vol t olyan eset, amikor a kiadó által meghatározot t terjedelmi korlátok akadályozták 
a teljes közlést. Ilyen esetben valóban kézenfekvő a kivonatos közlés, amennyiben a hú
zások valóban csak „a hosszadalmasságuk vagy ismétlődésük miatt" feleslegesnek ítélt 
szövegeket ér int ik . 9 2 Kevésbé szerencsés, amikor egy idegen nyelven publikált munka 
magyar fordításán eszközöltek rövidítést a kiadók. így maradt k i Pulszky Ferencné 
Walther Terézia 1850-ben angolul megjelent munkájának magyar kiadásából - némileg 
indokolhatóan - a férj által Magyarország 1848-ig terjedő történetéről szóló több ívnyi 
szöveg; s elég szerencsétlen indoklással a szintén Pulszky Ferenc által Batthyányról írott 
jellemrajz. 9 3 

Nyilván a nagyközönség éret lensége miatti aggodalom vezette a szerkesztőket Vasvá
r i Pál „A lázongó o láhok" c ímű írásnak újraközlésénél. Ennek a hírlapi cikknek ugyanis 
1985-1989 között három közlése is volt, de a szomszéd népek érzékenységét k ímélendő, 
egyetlen egyszer sem jelent meg a teljes szöveg, s a három közlésből sem lehet össze
rakni azt. 9 4 Még a legteljesebb közlésből is kimaradt néhány passzus. így szerepel a kö
vetkező mondat: „Az arisztokrácia úgy bánt az oláhokkal , mint India papjai a páriákkal. 
Megveté , lenézte őket, s igavonó barmokul használta fel ." Aztán kimaradtak a 
következők: „Csoda-e, ha e letiport, e porig alázott fajból minden nemesebb érzelem k i 
halt? csoda-e, ha a sanyargatott kebelből minden nemesebb indulat kiveszett; csak egy 
maradt meg: a bosszúállás véres indulata . (Czinemintye 9 5 az oláh jelszava)." Szerepel a 
következő: „S ily szűkkeblűség után csoda-e, hogy oly könnyű volt az oláh fajt felbujto
gatni a magyar ellen, kik Erdélyben az arisztokráciát képezték." De a folytatás ismét h i 
ányzik: „És most is dühöng még e faj vad állati bőszültséggel . A magyar közöt tünk (sic!) 
folyvást idegen, mintha el lenséges földön állanánk. Gyűlölete a magyar iránt kiirthatat
lan, s ezt csak százados összeolvadás enyhitendi. Ahol tömegben nem meri megtámadni 
a magyart, ott egyeseket jelöl ki bosszúja áldozatául. - Egyeseknek egyik faluból a 
másikba átmenni nem bizos. - Útközben orgyilkos csúszik k i a bokrok közöl és elejt(i) 
őket. - Elvonult e faj tömegenként tűzhelyeitől a vad sziklák közé. S ott él eltévedt hité
ben megridegülve, gyűlöletre és szánakozásra méltón." Szerepel a következő: „És azért 
én oly modorban vélem célszerűnek ellenök működni , hogy egyik kezünket barátságosan 

9 1 Perczel Miklós naplója I . k. 123. f. 
9 2 Splény Béla emlékiratai. (A szöveget közreadja és vál. Kendi Mária. S. a. r. és a jegyz. írta Fábrt Anna.) 

Budapest, 1984. И. k. 375. o. 
w „...ez utóbbi [a Batthyány-jellemrajz] szó szerint megjelent a Daily News 1849. november 16. számá
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Hungarian Lady. London, 1850. Vol. I—II. A Batthyány-jellemrajz nem szerepel az amerikai, illetve a német 
kiadásban sem. Memoirs of a Hungarian Lady by Theresa Pulszky. With a Historical Introduction by Francis 
Pulszky. Philadelphia, 1850.; Therese Pulszky: Aus dem Tagebuch einer ungarischen Dame. Leipzig, 1850. 
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rás.) Budapest, 1988. (a továbbiakban: Vasvári 1988.) 312-314. o. és Jókai Mór: Elbeszélések (1850). 2/A. k. 
(S. a. r. Györffy Miklós.) Budapest, 1989. 642-643. o. [A Bárdy család című elbeszélés jegyzeteiben.] 

Tartsd eszedben, vagyis ne feledd soha. 



nyújtsuk a megtérőknek, de másikban a bosszúállás kegyetlen kardja villogjon. Kapaci
tálni igyekszünk őket beszéddel és proklamációkkal . De aki meg nem tér, s azontúl is 
lázong: arra kimondjuk: »e faj kiirtatott!« - S egyes helységekre nézve a francia forra
dalmat követjük, hol az mondatott: »Lyon felkelt a szabadság ellen: Lyon nincs többé«." 
A folytatás megint hiányzik: „De e vérmunka sok időbe fog még kerülni, mig sikerül a 
sziklavár ostromolhatlan falai közé befészkelt rablócsordákat szétüzni ." Maga az in
doklás is tanulságos: „A kihagyott részeket az adott körülmények közt érthető indulat 
diktálta. ( . . . ) Szándékosan nem adjuk közre a teljes szöveget , amelynek természetesen a 
kritikai kiadásban, illetve az összes müvekben szerepelnie k e l l . " 9 6 

Sajnos, máig divat korábban kiadott emlékiratok vagy naplók kivonatos közlése. így 
jár t Szemere Bertalan külföldi út inaplója 9 7 vagy Podmaniczky Frigyes naplójegyzeteinek 
gyű j teménye . 9 8 E gyakorlat a korábban kiadatlan források publikálásánál is megfigyelhe
tő. Természetesen minden kiadott szövegnek csak örülni lehet, ám amikor egy-egy em
lékirat vagy napló részleteit három-négy különböző helyről kell összevadásznunk, az 
eredmény több mint ké t séges . 9 9 

A legelrettentőbb példát e téren Rónay Jácint, a kitűnő bencés szerzetes naplójegyzete
inek új kiadása jelenti. Rónay munkája korábban összesen tíz (!) példányban látott napvi
lágot, holott egyike a Kossuth-emigráció történetére vonatkozó legfontosabb források
nak. 1 0 0 A kis példányszám a munkát gyakorlatilag hozzáférhetetlenné tette ( jómagam is 
csupán az Országos Széchényi Könyvtárban őrzött példányról tudok), az olvasók többsé
ge legfeljebb azt a kivonatot használhatta, amelyet Tóth Gyula tett közzé 1978-ban. 1 0 1 

Az előszó jelzi ugyan, hogy „a negyvennyolcas magyar emigrác ió egyik legfontosabb 
emlékiratát (pontosabban a hatalmas terjedelmű anyagból készült válogatást)" tartja ke
zében az olvasó, de a kiadványon belül semmi sem je lz i , hogy mi a mű viszonya az 
1884-1888 között megjelent, meglehetősen kis tükörrel és ritkásan szedett első kiadás
hoz. A sajtó alá rendező ebből válogatott, vagy az első kiadás szövegének egészét olvas
hatjuk, s már az is válogatás volt a kéziratos eredetihez képest? Lehet persze, hogy a 

46 Vasvári 1988. 353. o. 166. jz. 
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könyv I . Miskolc, 1977.; Uő: Egy gömöri nemzetőr két hete 1848 decemberében. (Alexy Lajos naplója). Bor
sodi Levéltári Évkönyv V. Miskolc, 1985. 727-744. o. Nem túl szerencsések az összevont kiadások sem. Vö
rös Károly: Kemenesalja 1848-1849-ben. (Edvi Illés Pál emlékiratai). Vasi Szemle, 1964/2.; 1964/3.; Vörös 
Károly: Noszlopy Antal visszaemlékezései. Századok, 1953. 319-378. o. Ez utóbbinak azóta a teljes szövege 
megjelent. Noszlopy Antal: Önéletrajz. In: „Mi volt Magyar Ország, mi volt szabadsága..." Emlékiratok. (Vál. 
és s. a. r. Forrai Ibolya.) Negyvennyolcas Idők I I . Néprajzi Múzeum. Budapest, 1999. 137-295. o. 

100 Rónay Jácint: Napló-töredék. Hetven év reményei és csalódásai. I—VIII. k. Pozsony, 1884-1888. 
101 Rónay Jácit: Haynau futása. In: Tóth 1978. I I . 375-404. o. 



szövegben található „ „ j e l ek mutatják a kihagyásokat , legalább is erre látszik mutatni 
a 122. oldal, ahol, a szerkesztés nagyobb dicsőségére, egy kettőspontot követően találko
zunk e je l le l . Ugyanígy a 135. oldalon is kimaradt Kossuth 1851 tavaszán írott t i l takozá
sa is, holott a szöveg utal rá. 

Nem derül k i az sem, hogy a - tudomásunk szerint ma is meglévő - emigráns
leveleket teljes terjedelmükben vagy kihagyásokkal közli-e a kiadvány? A gyanúra a 
Szemere Bertalan által írott levelek adnak okot, amelyek egy részét a „Szemere Bertalan 
levelei (1849-1862.)" című, Ráth Mórnál két kiadást megért munka is közli, ám mind a 
Rónay, mind a Ráth által közölt levélszövegek között vannak olyan passzusok, amelyek 
csak az egyik kiadásban szerepelnek. M i v e l a kiadvány évekig készült, nyilván össze le
hetett volna vetni a leveleket az eredeti szövegekke l . 1 0 2 

M i k lehettek a delfinizálás mot ívumai , illetve, milyen fajtái figyelhetjük meg ennek 
az el járásnak? 

1. A cenzúrával párosult szerzői vagy kiadói öncenzúra. Erre Kossuth vidini levele, 
Egressy naplója, illetve Mészáros emlékirata mutatnak j ó példát. 

2. Az önigazolással párosult önigazítás. Ez megfigyelhető Klapka, Kossuth, Mada
rász József iratközléseinél vagy Szalay József emlékiratánál . 

3. A szerkesztői-kiadói önbizalommal párosult lelkiismeretlenség, amely a szöveg át
vagy újraírásához vezetett. Erre j ó példát nyújtanak Mészáros , Henryk Dembihski, Földy 
János, Hetvényi István emlékiratainak kiadásai. 

4. A „gyengéd tekintetek". 
a. ) A még élő kortársakkal szembeni túlzott vagy rosszul értelmezett tapintat. Ez j e l 

lemzi Széchenyi naplóinak Zichy Antal-féle kiadását vagy Kossuth Ferenc iratközléseit , 
illetve Ujfalvy Sándor emlékiratának első kiadását. 

b. ) A múlt k iemelkedő személyiségei iránti, hamisan értelmezett tapintat. Ez jel lemzi 
Bártfay László naplójának Ács Tivadar által sajtó alá rendezett kiadását, illetve Tanárky 
Gyula és a Perczel Miklós naplóinak kiadását. 

5. A kézirat tulajdonosának instrukciói. Ez figyelhető meg Kemény Zsigmond védő
iratának Beksics-féle kiadásánál . 

6. Egyéb aktuálpolitikai szempontok. Ennek je l l emző esete Vasvári idézett c ikkének 
közlése. 

7. A fordító rosszul értelmezett szabadsága. Ezt figyelhetjük meg Czetz János, 
Henryk Dembihski, Mednyánszky Cézár emlékiratainak közlésénél . 

8. Olvasati problémák. Nyilván ez lehetett az egyik oka annak, hogy Henryk Dembih
ski emlékira tának Danzer-féle kiadása miért olyan lett, amilyen; s ugyanezt mondhatjuk 
el Perczel Miklós emigrációs naplójáról is. 

9. A szakértelem hiánya, amit nevezhetünk dilettantizmusnak is. Ez többé-kevésbé a 
fenti kategóriákba sorolt „bűnösök" valamennyiéről e lmondható , de önálló csoportot is 
képez, mint ezt Rónay Jácint emlékira tának új kiadása is mutatja. 

102 Rónay Jácint: Napló (Válogatás). (S. a. r. és az utószót írta Hölvényi György. Az előszót írta Katona 
Tamás. A kötetet szerkesztette Zombori István.) Budapest - Pannonhalma, 1996. Részletes kritikáját lásd tő
lem: Egy tudós pap az emigrációban (avagy hogyan nem szabad forrást kiadni). AETAS 1996/2-3. 284-289. o.; 
Zakar Péter ismertetése: Egyháztörténeti Vázlatok, 8. 1996/1. 374-379. o. 



10. Terjedelmi korlátok. Nyilván ez is magyarázhat ta Táncsics és Pulszky emlékirata
inak az oda nem tartozó részektől való megtisztítását; a szemelvényes kiadásokat vagy 
Pulszkyné emlékiratából Bat thyány je l lemzésének elhagyását . 

Min t látjuk, a nagy mennyiségű kiadott emlékirat és napló között jócskán találkozunk 
ilyen-olyan okok miatt megcsonkítot t kiadásokkal . Ez különösen azokban az esetekben 
sajnálatos, ahol a sajtó alá rendező vagy kiadó által használt kézirat is eltűnt vagy lap
pang. S azt is láthatjuk, hogy nem csupán a kéziratok rossz kiadásaival találkozunk, ha
nem korábban teljesen publikált szövegek megcsonkí tásával vagy fordítás c ímén történő 
teljes összekutyulásával . Ebből is kitűnik, hogy az emberi fantázia és fantáziátlanság 
egyaránt végtelen; s a szövegkiadásoknál mindket tőnek tág tere nyílik. 

Mészáros Lázár emlékiratának keletkezéstörténete és forrásai 

A delfinizálás egyik legjel lemzőbb példája Mészáros Lázár al tábornagy, az első ma
gyar hadügyminiszter emlékiratainak k i adása . 1 0 3 Mészáros az emlékiratot Kütahyában 
kezdte el írni. Naplója szerint 1850. április 12-én érkeztek oda. 1 0 4 Az „Olvasmányok 
jegyzéke 1850., Törökhonban" c ímű részben így ír: „Midőn Kiutahiába értem az első hó 
szinte betegséggel telt el. Azután miniszterialis életrajzom mellett, mi gyéren haladót, és 
mit legkedvetlenebb tárgya mellett mégis végezni akarék, más könyvekre is került 
sor." 1 0 5 Ezt azonban nem kell egészen szó szerint venni, hiszen 1850. április 17-21. kö
zötti feljegyzésében amiatt sajnálkozott, hogy „sebes kijöttünk honunkból könyveket 
hozni elmulasztotta velünk. Az igaz, hogy írunk, amint ezt [ti a naplót] , úgy a múltat is 
l e í r j uk . . . " 1 0 6 Április 22-26-i feljegyzése szerint: „Egészségem még mindig rossz, nem 
vagyok képes gondolkozni, miniszteriális életem leírása gyéren halad és talán soha sem 
végeztetik be." Azaz, legkésőbb két héttel a Kütahyába érkezés után már dolgozott a 
m u n k á n . 1 0 7 Az 1849-50. évi napló végén található kiegészítésben leírja egy-egy tavaszi 
és nyári napját Kutahiában, megjegyzi, hogy reggel kilenctől fél egyig „Munka , történet
írás, török nyelvtanulás , olvasás, mily könyvekhez ju tn i lehetett." 1 0 8 A „Kutahiai téli nap 
és e lőbb ősz i" című kiegészítésben azt olvashatjuk, hogy délelőt tönként 10-1 l - i g törté
netírással foglalatoskodott. 1 0 9 

Hogy milyen ütemben haladt, azt csupán egyetlen megjegyzéséből tudjuk: az 1849. 
január 4-i kassai ütközet leírása után jegyzi meg, hogy e sorokat 1850 júl iusában í r ja . 1 1 0 

1 0 3 Mészáros Lázár emlékiratai. (Az eredeti kéziratokból közrebocsátja Szokoly Viktor.) Pest, 1866-1867. 
[ - I I . k. (a továbbiakban: Mészáros I—II.) Jellemző, hogy második, 1881-ben megjelent kiadását a korábbi sze
dés alapján közölték. Az emlékiratok értékelésére legutóbb lásd: Kosáry I . 182-185. o. A kéziratot lásd Ma
gyar Tudományos Akadémia Könyvtára. Kézirattár (a továbbiakban: MTA Kt. Kit.) Történelem. 2-r. 105. I - I I . 
kötet. Történeti töredékek egy ministerialis életből. 

104 Mészáros Lázár: Törökországi napló 1849-1850. (S. a. r. Ács Tibor. A török-magyar szótárt gondozta 
Dobrovits Mihály.) Budapest, 1999. (a továbbiakban: Mészáros 1999.) 69. o. 

1 0 5 Uo. 95. o. 
106 Mészáros 1999.70. o. 
1 0 7 Uo.71 .0. 
1 0 8 Uo.91 .0. 
1 0 4 Uo. 94. o. 
110 Mészáros I . 352. o. 



Ez azt jelenti, hogy nagyjából ekkor jár t a teljes szöveg kétötödénél . Miután a szövegben 
az 1849. júl iusi események ismertetésénél Klapka első emlékirata alapján idéz bizonyos 
okmányokat , ez pedig 1851. január elején jutott el Kütahyába, a vonatkozó részek nyi l 
ván ezt követően keletkeztek. 1" A kéziratot azonban nem fejezte be Kütahyában, hanem 
később is dolgozott rajta. Visszaemlékezéseinek utolsó kiegészítéseit , javításait 1852 ja
nuárjától az angliai Jersey szigetén végezte el. Az emlékiratok részét képező, de külön kö
tetben megjelent utólagos bölcselkedéseiben utal Klapka és Görgei emlékira ta i ra . 1 1 2 Görgei 
emlékiratai 1852 áprilisában jelentek meg, s Mészáros 1852 májusában írta Szemere Berta
lannak és feleségének: „Én azon részeket, ahol ellenem beszél, el fogom olvasni, mert még 
sokat nem tudok magamról, a többit el hagyom magamnak beszélhetni, és kopasz fejemet 
nem fogom igen törni rajta." 1 1 3 Az emlékiratokban található utalás azonban már elolvasott-
ként utal a munkára, azaz, e részek nyilvánvalóan e levél után íródtak. 

Unokahúgának, Szutsics Amál iának írott, 1852. szeptember 7-i levelében így számolt 
be egy napjáról: „Kilenc órakor már egészen kész »memoire- ja imbol« mosogatom ki a 
foltokat, mely emlékira toknak halálom után arról keilend szólaniok: hogy én semmi 
egyéb nem voltam mint csupán becsületes ember. Ez 12 óráig tar t ."" 4 1853. februárjában 
Szemere Bertalannak írt levelében már kész munkaként számolt be m ű v é r ő l . 1 1 5 A befeje
zés azonban csak az 1848-49-es fejezetekre vonatkozott, hiszen még később is hozzáfű
zött a szöveghez egy „Toldalék egész 1858-ig" c ímű részt 

A 284 ívnyi (azaz 1136 oldalnyi) kézirat első 140 íve Katona Miklós honvédezredes 
kézírásában maradt ránk. A többi 144 ív Mészáros kézírása. Az első 140 íven is sok a 
törlés, javí tás , beleírás; ezek mind Mészáros kezétől származnak. Noha időközben egy 
újabb önéletrajzi munka írásába is belekezdett, még 1858-ban is folytatta a kéziratot, 
mint ezt az utolsó, „Toldalék egész 1858-ig" című fejezet is bizonyítja. 

Mészáros Katona Miklóst először az 1850. február 15-21. közötti naplóbejegyzé
sében említi annak kapcsán, hogy az „Vidinben hozzám csatlakozott, együtt Sumlába 
jöt tünk, s onnént sorsomhoz kötötte magát. Egy szolgálati kincs, mely ha többet nem, 
gondoskodik, ügyel, készít, mozdít , kevesebbet soha, aki megfizethetetlen gondnok, aki 
sorsomon annyit könnyít , hogy nagyra nőtt türe lmem még nagyobbra n ő t t . . . " " 6 A be
jegyzés szoros viszonyra utal, amint azok az összefoglaló bejegyzések is, melyek 
kütahyai napirendjéről számolnak be." 7 Á m miután Mészáros naplójegyzeteiben nem 
szól arról, hogy Katona Miklósnak diktálta volna le a szöveget, valószínűbbnek tűnik, 
hogy először ő maga fogalmazta meg azt, s Katona volt az, k i aztán ezeket az íveket le-

111 Perczel Miklós I . (1851. január 2.) 131. o., Perczel Miklós naplója I . 326-329. f. 

Mészáros Lázár: Eszmék és jellemrajzok az 1848/9. forradalom eseményei- és szereplőiről. (Közrebo
csátja Szokoly Viktor.) Pest, 1871. (a továbbiakban: Mészáros 1871.) 98. o. 

1 1 3 Mészáros Lázár - Szemere Bertalanná és Szemere Bertalan, Jersey, St. Hélier. 1852. máj. 19. OSZK Kt. 
Levelestár. (a továbbiakban: Lt.) Kivonatosan közli: Albert Gábor: Lidérc minden, mi homályba vezet. 
Szemere Bertalan leveleskönyvét olvasom (1849-1865). Budapest, 1999. (a továbbiakban: Albert 1999.) 77-
78. o. 

1 1 4 Jersey, St. Héliers, 1852. szeptember 7. Közli: Mészáros Lázár külföldi levelei és életirata. (Az eredeti 
kéziratokból közrebocsátja Szokoly Viktor.) Pest, 1867. (a továbbiakban: Mészáros 1867.) 15-16. o. 

1 1 5 Idézi Ács Tibor bevezetője: Mészáros 1999. 15. o. 
116 Mészáros 1999. 51. o. 
1 1 7 Uo. 94-95. o. 



tisztázta, majd Mészáros öntötte - legkésőbb Jerseyben - végleges formába azokat. Az 
ezt követő íveken viszonylag kevés a javí tás , ami arra mutat, hogy Mészáros tisztázta le 
azokat az eredeti - azóta elveszett - fogalmazvány alapján. 

Miután Mészáros viszonylag röviddel az események után írta meg a maga emlékira
tát, joggal vetődik fel a kérdés, használt-e hozzájuk valamifajta emlékeztetőt? 1850-re 
már viszonylag komoly irodalma volt az 1848-1849-es eseményeknek, elég ha Kossuth 
vidini levelére, Klapka és Czetz emlékirataira, Pulszkyné munkájára, Szilágyi Sándor 
köteteire, az első osztrák összefoglalókra vagy a másodkézből dolgozó német, angol, 
francia szerzők műveire gondolunk. 

Mészáros emlékiratában, illetve emigrációs naplójában többször is utal elveszett nap
lóinak sorsára. Ebből tudjuk, hogy 1848 márciusáig vezetett naplói (14 kötet) Mi lánó 
1848. márciusi kiürítésekor maradtak hátra, s nyilván vesztek el, miniszterként vezetett 
naplója pedig 1848 decemberében Pesten maradt, s a budai várat 1849. május 21-én 
visszafoglaló, s a házak egy részét, így Mészáros korábbi lakását is kifosztó honvédek 
dúlásának esett á ldoza tu l . 1 1 8 

Az emlékiratok írásakor komoly segítséget jelenthettek azok a személyes beszámo
lók, amelyeket a többi emigránstól hallhatott. Az elbeszélők közül kétségkívül a legfon
tosabb Henryk Dembihski al tábornagy lehetett, akivel Mészáros együtt menekül t ki a 
temesvári csata után, s akivel szinte sülve-főve együtt volt. Dembihski 1849. február 
márciusi fővezérségének, illetve 1849. ápri l is- júniusi északi hadsereg-parancsnoki tevé
kenységének adatait Mészáros nyilván tőle magától vette. A már említett Katona Miklós 
- akiről Mészáros emlékiratában is meleg szavakkal emlékezik m e g l i y - az 1848 őszi er
délyi és partiumi eseményekről , illetve Dembihski észak-magyarországi ténykedéséről 
nyújthatott fontos adatokat. Valószínűsí thető, hogy Mészáros a Perczel-testvérektől , fő
leg a monomániás bátyjánál, M ó r n á l 1 2 0 társaságibb Miklóstól is kaphatott adatokat. 
Perczel Miklós egyik naplóbejegyzése kimondottan szoros, baráti viszonyra mutat, 1 2 1 az 
emlékiratban a schwechati csata előzményeiről beszámoló rész pedig láthatólag Perczel 
Miklós adatain alapul. 1 2 2 Valószínűleg az 1849 tavaszi délvidéki és péterváradi esemé
nyek leírásában is Perczel Miklós , illetve a Mészárossal gyakran összejáró Bat thyány 
Kázmér adataira támaszkodhatot t . Ez utóbbitól nyilván hallhatott a Szemere-kormány 
belső viszonyairól és külpolitikájáról is. Az 1848 őszi erdélyi eseményekről a Perczel 
Miklós naplójában említett másik „kosztos társ", Berzenczey László volt székelyföldi 
kormánybiz tos is adhatott információkat. Miután a Kütahyába internáltak között j ó né-

118 Mészáros í. 52-53. o.; Mészáros 1999. 14. és 90. o. 
114 Mészáros I . 307-309. о., I I . 171.0. 
1 2 0 „Kossuthoz soha, Pcrczelhez két hóban egyszer megyek" - írta 1850. augusztus 14-én. Mészáros 1999. 82. o. 
1 2 1 „Mi igen sokat vagyunk Mészárossal, a kedves öreg mulatságos, humora valóságos élvezet és tanulsá

gos is, mert igen sok és katonában alig várható bő olvasottsággal és tudománnyal bír. Katona a gazdája és min
denese, ennek szobájában tartanak ménage-t, amibe Berzenczeyt, Timáryt és Házmánt befogadták. A legszoro
sabb rend tartatik, ha valamelyik elkésik csak egy perccel is, nem kap a kihordott ételből, s méghozzá kinevetik 
(...) Reggel Mészárossal beszélgetve sétálunk körül a folyosókon, mit ő naponként rendesen kétszer és határo
zott számban szokott tenni este. A szobája előtti padon csibukozás között folyt a konverzáció és néha egy kis 
pletyka, miben Katona a főmester." 1850. augusztus 1. Perczel Miklós I . 111. o. 

122 Mészáros I . 262. o.; Perczel Miklós I . 70-71. o. 



hány, korábban az erdélyi hadseregben szolgáló katona akadt, tőlük is kaphatott adato
kat. Kossuthot láthatólag kerülte, vele tehát nemigen értekezhetett a tö r tén tekrő l . 1 2 3 

Emigrác iós naplójának végén összefoglalja kütahyai olvasmányait , de ezek között 
csupán Pulszkyné angol nyelvű kötete vonatkozik a magyar szabadságharc ra . 1 2 4 Magá
ban a naplóban többször utal hírlapi olvasmányaira , így 1850. február 1—4. között a fran
cia Revue de deux Mondes-ban megjelent, „Les généraux Polonaises dans la guerre de 
Hongrie" c ímű c ikkre . 1 2 5 1850. március 16-19. között a Westminster Review-ban egy k i 
vonatot olvasott Teleki László „első röpiratából", amely 1849 áprilisáig mutatta be az 
e s e m é n y e k e t . 1 2 6 

Rendszeresen eljutottak hozzá különböző német és francia lapok, köztük az 
Augsburger Allgemeine Zeitug, a Journal des Débats, a Voix du Peuple.121 Az Augsbur-
ger-be olvasta Wysocki emlékiratának valamifajta kivonatát , még valamikor 1850 júl iu
s á b a n . 1 2 8 1850 júniusában pedig eljutott hozzá Szemere egyik, Kossuth és a kormány le
mondásának körülményei t taglaló cikke i s . 1 2 y 

A m i a nyomtatott forrásokat i l le t i , az emlékiratok első, 1848-as részében Mészáros 
szinte alig hivatkozik ilyenekre. Először az 1848. decemberi és 1849. januári hadiesemé
nyek visszatekintő ismertetésénél (azaz nem maguknak az eseményeknek a leírásánál) 
említ egy francia fordításban megjelent osztrák összefogla ló t . 1 3 0 Majd az 1849. március 
végi események leírásánál hivatkozik egy csehországi német lap egyik cikkére, amely 
valószínűleg egy Damjanich-jellemrajz lehetett. 1 3 1 

1 2 3 „Exkormányzó úrral s nejével, ha összeakadtunk, egy jó reggelt vagy jó napot mondtunk egymásnak, és 
nem háborítottuk egymást." Mészáros 1999. 93. o. Egy Szemeréhez intézett, 1851. január 18-i levelében pedig 
így írt: „Dembiriski magának [él], és én magamnak annyiban, hogy K[ossuth]-val sohasem, P[erczel]lel keve
set, hanem barátságilag Batthyányval gyakrabban, Demfbihskivel] pedig minden napos együtt whistezvén." 
Szemére Bertalan leveleskönyve 1849-1865. (S. a. r. Albert Gábor.) Budapest, 1999. (a továbbiakban: 
Szemere 1999.) 18-19. o. 

124 Mészáros 1999. 95. о. 
] Ъ Uo. 45. о. A cikket Henri Desprcz írta. aki több más írásában is foglalkozott a szabadságharc történeté

vel. Kovács Endre: Szabadságharcunk és a francia közvélemény. Budapest, 1976. 279-292., 308. o. 
12fi Mészáros 1999. 61. o. Ez az „Hongrie. Manifest aux peuple civilisés" (Paris, 1848) című munka volt. En

nek 1849-ben elkészült a német és angol fordítása is: Die Ereignisse in Ungarn seit dem März 1848. Manifest an 
die zivilisirten Vlker Europas im Namen der ungarischen Regierung. (Mit einem Vorwort von Friedrich 
Szanxidy.) Leipzig, 1849.; The Case of Hungary. Manifesto. Published int he Name of the Hungarian 
Government. (Translated from the French with Prefatory Remarks and Notes by H. F. W. Browne.) London, 1849. 

127 Mészáros 1999. 58., 60., 62., 64., 72-73., 83. о. Perczel Miklós I . 105. о.; Perczel Miklós naplója I . 232. о. 
1850. május 20-án említi még a Kölner Zeitung-ot, a Der Wanderer-t, a Pesti Hiradó-t, a Constitutionelle-t és a 
La Pa tri e-t. — 

128 Mészáros I . 339. o. Miután a vonatkozó szövegrész a kassai ütközet leírása előtt szerepel, azt pedig 
1850 júliusában írta le, nyilvánvaló, hogy a kivonatot ekkor olvashatta. Perczel Miklós naplója I . 551. o. 1850. 

július 20-án említi a cikket. 
1 2 4 „Szemere fenyeget, hogy leírja a forradalmunkat, és bennünket szépen le fog gyalázni." Mészáros 1999. 

78. o. Az 1850. március 24-én írott cikket eredetileg a Kölnische Zeitung 1850. évi 80. száma közölte, de több 
más lap is átvette. Kivonatos magyar fordítását közli Görgey István: 1848 és 1849-ből. Élmények és benyomá
sok. Okiratok és ezek magyarázata. Tanulmányok és történelmi kritika. I I I . к. Budapest, 1888. 512-518. о. 

1 3 0 Esquisse de la Guerre de Hongrie en 1848 & 1849. Traduite de L'Almanach Militaire Autrichien. 
Vienne, 1850. Lásd: Mészáros I I . 42-43., 46., 272., 373. о. 

1 3 1 Görgei és Damjanich tiszafüredi találkozójával kapcsolatban: Constitutionelles Blatt von Böhmen, 1849. 
szeptember 25. No. 229., Mészáros I I . 157. o. Vö. Mészáros 1871. 79. o. 



Az 1849. májusi események ismertetésénél hivatkozik Perczel egy, 1849. május 15-én a 
hadügyminisztériumhoz intézett levelére. Ezt először Mészáros Károly közölte, majd az ő 
közléséből vette át Szilágyi Sándor . 1 3 2 E kiadványok valamelyikéből vette át Kossuth 1849. 
május 9-én Perczelhez intézett levelét, illetve Perczel június 12-én Kossuthnak írott szem
rehányó sorait. 1 3 3 Hosszan idéz a május 20-i minisztertanácsi határozatból is, amelyet elő
ször szintén Mészáros Károly közölt; azonban úgy tűnik, ezúttal csupán tartalmi összefog
lalót ad, vagy a német fordítás alapján dolgozott, mert az ő szövege nem egyezik meg a 
magyar eredetivel. 1 3 4 Ezt követte egy, az orosz segítségnyújtást bejelentő hivatalos osztrák 
hírlapi közlemény szövege . 1 3 5 Mészáros Károly vagy Szilágyi Sándor közléséből szárma
zik Görgei 1849. július 30-án Aulich Lajos hadügyminiszterhez intézett jelentésének kivo
natos szövege i s . 1 3 6 Innen vette át Kossuth Görgeihez intézett fiktív 1849. júl ius 23-i [28-i] 
levelének szövegét . 1 3 7 Szilágyi kötetéből való a Kossuth által Bemhez intézett július 16-i 
levél; Bemnek a moldvai betörést bejelentő kiáltványa; Szemere júl ius 21-i képviselőházi 
expozéja; a Szegedi Hírlap Kossuthot és Görgeit összebékíteni szándékozó cikke, Kossuth 
és Görgei búcsúkiáltványai és Kossuth 1849. augusztus 14-én Bemhez intézett levele. 1 3 8 

A nyári hadjárat ismertetésénél Wilhe lm Rammingnak, Haynau vezérkari főnökének 
a létszámadataira hivatkozik. Nem tudni azonban, hogy ez Rammingnak a nyári hadjá
ratról írott munká j a 1 3 9 vagy az egyik hivatalos orosz összefoglalóról szóló kritikája, ame
lyet az Augsburger Allgemeine Zeitung közölt, s amely bizonyíthatóan eljutott Kütahyá-
ba. 1 4 0 Az 1849. júliusi eseményeknél - láthatólag Klapka emlékira tának közlése alapján 
- ismerteti saját, jú l ius 9-én Görgeihez intézett levelé t . 1 4 1 Ez a kötet - több más emlék-

1 , 2 Mészáros I I . 235. o. A levelet lásd: [Mészáros Károly:] Geheim-Archiv der ungarischen Revolution. 
Aktenstücke zur Geschichte der Ereignisse in Ungarn und Siebenbürgen im Jahre 1848/9. Erstes Heft. - A ma
gyar forradalom titkos levéltára. Okiratok a magyar- és erdélyországi 1848/9-ki események történetéhez. Első 
füzet. Pest, 1850. (a továbbiakban: Mészáros Károly) 4-6. o.; Szilágyi Sándor: A magyar forradalom férfiai 
1848/9-ből. 2. átd. kiad. Pest, 1850. (a továbbiakban: Szilágyi 1850/a.) 45-18. o. 

133 Mészáros II . 236-238. és 243-244. o. A leveleket lásd: Mészáros Károly 14-18. o.; Szilágyi 1850/a. 49-53. o. 
134 Mészáros I I . 254. o. Vö. Mészáros Károly 6-8. o.; Szilágyi 1850/a. 106-109. o. 
115 Mészáros I I . 254-255. o. 

Mészáros I I . 303-304. o.; Mészáros Károly 13. o.; Szilágyi Sándor: A magyar forradalom napjai 1849. 
július elsője után. Második, átd. kiad. Pest, 1850. (a továbbiakban: Szilágyi 1850/b.) 41-42. o. 

117 Mészáros I I . 311-313. o.; Mészáros Károly 12. o.; Szilágyi 1850/b. 38-39. o. 

':"4 Mészáros I I . 316-318., 326-328., 331-334., 371-372., 374-376. o.; Szilágyi 1850/b. 28-31., 34-37., 
44-45., 47-49., 82-83., 87-88. o. 

1 , 4 Mészáros I I . 266. o.; [Wilhelm Ramming]: Der Feldzug in Ungarn und Siebenbürgen im Sommer des 
Jahres 1849. Pesth, 1850. 

1 4 0 Perczel Miklós naplója I . 344. f. 1851. március 30. Az említett munka: H[einrich] v[onj N[eidhardt}: 
Bericht über die Kriegsoperationen der russischen Truppen gegen die ungarischen Rebellen im Jahre 1849. 
Berlin, 1851. [ - I I I . Ennek első két részéről az Oesterreichischer Soldatenfreiind 1851. január 1 1-i, 5. száma 
közölt bírálatot. (A recenzió dátuma alapján úgy tűnik, hogy a kötet az 1851 -es impresszum ellenére már 1850 
végén napvilágot láthatóit.) A recenzióval kapcsolatban az Augsburger Allgemeine Zeitung hasábjain jelentek 
meg bizonyos megjegyzések, amelyekre Ramming válaszolt. Ramming cikkét rövidesen két részben leközölte 
az Oesterreichischer Soldatenfreiind 1851. március I3-i és 15-i, 31-32. száma. Ramming később önálló füzet
ben tette közzé bírálatát erről az orosz összefoglalóról. [Wilhelm Ramming von Riedkirchen]: Ein oester
reichischer Commentar zu der russischen Darstellung des ungarischen Revolutionskrieges. Ein Supplement zu 
dem Werke „Der Feldzug in Ungarn und Siebenbürgen" 1849. Pesth, 1851. 

141 Mészáros I I . 286-287. o. A közlést lásd: Georg Klapka 1850. 174-175. о. 



irattal - 1851. január elején jutott el Kü tahyába . 1 4 2 Mészáros innen vette át Kossuth és 
Szemere 1849. júl ius l-jén Klapkához intézett hivatalos levelének, illetve Kossuth azna
pi , jú l ius 3-i és 6-i levelének szövegét i s . 1 4 3 Klapka emlékiratából származik Görgei 
1849. júl ius 25-én és augusztus 16-án Klapkához, illetve Görgei augusztus 11-én 
Rüdigerhez intézett levelének közlése i s . 1 4 4 

Milyen az emlékirat forrásértéke? Mészáros munkája kétségkívül egyike a legfonto
sabb 1848-1849-es tárgyú emlékiratoknak. Min t általában az ilyen tárgyú munkákban , 
ebben is keveredik a történetírás és a visszaemlékezés . E szempontból valahol középen 
áll Klapka első emlékiratának, Görgei kétkötetes munkájának személyesebb hangvételű, 
illetve Czetz, Pulszkyné, Irányi Dániel vagy Horváth Mihály müveinek összegző igényű 
megközel í tésmódja között. 

Mészárosét azonban valamennyitől megkülönböztet i , hogy az első hadügyminisz ter 
1848 májusától 1849 augusztusáig egyik kulcsszereplője volt az eseményeknek , azaz j ó 
val több eseményről voltak első kézből származó információi, mint a többi emlékirat í ró
nak. S ha a másodkézből kapott adatai nem is mindig megbízhatók, sok bennük a szóbe
széd, a fél-információ, mindannak leírása, aminek személyesen volt tanúja, általában 
kiállja a történeti krit ika próbáját. Ezt bizonyítja a katonatiszti kinevezések kapcsán 
Latourrai kialakult konfliktusának leírása c s a k ú g y , 1 4 5 mint Mészáros délvidéki fővezér-
s égének , 1 4 6 észak-magyarországi hadtestparancsnoki t énykedésének 1 4 7 vagy 1849. júliusi 
elvetélt fővezérségének le í rása , 1 4 8 illetve ennek összevetése a fennmaradt forrásanyaggal . 

A kézirat - Mészáros naplóihoz hasonlóan - egy alkalommal majdnem megsemmisül t . 
Amerikai emigrációja során Mészáros egy ideig gazdálkodóként kereste kenyerét a New 
Jersey állambeli Scotch Plains-ben. 1854. március l-jén azonban, fényes nappal, leégett a 
háza, ahol Katona Miklóssal és Danes Lajos honvéd századossal laktak együtt. Mészáros 
maga is a házban volt, amikor a tűz kitört, így Katona és Danes legfőbb dolga az volt, hogy 
az öregurat, illetve az ő holmijait, közte könyvtárát és iratait kidobálják az ablakon; így is 
odavesztek Mészáros kütahyai emlékei, magyar pénzei, otthonról hozott bú to ra i . 1 4 9 

142 Perczel Miklós I . 131. o. (1851. január 2.), Perczel Miklós naplója I . 326-329. f. A másik két ekkor ér
kezett munka: Theophil Lapinski: Der Feldzug des ungarischen Hauptarmee im Jahre 1849. Hamburg, 1850.; 
Ignatz Nedbal: Kritische Bemerkungen zur Broschüre „Feldzug der ungarischen Hauptarmee von Theophil 
Lapinski". Hamburg, 1850. 

143 Mészáros I I . 289-291. o.; Georg Klapka 1850. 123-125., 132-133., 163-166. о. 
144 Mészáros I I . 307-308., 377-380. о.; Georg Klapka 1850. 205-207., 235-237., 241-243. о. 
145 Mészáros I . 82-84. о.; Gergely András: Az osztrák és a magyar hadügyminisztérium hatásköri vitája 

1848 nyarán. In: Uő: 1848-ban hogy is volt? Tanulmányok Magyarország és Közép-Európa 1848—49-es törté
netéből. Budapest, 2001. 137-162. o. 

146 Mészáros I . 122-136., 148-166. o.; Urbán Aladár: Mészáros Lázár seregvezéri jelentései a bácskai tá
borból, 1848. augusztus 27 - szeptember 28. Hadtörténelmi Közlemények, 1998/3. 700-727. o. 

147 Mészáros I . 324-352., 356-360. o.; Az 1848-49-es I . magyar hadtest iratai. (I . kötet: Megalakulásától 
az 1849. január 4-i kassai vereségig.) (S. a. r. Dér Dezső és Hajagos József.) A Heves Megyei Levéltár forrás
kiadványai 9. Eger, 2002.; Az 1848^t9-es I . magyar hadtest iratai I I . (A januári újjászervezés és az első sike
rek). (A bevezető tanulmányt írta, az iratokat válogatta és sajtó alá rendezte Dér Dezső, Hajagos József és 
Hermann Róbert.) A Heves Megyei Levéltár forráskiadványai 10. Eger, 2004. 

148 Mészáros I I . 276-303. o., Hermann Róbert: Mészáros Lázár altábornagy fővezérsége (1849. július 1. -
1849. július 30.). In: Kőhegyi Mihály-Merk Zsuzsa (szerk.): Mészáros Lázár emlékezete. Baja, 1993. 52-72. o. 

1 4 9 Lásd erre Mészáros 1854. március 12-i levelét Mészáros Antalhoz, közli: Mészáros 1867. 53-54. o., en
nek nyomán Albert 1999. 85-86. o. Utal rá még a Szemere Bertalanhoz írott 1854. március 19-i levelében, 



Az emlékiratot Mészáros - más holmijaival együtt - 1858-ban Genfbe küldte, s maga 
is oda szándékozot t utazni, amikor az angliai Eywoodban megbetegedett és 1858. októ
ber 25-én meghalt. Hagyatékát a volt 1848-49-es kormánybiz tos , Puky Miklós őrizte 
meg, s ő bocsátotta a történetíró Horváth Mihály rendelkezésére , amikor az az 1860-as 
évek elején a „Magyarország függetlenségi harczának története 1848 és 1849-ben" című 
munkáját írta, amely 1865-ben Genfben látott napvilágot. Horváth több helyen idézett is 
a kéz i ra tbó l . 1 5 0 Valószínűleg szintén Pukytól kapta azt meg Vetter Antal al tábornagy, aki 
egy időben a honvédsereg fővezére, majd 1849 nyarán a délvidéki hadsereg főparancs
noka volt, mert ő is használta azt emlékirata írásakor. 

Horváth munkája 1865 nyarán bejutott az o r szágba . 1 5 1 Szokoly Viktor szépíró és pub
licista ebből értesült az emlékiratok létéről. Szokoly már hoszabb idő óta foglalkozott 
azzal a gondolattal, hogy kiadja Mészáros külföldi leveleit; kézenfekvőnek tűnt tehát a 
gondolat, hogy az emlékiratokkal együtt jelentesse meg ezeket. Ezután egyenesen 
Pukyhoz fordult, s arra kérte, hogy a kéziratot közlésre engedje át neki. Miután az or
szággyűlés újabb összehívásából arra lehetett következtetni , hogy e lőbb-utóbb valamifaj
ta megegyezés jön létre a birodalom vezetése és a magyar politikai elit között, a kézirat 
megjelentetése valóban nem tűnt lehetetlennek. Puky végül hosszas levelezés után 1865 
végén juttatta el a kéziratot, valamint Mészáros valamennyi más fennmaradt iratát 
Szokolynak. 1 5 2 

A kiadó - Szokoly Viktor 

A kiadás ismertetése előtt é rdemes néhány szót szólnunk a kiadó személyé rő l . 1 5 3 

Szokoly Viktor , eredeti nevén Szokoly Géza Bonaventura 1835. április 22-én szüle
tett a Bars megyei Oszlányban, Szokoly József orvos és gyógyszerész (kiszolgált cs. kir. 
katona) és galánthai Farkas Anna (mindketten nemesek) fiaként. Kezdetben magántanuló 
volt Verebélyen, majd amikor a család a fővárosba költözött, 1842-től a piaristákhoz jár t 
e lőbb elemi iskolába, majd g imnáziumba. Miután 1848 szeptemberétől szünetelt a taní
tás, Szokoly be akart állni honvédnek, de gyenge testalkata és fiatal kora miatt nem vet
ték be. Apja honvédorvosként kapott a lkalmazást a 13. (Hunyadi) huszárezrednél , s 
1849. április 8-án hunyt e l . 1 5 4 

A szabadságharc után Pesten a piarista g imnáz iumban végezte tanulmányait . Komoly 
hatással volt rá Horváth Cyr i l l , aki irodalmi önképzőkör t szervezett a diákok között. Itt 
ismerkedett meg Szily Kálmánnal , Agai Adolffal , Huszár Imrével , Schwarz Gyulával , 
Győry Vilmossal és Dalmady Győzővel . Közülük az utóbbi ket tőhöz fűzte baráti kapcso-

közli: Szemere 1999. 94-96. o. A történetek leírását lásd még: Danes Lajos: Töredékek tíz éves emigrationalis 
életemből, Nagyszőllős, 1890. 43-44. o. 

b 0 Horváth Mihály: Magyarország függetlenségi harczának története 1848 és 1849-ben. 1. kiad. Genf, 
1865. I . k. 374-375. és 415-416. о., I I . k. 185. o„ I I I . к. 332., 380., 445-Ф46., 450-452. о. 

151 Márki Sándor: Horváth Mihály. Magyar Történeti Életrajzok. Budapest, 1917. 275. 277-279. o. 

Lásd erre bevezetőjét: Mészáros 1871. 3-4. o. 
1 5 3 Szokoly életrajzi adatait lásd: Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. X I I I . k. Budapest, 1909. 

1041-1044. hasáb. - Halálozási évszáma több helyen tévesen 1882, holott ez a felesége halálának dátuma. 
154 Zétény Győző [- Antal Lajos]: A magyar szabadságharc honvédorvosai. Budapest, 1948. 216. o. 



la t . 1 5 5 Első komolyabb munkáját, amely egy „török népismei dolgozat" volt, 1853-ban ír
ta. A g imnáz ium elvégzése után a nagyváradi jogakadémián , majd a pesti egyetemen 
hallgatott jogot, az egyetem után két évig ügyvédgyakornok volt. Jogászként került kap
csolatba Szilágyi Vi rg i l l e l , aki meghívta öt a Budapesti Viszhang-hoz, onnan pedig 
Vahot Imre hívására a Napkelet-hez került egy időre. (Ide megpróbál ta megszerezni 
amerikai tudósítónak Xantus J ános t . ) 1 5 6 A lapban „A feltámadt peleskei nótárius leve-
lei"-ben mindent támadott , ami a magyar nemzeti érzést sé r t i . 1 5 7 

1861. j anuár l-jén indította meg Garaboncziás Diák c ímű politikai-szatirikus lapját, 
melynek rövidesen háromezernél több előfizetője volt. Miután azonban a lapot kiadó id. 
Werfer Károly megszököt t a kiadásra szánt pénzzel, Szokoly 1861. április 17-ével meg
szüntette a lapot. Ekkor Tóth Kálmán hívására a hasonló profilú Bolond Miska főmunka
társa lett, sőt, egy időben szerkesztette is azt. 1868 májusáig volt ál landó munkatársa a 
lapnak. 1 5 8 

1861-ben megnősült , a házasságból született kisfia azonban rövidesen meghalt. 1862-
ben néhány héten át a Hölgyfutár szerkesztője vo l t . 1 5 9 1863-1864-ben rendes munkatársa 
volt a Magyar Sajtó c ímű politikai lapnak. 1864-ben Balázs Sándor helyett egy évig ő 
szerkesztette a Magyarország és a Nagyvilág-ot.]M) Emellett Vadnai Károllyal együtt 
(Vadnai a szépirodalmi, Szokoly pedig az ismeretterjesztő részt), illetve egyedül több 
évig (1863-1865) szerkesztette az „Emich Gusztáv Nagy Naptárá t" is. A megfeszített 
munka, valamint kisfia halála megvisel ték az egészségét , s 1864-ben súlyos betegségbe 
esett, olyannyira, hogy az orvosok már-már lemondtak a gyógyulásáról . 

1865. január l-jén indította meg a Hazánk s a Külföld címü. szépirodalmi és ismeretter
jesztő képes hetilapot, amelyet a Vasárnapi Újság „vetélytársának" is szánt . 1 6 1 A lap nagy 
terjedelemben foglalkozott történeti témákkal, de nem csupán a X V I - X V I I . század esemé
nyeivel, hanem például, a magyar jakobinusokkal 1 6 2 vagy Lovassy László pe réve l . 1 6 3 

1867. április 4-én Heti Posta c ímmel újabb, a nép politikai oktatását célzó, eleinte a 
kiegyezési rendszert, majd annak balközép ellenzékét támogató lapot a lap í to t t . 1 6 4 1871-
ben a Pest megyei Tinnyére költözött, s a két lap szerkesztését rövidesen e lőbb de facto, 
majd de iure is átadta Kazár Emilnek. 1872. jún ius végéig még mindkét lapba rendszere
sen írt, attól kezdve főleg a gazdálkodásnak élt. 1882. júl ius 2-án meghalt a felesége. 

155 Dalmady Győző: Visszaemlékezések (1893-1910). In: Dalmady Győző költői és prózai műnkéi 1856— 
1914. Negyedik kötet. Prózai rész. Budapest, 1936. 16-18., 30-34. o. 

I % Lásd erre Szokoly-Prépost István, Pest, 1858. júl. 9. OSZ Kt. Lt. 
157 Kosáry Domokos-Németh G. Béla (szerk.): A magyar sajtó története, 1849-1867. Budapest, 1985. I I /1 . 

k. (a továbbiakban: Kosáry-Német G. I I / l . ) 438. o. 
158 Kosáry-Német G. H/1.673. o.. II/2. 178. o. 
159 Kosáry-Német G. I I / l . 418. o. 
160 Kosáry-Német G. [1/2. k. 231. o. 
m Lásd erre Szokoly Viktor-Szilágyi Sándor, Pest, 1864. nov. 14. OSZK Kt. Fond IX/634.; Kosáry-

Német G. 11/2. k. 226-227. o. 
1 6 2 Szokoly Viktor-Szilágyi Sándor, Pest. 1866. dec. 12. OSZK Kt. Fond IX/634. 
1 6 3 Szokoly-Pap Dénes, Pest, 1869. aug. 3. OSZ Kt. Lt. 
104 Kosáry-Német G. [1/2. k. 85. o. 



Saját nevén kívül számos álnév (Belzebub, Garam, Rajkó, Tankréd lovag, Peleskei 
nótárius, Garaboncziás diák és Kisvárdai Géza) alatt is közölt különböző írásokat. Saját
ja in kívül tucatnyi más lapba (Családi Lapok, Divatcsarnok, Hölgyfutár, Vasárnapi 
Újság, Magyar Néplap, Kalauz, Szépirodalmi Közlöny, Családi Kör, Pesti Hölgydivat
lap, Képes Újság, Nefelejts, Fővárosi Lapok, Földrajzi Közlemények, Hazánk, A Hon
véd) is írt. 

Töredékesen fennmaradt levelezéséből egy kedves, szolgálat- és segítőkész patrióta 
arcképe bontakozik k i . 1866-ban egy régi nyomtatványtöredéket , valamint a Tripartitum 
első magyar kiadását küldte meg Toldy Ferencnek az Akadémia könyvtára s z á m á r a . 1 6 5 

Az 1880-as években adatokkal és saját gyűjtésével segítette Szinnyei Józsefet a „Magyar 
írók élete és müvei" anyagának összegyűj tésében . 1 6 6 A századvégen Marczali Henriket 
látta el az 1848-49-es memoár i roda lomra vonatkozó adatokkal. 1 6 7 1913. május 8-án Esz
tergomban érte a halál. 

írói munkássága - a különböző humoros írásokon és fordí tásokon/átdolgozásokon kí
vül - lényegében az 1848-49-es eszmekörhöz kötődött . Első munkáját Petőfiről í r t a , 1 6 8 

amelynek második kiadását Gyulai Pál részesített igen éles bírálatban - amit Szokoly 
m e g k ö s z ö n t . 1 6 9 Petőfi kultuszának ápolását később is feladatának tartotta. 1 7 0 Az 186l-es 
felalkotmányos periódusban jelent meg az első 1848-as tárgyú munkája, egy elbeszélés-
gyű j temény . 1 7 1 Ezt követte 1866-1867 fordulóján Mészáros emlékiratainak, önéletrajzá
nak és levelezésének kiadása. 

A kiegyezést követően a Görgeire vonatkozó kedvezőtlen kortársi je l lemzésekből tett 
közzé egy füzetet annak bizonyítására, hogy az árulási vád a nemzeti közvélemény ítéle
tén alapszik. 1 7 2 Ugyanebben az évben, 1868-ban látott napvilágot az általa szerkesztett 
talán legfontosabb munka, a „Honvéda lbum". A kiadás egyben nemes célt is szolgál: 
„ . . .az album minden tizedik előfizetőjének (a legelsőn kezdve) teljes, azaz bruttó előfi
zetése, első pénzalapul Pest városa letéti pénztárába fog elhelyeztetni egy, a szabadság
harc emlékére az ország fővárosában, Pesten áll í tandó emlék javára . Az én és k iadóm 

1 6 5 MTA Kt. Kit. Magyar irodalmi levelezés. 4. r. 113. L V I I I . kötet. No. 190. 
I 6 f t Lásd 1883-1885 közötti leveleit Szinnyeihez. MTA Kt. Kit. Ms. 791/250-253. 
1 6 7 Lásd erre dátum nélküli levelét Marczalihoz: MTA Kt. Kit. Ms. 5041/58. Marczali először az I890-es 

években foglalkozott a korszak történetével, s több kortárs résztvevőt is kikérdezett az eseményekről. Marczali 
Henrik: Emlékeim. (Az utószót írta és az idegen nyelvű szövegeket fordította Guns! Péter.) Budapest, 2000. 
155-159., 168-171. o. Uő: Gróf Bánffy Dénes emlékiratai az 1848. évi forradalomról. Budapesti Szemle, 
1889.; Uő: A legújabb kor története 1825-1880. Budapest, 1892. 597-732. o., rövidebb változatát lásd Uő: A 
legújabb kor. I I I . rész. Korunk állami és társadalmi alkotásai. Nagy Képes Világtörténet XI I . k. Budapest, é. n. 
180-300. o.; Gróf Leiningen-Westerburg Károly honvéd tábornok levelei és naplója 1848-1849. (Ford. és bev. 
Marczali Henrik.) Budapest, 1900. О írta meg a szabadságharc történetének összefoglalóját két reprezentatív 
albumba is. Marczali Henrik: A magyar szabadságharcz. In: Varga Ottó (szerk.): Aradi vértanúk albuma. 5. 
kiad. Budapest, é. n. 22-43. o.; Marczali Henrik: A magyar szabadságharcz. In: Bródy Sándor-Jókai Mór-
Rákosi Viktor: Ezemyolczszáznegyvennyolcz. Az 1848/49-iki magyar szabadságharcz története képekben. Bu
dapest, 1898.465-472.0. 

1 6 8 Regényes rajzok Petőfi Sándor ifjúkori életéből. Pest, 1859. (2. kiad. uo. 1862.) 
1 6 4 1862. július 17-én. Közli: Gyulai Pál levelezése 1843-tól 1867-ig. (S. a. r. és a jegyz. írta Somogyi Sán

dor.) A Magyar Irodalomtörténetírás Forrásai 4. Budapest, 1961. 472-473. o. 
1 7 0 Rajzok Petőfi életéből. Pest, 1862. A mü három kiadást ért meg. 
1 7 1 Honvédélet. Humoreszkek, életképek s beszélyek 1848-49-ből. Pest, 1861. 
1 7 2 Világos hőse. Jellemrajzok Görgeiröl. Pest, 1868. Vö. Kosáry I . 385. o. 



ebbeli eljárása el lenőrzésébe Perczel M ó r és Vetter Antal tábornokokat kértem föl, k ik a 
fölkérést szívesen elfogadták" - írta felkérő levelében Abonyi Lajosnak. 1 7 3 

A kötetben szépirodalmi müvekkel szerepelt Jókai Mór , Tompa M i h á l y , 1 7 4 Tóth Kál
mán, Irányi Dániel , P. Szathmáry Károly, Abonyi Lajos, Szász Károly, Szász Gerő , Á b 
rái Károly, T imkó József, Tóvölgy Titusz, Vértesi Arnold, Szelestey László, Ilyes Bálint, 
Györy Vilmos, de Szokoly újraközölte Petőfi egyik versét is. Közreadot t egy részletet 
Asbóth Lajos 1862-ben publikált emlékiratából , de itt jelent meg először egy részlet 
Podmaniczy Frigyes emlékiratából . A szabadságharc szereplői közül kisebb-nagyobb 
visszaemlékezéseket adott az album számára Mednyánszky Sándor, B ö h m Lénárd, Vá-
rady Gábor s Kunsági álnéven Illésy György. Maga Szokoly Guyon Richárd tábornokról 
közölt egy cikket . 1 7 5 Noha hasonló, vegyes műfajú antológia korábban és később is meg
jelent, Szokolyét kiemeli e sorból az illusztrációk minősége: a képeket Wagner Sándor, 
Litzenmayer Sándor, Benczúr Gyula, Jankó János, Munkácsy Mihály és Szinnyey(-
Merse) Pál kész í te t ték . 1 7 6 

Utolsó szerkesztői ténykedése is 1848-hoz kötődött: az 1884-ben megindult Hazánk 
című történelmi közlöny első két kötetének társszerkesztője volt, Abafi (Aigner Lajos) 
mellett, s néhány cikket is írt a fo lyóira tba . 1 7 7 A századforduló táján arról írt Marczali 
Henriknek, hogy bir tokában vannak Guyon Richárd „saját harcairól szóló följegyzései", 
mégpedig „vegyesen francia, német és angol nyelven, melyek egyikét sem beszél te , an
nál kevésbé írta jó l a hős, s ezen iratokon annyival nehezebb eligadozni [sic!], mert azt 
hiszem, azokon a tábornok leánya, Marianna grófkisasszony is segített rontani, ki az ere
detiről lemásolta. E följegyzéseket azonban, mint egyenes je l lemű, nem hencegő férfitől 
származottakat , talán még rendezni fogom magam, ha Isten megtartja szemem igen 
gyenge világát, s megjavítja régóta nagyon roncsolt ál lapotban levő e g é s z s é g e m e t . " 1 7 8 

1 7 3 OSZK Kt. Fond 1/172. „Midőn tehát szíves (honorálandó) közreműködésedre bizton számítanék, tájé
kozásodul meg kell jegyeznem, hogy az album célja szabadságharcunk dicsőítése lévén, tőled ily irányú müvet 
kérek, az illustratiók el nem késése véget márc. 15-dikéig. Egy rövid, szabadságharcunk idejéből merített élet
kép vagy korrajz legalkalmasabb lenne." 

1 7 4 Kapcsolatukról tájékozat Tompa Mihály levelezése I I . 1863-1868. (S. a. r. és a jegyz. írta Bisztray Gyu
la.) A magyar irodalomtörténetírás forrásai 7. Budapest, 1964. 82., 263., 271., 279., 282., 294., 324. o. 

1 7 5 Honvédalbum. (Szerkeszté Szokoly Viktor.) Pest, 1868. 
1 7 6 Szokoly szerette az igényes kivitelű illusztrációkat. Még a Hazánk s a Külföld szerkesztőjeként azzal 

küldte meg a „Zrínyi és Frangepán" című, Stuttgartban készített mülapjukat Szilágyi Sándornak, hogy a tava
lyi , itthon készült mülap 1400 ft. volt, de az újnak kivitelre nyomába sem érhet, „s így hazai iparunk mellőzését 
védheti a gazdálkodási és nagyobb mübecsi szempont." Szokoly Viktor-Szilágyi Sándor, Pest, 1866. nov. 10. 
OSZK Kt. Fond IX/634. 

1 7 7 Mészáros Lázár az emigratióban. Hazánk I . k. (1884.) 201-207. o.; Élelmi és házi-czikkek árai 1848-
ban. uo. 240. o.; Gr. Guyon Rikárd levele Haynau cs. k. altábornagyhoz a világosi fegyverletétel után. uo. 320. o.; 
I I . Frigyes és a magyar evangélikusok, uo. 395-398. o.; Gróf Sándor Móric és hg. Metternich leánya esküvőjé
hez. Hazánk I I . k. (1884.) 78-79. o.; Két könyv függetlenségi harczunk történetéhez, uo. 158-159.; Kossuth 
családi intézkedése Világos után. uo. 340-342. o.; Egy magyar pap üdvözlete a török szultán követéhez, uo. 
392. o.; Magyarország földrajza 158 év előtt. uo. 392-395. o.; Milye volt iskoláztatásunk a múlt század vége 
táján. uo. 395-397. o.; Erdősi Imre, a branyiszkói pap. Hazánk I I I . к. (1885.) 153-156. о.; Meghívó és vendég
lői számla 40 év előtt. uo. 239-240. o.; Kossuth, az invasió, a Garaboncziás Diák és Worafka rendőrigazgató, 
uo. 398-400. o.; Egy 1825-27-ki országgyűlési követ diáriuma. Hazánk V. k. (1886.) 158-160. o. 

1 7 8 MTA Kt. Kit. Ms. 5041/58. A kéziratot Id. OSZK Kt. Quart. Germ. 985. Guyon Richárd emlékiratai. A 
szöveg Guyon Marianne kézirata, s Guyon halála tán megjelent munkákból is tartalmaz bejegyzéseket; azaz 
semmi esete sem Guyon munkája. Vö, Kosáry I . 339. o. 23. jz. Guyon emlékirataként hivatkozik rá Márkus 
László: Guyon Richárd. Budapest. 1955. passim. 



Tudomásunk szerint mindebből csupán egy, Guyonnak a Simunich elleni expedícióról 
szóló je lentését tar talmazó cikk készült e l . 1 7 9 Szokoly hagyatékának nagy része szétszó
ródott, csupán néhány szépirodalmi és történeti munkájának kézirata került be az Orszá
gos Széchényi Könyvtár Kézirattárába. 

A kiadás - avagy hogyan delfinizáljunk ? 

Miután Szokoly Puky Miklóstól megkapta Mészáros emlékiratát , lemásoltatta a kéz
iratot, „s e másolaton végzé irályi javításait s a szövegben előforduló ismétlések vagy 
más tekintetek által igényelt kihagyásait , mely kihagyások egyébiránt mindenüt t kipon-
tozásokkal je lö lvék meg, valamint némely összevont helyek a többitől el térő betűkkel 
való nyomta tá s sa l . " 1 8 0 A tervezett egy kötetből végül három lett, amely összesen hat fü
zetben látott napvilágot. Először a „Mészáros Lázár külföldi levelei és élet irata" c ímű 
kötet füzete je lent meg, benne Mészáros emigrációs leveleinek, illetve önéletrajzának k i 
vonatos közlésével . Ezt követték az emlékira tok (eredeti c ímén: „Történeti töredékek 
egy miniszteriális életből") , majd Szokoly Mészárosról írott életrajza. Terjedelmi okok
ból azonban a kötött példányokban az életrajz az első füzettel került egy kötetbe. Az első 
három füzet 1866 decemberében hagyta el a nyomdát , a negyedik füzet j anuár 20. körül, 
az utolsó kettőről Szokoly azt írta Szilágyi Sándornak, hogy remélhetőleg a hónap végé
ig azok is megjelennek. 1 8 1 

Mészáros emlékiratainak közlése azonban nem volt teljes. A közlő elhagyta a 2. kötet 
utolsó há rom fejezetét. Ezek közül a X I . , „Igaz is, nem is okoskodások. Eszméle tek s 
n[em] eszméletek. Remények , jellemrajzolatok sat." című fejezetet 1871-ben önálló kö
tetben „Eszmék és jellemrajzok az 1848/9. forradalom eseményei - és szereplőiről" c ím
mel jelentette meg. A X I I . , „Az osztrák dinaszt iának s ko rmányának" c ímű fejezetet 
(334-341. folio) és a később írt „Toldalék egész 1858-ig" c ímű fejezetet (341-347. 
folio) azonban sem ekkor, sem később nem adta közre. 

Szokoly becsületére legyen mondva, hogy nem ült rá a kéziratra, hanem azt 1867. 
február 16-án kelt levelében felajánlotta az Akadémia könyvtárának; többek között azzal 
az indokkal, hogy a kézirat bővebb az általa publikált szövegnél , s „hogy ez iratok ha
zánk történetének legfontosabb szakából, magas polcon szerepelt egyénétől nyújtanak 
följegyzéseket". Az Akadémia 1867. június 3-i ülésén elfogadta az ajándékot, amelyért 
Arany János titkár 1867. június 21-én kelt levelében mondott köszönetet Szokolynak. 1 8 2 

A kézirat két kötete ma is itt t a l á lha tó . 1 8 3 Szomorú tény ugyanakkor, hogy az azóta eltelt 
140 évben tudomásunk szerint összesen három kutató, Urbán Aladár, Ács Tibor és j ó 
magam használtuk az eredeti kéziratot; a többiek megelégedtek Szokoly változatával. 

Szokoly kétségkívül nehéz helyzetben volt az emlékirat kiadásánál , hiszen a sajtó alá 
rendezés és a kiadás még a magyarországi neoabszolutisztikus kormányzás utolsó perió-

' OSZK Kt. Fol. Hung. 1409. Szokoly Viktor: Guyon második jelentése a Simunich elleni expedícióról. 
1 8 0 Szokoly 1867. január 20-án kelt bevezetője: Mészáros I . V. o. 
1 8 1 Szokoly Viktor levelei Szilágyi Sándornak. OSZK Kt. Fond IX/634. No. 7., 8., 9. 
1 8 2 Szokoly levelét lásd: MTA Kt. Kit. RAL 151/1867. Kivonatosan közli: Ács Tibor: Mészáros Lázár és 

hagyatéka. In: Mészáros 1999. 18-19. o. 
1 8 3 MTA Kt. Kit. Történelem. 2-r. 105. 



dúsára esett, s ahogy egy, 1867. február 16-án Arany Jánoshoz, az Akadémia t i tkárához 
intézett levelében írta: „én azokat nem teljesen bocsátám közre, a fegyverletétel és Ko
márom átadása utáni dolgokat e lhagyván, részben az ismétlések, részben nem szorosan a 
tárgyhoz tartozáságuk s részben amiatt, mert a véres visszatorlás eseményeinek elősoro-
lása, könyvem közrebocsátása idejekor, az osztrák cenzúra eljárása folytán a Mészárosra 
vonatkozó egész gyűjtemény megjelenését kockáztatta volna ." 1 8 4 

Egy kérdés azonban mindenképpen nyitva marad: miért sietett annyira Szokoly a 
publikálással? Az ugyanis elég valószínűnek tűnt, hogy az 1865-ben összeült országgyű
lés ezúttal nem fog olyan fiaskóval véget érni, mint az 1861. évi; azaz, hogy előbb-utóbb 
csak bekövetkezik a nemzet és az uralkodó kiegyezése. Ám elképzelhető, hogy Szokolyt 
éppen az 186l-es tapasztalatok nógatták sietségre. Az akkori félalkotmányos per iódus
ban ugyan megjelenhetett néhány 1848-49-es tárgyú kö te t , 1 8 5 köztük Szokolynak a 
„Honvédéle t" c ímű munkája; de például Gaál Miklós honvédtábornok magyarra fordí
tott, kiadásra előkészített emlékiratának nyomdai példányát a cs. kir. hatóságok lefoglal
ták. Erről Szokoly Abonyi Lajostól is tudhatott; az eredeti kézirat ugyanis Abonyi birto
kában volt, s ő is fordította le azt magyarra. 1 8 6 

Szokoly tehát bevallottan és a kiadott szövegben is jelezve, megcsonkí tva, megrövi
dítve adta k i a szöveget. Ez az adott helyzetben akár még érthető is lett volna. 
Szokolyból azonban kibújt a stiliszta is, és soronként, mondatonként átírta Mészáros 
szövegét. Az a szöveg tehát, amelyet az emlékiratok nyomtatott kiadásában olvashatunk, 
nem Mészárosé, hanem Szokolyé. Azok az „irályi javí tások", amelyekre Szokoly beveze
tőjében utalt , 1 8 7 a kézirat teljes átírását jelentet ték. Mindez különösen annak fényében ér
dekes, hogy az emlékiratok bevezetésében azt írja, miszerint az azokban „nagy számmal 
eléforduló egyének és osztályok je l lemzései t - habár itt-ott erősebb vonásokkal is lenné
nek azok eszközölve, - megváltoztatni , vagy a kifejezésekben szelídíteni annál kevésbé 
tekinthettük magunkat feljogosítottaknak, mert emlékírónk nagy súlyt fektet ezen j e l 
lemzéseire , melyek egyébiránt úgyis csak egy ember nézetét tolmácsolnák, ha nem len
nének hüvek, mit nem igen hihetünk írójuk hazaszerte közmondásossá vált becsületessé
ge és igazságszeretete mellett ." 1 8 8 Csak utóbb, az Aranyhoz intézett, már idézett levélben 
vallotta be, hogy „az én k iadásomban az Emlékira toknak nem csak irályán tevék tetemes 
s nézetem szerint szükséges változtatást, de mert a szövegből magából egyes kifejezése
ket, sokszor egész hosszabb pontokat is k i kellett hagynom, hol azután az emlékíró he
lyett én, mint közlő veszem át az elbeszélés fona lá t . " 1 8 9 

1 8 4 MTA Kt. Kit. RAL 151/1867. Kivonatosan közli: Ács Tibor: Mészáros Lázár és hagyatéka. In: Mészá
ros 1999.18-19.o. 

185 Vahot Imre-Gánóczy Flóris: Honvédek könyve. Történelmi adat-tár az 1848-iki és 1849-iki magyar 
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nyekhez. Pest-Kolozsvár, 1861.; Mein Leben und Wirken in Ungarn. Irta Görgei Arthur. Megbírálva Kmety 
György egykori magyar tábornok által. (Ford. H[uszár] l[mre].) Pest, 1861.; Vahot Imre: A honvéd őrangyala. 
Regényes korrajz. Második kiad. Pest, 1861. 
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Miben álltak ezek a változtatások? A kéziratot áttekintve négy típust figyelhetünk meg. 

1. Jelzett kihagyások. Szokoly - főleg az első kötetben „—,,-tal hívta fel a figyelmet 
az általa eszközölt kihagyásokra. Ezek között van egy-két szavas, félmondatos, egy-két 
mondatos, de több oldalas kihagyás is. A kihagyások meglehetősen tendenciózusak: az 
uralkodóházra, az uralkodóra, az osztrák kormányra, a cs. kir. hadseregre tett valamennyi 
kétértelmű, bíráló vagy éppen gúnyos megjegyzés áldozatul esett Szokoly buzgóságá-
nak. Az első kötetben a kihagyások mennyisége kb. két nyomdai ívnek felel meg. 

2. Jelzetlen kihagyások. Szokoly ezzel az eszközzel főleg a második kötet esetében 
élt meglehetős gyakorisággal . A már említett, nem közölt fejezeteken kívül további , 
mintegy másfél ívnyi szöveg esett áldozatul a kihagyásoknak. 

3. Összevonások. Szokoly Mészáros azon közjogi fejtegetéseit, amelyeket a magyar
osztrák viszonyról, az október 3-i manifesztumról , I . Ferenc József trónra lépéséről, az 
olmützi a lkotmányról és a függetlenség kimondásáról írt, a szöveget zanzásítva, saját 
szavaival, a politikailag kényes megjegyzéseket kihagyva adta vissza. 

4. Átírások. Szokoly több helyen olyan módon fogalmazta át a szöveget, hogy az el
veszítette eredeti értelmét. Erre csupán két példát hozunk fel: az emlékiratok szövegében 
Mészáros ismerteti Melczer Andor hadügyi államtitkár 1848. augusztusi drávai kikülde
tését, majd leírja, hogy Melczer szeptemberben lemondott az ál lamtitkárságról , s Bécsbe 
ment. Igen ám, de a kiadott szövegbe Melczer neve helyett valahogy Teleki Á d á m é ke
rült, sőt, azon a ponton, ahol Mészáros arról ír, hogy „ő [Melczer] a magyar eljárást és 
Jellacic elleni fegyveres erő kiállítását rosszallta", az „ő"-t Szokoly Telekire c se ré l t e . 1 9 0 

Ugyanez érvényes arra, amit a bán üldözéséről ír. Az eredeti kéziratban ez áll: „Ezen 
mellékes, s talán haszontalan észrevétel után visszajövök a sebesen Bécs felé rúgtató Jel
lasicsot fontolva elérni akaró magyar sereghez. Ez legjobb akarata mellett sem volt ké
pes hamarább haladni, mert mint tudvák, összeszedett népei rendetlenek, rendes menet
hez nem szokottak, órákat szükségeltek, míg összejöttek, órákat, még megindultak, 
órákat, még elérkeztek, órákat, még elhelyeztettek, s így Jellasics jó l számoló és jó l fon
tolt elölátásának köszönhette, hogy útközbe meg nem támadtatott , s talán meg nem vere
tett. Be szép lett volna a kérkedni szerető költő generá l t 1 9 1 fenyegető seregével kissé 
megleckézni , ha nem is legyőzni, vagy el lenkezőleg, ha a költő tábornok csínyt követhe
tett volna a magyar seregen, akkor az ágyúdörgésről méltán beszélhetett volna, és mégis 
idejében Bécs alá érkezhetett ." 

Szokoly ezt így fogalmazta át: „Jellasics Bécs felé legjobb akarata mellett sem volt 
képes gyorsabban haladni, mert mint tudva van, összeszedett népe rendetlen levén, ren
des menethez nem szokott, s órákat szükségelt arra, míg összejöhetett , órákat, míg meg
indult, órákat, míg elérkezett , órákat, míg elhelyezkedett, - s így Jellasics jó l kiszámolt s 
megfontolt előrelátásának köszönhette , hogy meg nem támadtatott , s tán meg nem vere
tett." A második mondat természetesen kimaradt a köz lé sbő l . 1 9 2 

190 Mészáros I . 117. o. 
1 4 1 Jellacic ugyanis költőként is nevezetessé tette magát. Gedichte von Joseph Freiherrn von Jellaöic. 
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Voltak persze finomabb átigazítások is. E tekintetben je l l emző, ami a M é s z á r o s -
Petőfi afférról írottakkal tö r tén t . 1 9 3 Az eredeti kéziratban ez áll: „Debrecenben történt Pe
tőfivel, az eredeti nagy költőink egyikével a hadügynek baja, kit ő nyakravaló nélküli 
megjelenésért , az egyenruhái szabályzat ellenére, ennen verseivel figyelmeztette, és mi 
vel az ä la Hamlet divatnevezés nem tetszett, goromba hírlap útjáni kifejezéssel nyilvá
nítván megvetését , honvéd ruhájúnak és tisztének többé nem akar esmértetni . E goromba 
levél sajtó útján nyilváníttatott, mire Petőfi beesvén szerepébe, é lmény s j ó szatírát írt a 
hadügy ellen, mire a miniszter j ó t kacagott, a becstelenített honvédtisztek pedig jónak ta
láltak. Ez, ez szép volt, s ami szebb volt, Bem propter hoc őrnagynak nevezé. Ez, mint 
kur iózum álljon itten, hanem menjünk inkább a legnagyobb tényre át." A Petőfi-rajongó 
Szokoly a stilizáláson kívül mindössze annyit tett, hogy az „eredeti nagy költőink egyi-
ké"-ből „eredeti nagy költőnk"-et c s iná l t . 1 9 4 

A kihagyásoknak és át írásoknak azonban van még egy köve tkezménye . Miután az 
emlékirat kiadott szövegében Mészáros keményen bírálja Kossuthot, Görgeit , az ország
gyűlést, sajtót, a radikálisokat, az olvasónak néha az az érzése, hogy egy anekdotikus stí
lusú „Forradalom után"-t olvas; s egy idő után nem érti, mit keresett Mészáros a magyar 
ügy mellett. A kihagyásokat is elolvasva azonban nyomban kiderül, hogy Mészáros poli
tikai nézetei korántsem voltak dinasztikusnak vagy konzervat ívnak mondhatók. Az oszt
rák hadsereg szellemére, a birodalmi politika kisszerüségére, intr ikusságára és aljasságá
ra vonatkozó, az uralkodóház tagjaira tett megjegyzései mind-mind azt bizonyítják, hogy 
Mészáros nem véletlenül maradt meg végig a függetlenségi harc táborában. Voltak és 
lehettek fenntartásai a kossuthi politika stílusával és célszerűségével szemben; ám em
lékirata soraiból mindenütt kitűnik a magyar küzdelem jogosságába vetett hite. 

Végül , találtunk egy olyan kihagyást , amely nem Szokoly, hanem Mészáros (vagy a 
véletlen) müve. Tudjuk, hogy Mészáros szűk marokkal mérte az elismerést , lett légyen 
szó akár személyekről , akár csoportokról . A kézirat I . kötetének 91-92. folióján találunk 
egy szép leírást a honvédség két legvitézebbnek mondott alakulatáról a 3. és 9. honvéd
zászlóaljról. Mészáros szöveg mellé három helyen is odaírta: „Ez is kimarad. Máshova 
besorolni [91/v.] - Ez kimarad. Máshova soroltatik [92/r.] - Kimarad. Máshova iratik. 
[92/v . ]" Á m a máshová sorolás elmaradt, s végül Szokoly sem tudta hova beilleszteni a 
szöveget. Tanu lmányunk zárásaként ezt a szöveget közöljük: 

„Ha mindjárt hibát követek is el az időszámlálás ellen, mert az itt e lőhozandó tettek 
többnyire később követtettek el, de hogy részleteket könnyen elfelejtő emlékeze tem el ne 
hallgattassa vélem, dicső oszlopot akarok emelni az első tíz honvédzászlóal j közötti 3-
dik és 9-diknek. - Ennek elseje nagyobbrészt Szeged városából és Csongrád megyéből ; a 
másodika Kassa és a szomszéd tót megyék tájékairól fiatal, úgyszólván gyerköce tanulók 
és hivatalnokok fiai, mívész- és mester legényekből lévén összeállítva, amelyhöz Debre
cen városa szinte több protestáns tanulóit és más fiataljait adván, alakultak. - A 3-dikat 
Damianics fékezte és oktatta, ezt lehet mintazászlóaljnak nevezni, mivel vitézséget en
gedelmességgel párosított . A 9-dik magamagát nevelte, vitézzé lön, de harcon kívül fék
telen. - A 3-dik, mint először tízbe [!] j öve , bátorságának jelét abba mutatta, hogy az el-

Vö. Dienes András: Petőfi a szabadságharcban. Budapest, 1958. 98-107. o.; Hatvány Lajos: így élt Pe
tőfi. 2. kiad. (S. a. r. stb. Kiss József.) Budapest, 1967. I I . k. 605-616. o. 
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ső közepei tek szétpattant ürgolyó, bár 10-et magával elsöpre, rettentlenül, mozdulatlanul 
megtartá helyökbe, tovább pedig, amint harci eljárásban korosodtak, mind j ó , hű, bátor, 
vitéz katonák maradtak. - A 9-dik zászlóaljt a sors Bánátba vezette, s ott, mint fiatal ka
tonák, első tettöket avval kezdek, hogy nagyobb számú ellenségtől elfoglalt sáncokat 
ostrommal bevették, és több ideig Versec és Fehér templom közt, sokszorozott ellenség 
közt a két várost a hazának megtartották. - Az idők eseményei a 3-dik és 9-dik zászlóal
jat később egyesítette, és ezen két zászlóalj maga a mindenfelől felkelő rácokat vitézsége 
által úgy tudá fékezni, hogy azon tájék a hazának megtartatott. Ha dicső tetteiket elő
számlálni tudnám, úgy számtalan, és mindég nyertes ostromok, ütközetek lajstromát tar
toznék felmutatni. Elég legyen, ha azt mondom, hogy ahol a két veressapkás zászlóalj 
mutatta magát, ott a győzelem biztos volt, és midőn a későbbi szerencsétlen beütése által 
Windisch-Grätznek Bácsot , Bánatot fel kelle adni, hogy a magyar hon máshol mentessék 
meg, ot thagyván dicső tetteikkel telt harci téröket, nagyobb honi sereghez csat lakozván, 
még egy zászlóaljt, a 19-dik sorezred 3-át találván, nem volt oly merész s bátor tett, nem 
volt sánc, nem volt ágyúüteg, mely vi tézségöknek ellenállhatott volna; úgyannyira , hogy 
már a veressipka láttára is ingadozni kezde az el lenség, és később a veressipkát dicsőség 
jeléül csak a harctéren kitüntetett zászlóalji katonáknak volt szabad hordozni. - Éljen a 
haza emlékezetében, és a késő világ hirdesse érdemeiket! Ezen két zászlóaljak vitézségét 
később több más honvédzászlóal jak követték, melyekről meg nem emlékezhe tnem csak 
sajnálnom kel l ." 

Róbert Hermann 

ON THE EXPURGATION OF HISTORICAL SOURCES, 
OR THE PUBLICATION OF THE MEMOIRS OF LÁZÁR MÉSZÁROS 

Summary 

The memoirs of Lieutenant General Lázár Mészáros, the first Hungarian Minister for War, 
were published at the turn of 1866-1867. The manuscript, however, was only issued after several 
parts had been removed (and not in all cases indicated), transcribed and abridged. In relation to 
that example, the author offers a survey of the history of the publication of diaries and memoirs 
written by Hungarians during the Reform Era and the 1848-1849 Revolution and War of Inde
pendence. He establishes that nearly 30 of those memoirs and diaries were published expurgated 
between 1850 and 1990. That was due to censorship between 1849 and 1867, whereas between 
1867 and 1918 it was by reason of consideration for Franz Joseph I and his contemporaries. Those 
personal aspects did not matter after 1918 anymore, but the tendency lived on. The editor often 
deemed the text to be too verbose and abridged it. It also happened that the annotations were in
serted in the body of the text, or, for instance, the text was simply considered to be raw material 
and it was rewritten. Between 1945 and 1990, parts including criticism of Lajos Kossuth, as well 
as moralistic or religious segments were removed. 



In the second part of the study, the author examines the origins, the sources and the publication 
of the memoirs of Lázár Mészáros. In a separate chapter he deals with the publisher Viktor 
Szokoly and his activities. In the last chapter, he analyses the differences between the manuscript 
and the text in print. He claims that not even the expurgated version of the text can be considered 
as the work of Mészáros, since it was completely rewritten by the editor. Furthermore, a signifi
cant quantity of about four sheets of the original text was removed, and the transcriptions often 
changed the original meaning of sentences too. Finally, as a result of the expurgation, a completely 
false picture may be painted of the political views of Mészáros, because Szokoly removed all the 
critical statements about the Imperial army, the Austrian politicians and the Habsburg dynasty, but 
kept the parts criticising the leaders of the Hungarian War of Independence. Mészáros, however, 
firmly believed in the legitimacy of the Hungarian fight for freedom and blamed the Austrians for 
the conflict all through his memoirs. 

Róbert Hermann 

INTRODUCTION Ä LA DELPHINOLOGIE HISTORIQUE 
OU LA PUBLICATION DES MÉMOIRES DE LÁZÁR MÉSZÁROS 

Resume 

Les mémoires du premier ministre hongrois de la defense, le general de division Mészáros Lá
zár ont paru a la fin de 1866 au début de 1867. Cependant cetté publication fourmille de coupures 
signalces et non signalées et de textes regroupés. A ce propos, l'auteur examine l'histoire des pu
blications des journaux intimes et des mémoires de Гёге des réformes et de 1848-49 avant de 
constater qu'entre 1850 et 1990 pres de trente mémoires et journaux ont été publiés avec des textes 
tronqués et ce, pour des raisons différentes. Entre 1849-1867 ä cause de la censure, entre 1867-
1918 en raison du tact envers Francois-Joseph I е 1 et les contemporains. Apres 1918, ces considera
tions personnelles ont disparu, mais la tendance a persisté. II était frequent que l'éditeur écourte le 
texte pour Favoir trouvé trop prolixe. En revanche, dans certains cas les annotations ont été tout 
simplement insérées dans le texte, alors que dans d'autres celui-ci servait de matiere de base pour 
un ouvrage nouveau. Entre 1945 et 1990 les parties de texte negatives pour Kossuth ou éventuel-
lement celles éthiques ou religieuses ont été réguliérement supprimées. 

La deuxieme partié de l'étude examine la naissance, les sources et l'histoire de la publication 
des mémoires de Mészáros avec un chapitre special dédié ä la personne et ä l'activité de Viktor 
Szokoly. Le dernier chapitre analyse les differences entre le texte publié et le manuscrit. Selon la 
conclusion, le texte tronqué ne peut pas étre attribué ä Mészáros, puisque l'éditeur Га réécrit ligne 
par ligne. De merne, il a supprimé une partié importante de Г original, soit environ quatre cahiers 
au total. La réécriture a souvent modifié le sens merne de la phrase originale. En finale, ces suppres
sions peuvent induire completement en erreur le lecteur quant aux opinions politiques de Mészáros, 
puisque Szokoly a supprimé ses remarques critiques sur l'armée et les hommes politiques autrichicns, 
ainsi que sur la dynastie des Habsbourg tout en conservant les passages qui critiquent les chefs de la 
guerre d'indépendance hongroise. Pourtant Mészáros était persuade de la légitimité de la guerre 
d'indépendance et dans ses mémoires il a toujours rendu responsable les Autrichiens du conflit. 



Róbert Hermann 

EINFÜHRUNG IN DIE HISTORISCHE DELPHINOLOGIE, 
ODER DIE VERÖFFENTLICHUNG DER MEMOIREN VON LÁZÁR MÉSZÁROS 

Resümee 

Die Memoiren von Feldmarschallleutnant Lázár Mészáros, dem ersten ungarischen Kriegsmi
nister, erschienen an der Jahreswende 1866-1867 in Druck. Die Ausgabe ist jedoch voll von mar
kierten und nicht markierten Auslassungen, Umschreibungen und zusammengezogenen Texten. 
Der Verfasser gibt in diesem Zusammenhang einen Überblick über die Veröffentlichungsgeschich
te der Tagebücher und Memoiren des Reformzeitalters und der Jahre 1848-49 und stellt fest, dass 
zwischen 1850-1990 nahezu dreißig Memoiren und Tagebücher erschienen, die aus irgendeinem 
Grund mit unvollständigen Texten veröffentlicht wurden. Der Grund hierfür war zwischen 1849-
1867 die Zensur und zwischen 1867-1918 das Taktgefühl gegenüber Franz Joseph I . , bzw. seinen 
Zeitgenossen. Nach 1918 spielten diese persönlichen Aspekte keine Rolle mehr, die Tendenz jedoch 
setzte sich weiter fort. Es kam häufig vor, dass die zum Druck vorbereitende Person den Text als viel 
zu weitläufig beurteilte und deshalb kürzte. Es gab aber auch Fälle, in denen die zum Text verfassten 
Notizen einfach in den Text hineingeschrieben wurden, oder - den Text als Rohmaterial verwendend 
- ein neues Werk erschaffen wurde. Zwischen 1945-1990 wurden negative Textpassagen im Zu
sammenhang mit Lajos Kossuth, eventuell moralische und religiöse Textstellen nicht gedruckt. 

Der zweite Teil der Studie gibt einen Überblick über die Entstehung, die Quellen und die Ver
öffentlichungsgeschichte der Memoiren von Mészáros. Ein eigenständiges Kapitel behandelt die 
Person und Tätigkeit des Herausgebers, Viktor Szokoly. Das letzte Kapitel analysiert schließlich 
die Unterschiede zwischen dem veröffentlichten Text und dem Manuskript. Die Schlussfolgerung 
lautet, dass der gekürzte Text nicht von Mészáros stammt, da die veröffentlichende Person diese 
Zeile für Zeile umgeschrieben hat. Zugleich wurde auch eine bedeutende Textmenge im Umfang 
von etwa vier Bögen vom Original ausgelassen. Die Umschreibungen modifizierten oftmals den 
Sinn des entsprechenden Satzes. Schließlich kann infolge der Auslassungen ein vollkommen fal
sches Bild über die politischen Ansichten von Mészáros entstehen. Szokoly ließ nämlich die kriti
schen Bemerkungen weg, die sich auf die österreichische Armee, die Politiker, bzw. die Habsburg-
Dynastie bezogen, behielt jedoch die Teile bei, die die Führungsfiguren des ungarischen Freiheits
kampfes kritisierten. Und das, obwohl Mészáros von der Rechtmäßigkeit des Freiheitskampfes ü-
berzeugt war und in seinen Memoiren durchweg die österreichische Partei für den Konflikt ver
antwortlich machte. 

Роберт Германн 

ВВЕДЕНИЕ В ИСТОРИЧЕСКУЮ ДЕЛЬФИНОЛОГИЮ 
- ИЛИ ВОСПОМИНАНИЯ МЕСАРОША ЛАЗАРЯ 

Резюме 

Мемуары первого министра военных  дел Венгрии генерал-лейтенанта Лазаря Месарош 
бвли напечатаны на  рубеже  1866-1867 годов. Однако это  издание имело множество обо
значенных и непомеченных пропусков, изобиловало перепечатками  и слитными текстами. 
В связи  с  этим автор настоящей научной работы дает обзор истории изздания дневников  и 



мемуаров эпохи реформ  и 1848-1849 годов. Он констатирует, что в  период  с  1850  по  1990 
годы было опубликовано около тридцати таких воспоминаний  и дневников, которые по 
каким-то причинам были напечатаны  с  сокращенном текстом. Причиной этого  в  период 
1849-1867 годов была цензура,  а в  период  с  1867  по  1918 годы -  проявление тактичности  по 
отношению к императору Францу Иосифу  I и правительству. После  1918 года  эти  личные 
соображения перестали существовать, однако старая тенденция продолжалась. Часто имел 
место такой факт,  что  редактор, ответственный  за  издание, находил текст слишком рас
тянутым, и  поэтому сокращал  его. Но бывали и  такие случаи, когда текст примечаний, 
написанных к основному тексту, просто вписывали  в  текст,  или же, используя текст  в 
качестве черновика, создавали новую научную работу.  В  период  1945-1990 годов, нега
тивные части текста, связанные  с  Кошутом, иногда даже религиозные  и моральные части 
текста были выпущены. 

Во второй части работы дается описание возникновения воспоминаний Месароша,  их 
источники и история издания. Особый раздел посвящен характеристике личности  и работы 
издателя Виктора Соколи. В  заключении последний раздел анализирует различия между 
опубликованным текстом  и  рукописью. Согласно сделанному выводу искалеченный укоро
ченный текст также  не является работой Месароша,  ибо  редактор переписал  его по  каждой 
строчке. И в то же  время  из оригинала было выпущено около четырех печатных листов 
текста. Эти  переписывания неоднократно изменяли смысл первоначального предложения.  В 
результате этого вследствие пропусков может сложиться абсолютно извращенная ложная 
картина о политических взглядах Месароша.  Ибо Соколи выпустил критические замечания 
автора касательно австрийской армии, политиков, всей династии Габсбургов,  но сохранил 
части текста, критиковавшие руководителей венгерской борьбы  за  свободу.  В то  время  как 
Мссарош был убежден  в  справедливости освободительной борьбы,  и в  своих мемуарах  до 
конца обвинял за  конфликт австрийскую сторону. 


