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III. A Sisak és cilinder sorozat és a Romsics Ignác-féle 1989-es kiadás  

 

1987 szeptemberében röppent fel a hír, hogy a Zrínyi Katonai Könyv- és Lapkiadó 

vállalat egy új sorozatot fog indítani Sisak és cilinder címmel,12 amelyben katonapolitikusok 

emlékiratait fogják közölni.13 Rábai Ferenc, a kiadó főigazgató-helyettese és irodalmi 

vezetője ehhez 1988 májusában azt is hozzáfűzte, hogy „diplomaták, katonák kurtítás nélküli 

naplóit adjuk közre”.14 A kiadó igazgatójával, Németh M. Lászlóval készült 1989. májusi 

interjú szerint a kiadó szándéka az volt, hogy „a materialista, marxista történelemszemlélet 

primátusa mellett más nézőpontú műveknek is fórumot adjunk. Legfrissebben Bethlen Béla emlékirata 

jelent meg, árnyalva többek között a Romániával folytatott ismeretes vitánkat is” – fejtette ki a 

Népszabadság újságírójának.15 

1989 júliusában Bartyik István, a sorozat felelős szerkesztője úgy nyilatkozott, hogy 

az ötlet Romsics Ignác és Szakály Sándor fejéből pattant ki, a kiadó pedig felkarolta a 

kezdeményezést. Úgy gondolták, hogy „az időszak árnyaltabb, sokoldalúbb megismeréséhez, a 

történelmi tudat formálásához a magunk szerény eszközeivel, például e sorozattal hasznosan 

járulhatnánk hozzá”. A szintén Romsics Ignác által szerkesztett Bethlen István emlékirattal 

kapcsolatban elmondta, hogy a kézirat birtokosa csupán azt kérte, hogy „csonkítatlan, teljes 

szöveget adjuk közre, aminek természetesen eleget tettünk”. Majd hozzátette, hogy „egyébként is 

törekszünk a szöveghű, sőt, olykor betűhű közreadásra, éppen a hitelesség érdekében, legfeljebb  

a nyilvánvaló elírásokat, tollhibákat javítjuk ki, a szerzők iránti tisztelettől vezettetve”.16 Mindezt  

a Bethlen István emlékirat 1988-as kiadásának előszava is megerősítette, ahol Romsics 

leírta, hogy „nemcsak a Bethlen-szöveg régies írásmódját és az idegen szavak mai normáinktól eltérő 

írásképét őriztük meg, hanem a helyenként igen terjedelmes, többszörösen összetett mondatokat sem 

bontottuk fel egyszerűbbekre”.17  

Hasonlóképp járt el Szakály Sándor is. Náray Antal 1945-ben készült 

visszaemlékezéseivel kapcsolatban leszögezte, hogy „a sorozat jellegének megfelelően a szerző 

által megírt formában csonkítatlanul tárom az olvasó elé[…]”.18 Ez azt jelentette, hogy Szakály 

csupán a gépelésből adódó ékezethiányokat pótolta, illetve a betűhibákat javította, s dőlt 

                                                             
12 A sorozat címét Vargyai Gyula 1984-ben megjelent azonos című könyve ihlethette. Vargyai, 1984. Lásd 
Szakály Sándor ismertetését a könyvről: Szakály, 1985. 
13 Z. E., 1987. 
14 K. L., 1989.  
15 Tarján, 1989.  
16 Józsa, 1989.  
17 Bethlen, 1988. 6. 
18 Náray, 1988: 21. 
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betűkkel jelölte azokat a szavakat, mondatokat, személyneveket és szövegrészeket, 

amelyeket Náray Antal az eredeti kéziratban aláhúzással kiemelt.19 

Szintén 1989-ben jelentek meg Jungerth-Arnóthy Mihály moszkvai követ 

naplófeljegyzései. A szerkesztők a kézírással és gyorsírással készült feljegyzéseket deklarált 

módon kihagyásokkal közölték. A szövegben található „helyenként szubjektív, elfogult, egyes 

személyeket, vagy társadalmi csoportokat bántó megjegyzéseket” általában kihagyták, s így tettek  

az egyes szövegismétlésekkel, illetve a követ egyes adminisztrációs tevékenységéről  

és magánéletéről szóló részekkel is. Ugyanakkor a kihagyott részek terjedelméről és 

jellegéről minden esetben tájékoztatást adtak a végjegyzetekben.20 Ez a vaskos kötet végül 

380 oldal terjedelmű lett, s 392 magyarázó jegyzet segítette a szövegben való eligazodást.  

Még ugyanebben az évben jelent meg egy újabb forrásközlés a sorozatban a 2. 

magyar hadseregről. A szöveget közreadó szerkesztők szintén kihangsúlyozták, hogy „a 

szöveget néhány stilisztikai kiigazításon és névátíráson kívül nem változtattuk meg”.21 

Szerkesztési szempontból Bethlen Béla visszaemlékezései megtörték a sorozat 

hagyományait.22 Romsics Ignác bevezetőjében közölte, hogy a kötet – a jogutódok 

kívánságának megfelelően – az emlékiratok mind a négy részét tartalmazza, ugyanakkor 

felhívta az olvasók figyelmét, hogy 

 

„az első két fejezetet a szerkesztés során kismértékben rövidítettük. Elhagytuk a szerző 

olyan szubjektív történeti kommentárjait, amelyek az előadottakhoz szorosan nem 

kapcsolódnak, és az írásmű logikai vonalvezetését megtörik. Ugyancsak elhagytuk az egész 

visszaemlékezéshez szervetlenül kapcsolódó családtörténeti betéteket, valamint a 

mellékletekét. A kihagyásokat szögletes zárójelbe tett három ponttal jelöltük. A harmadik 

fejezetben, amely az egész anyagon belül leginkább csapongó és asszociatív, kétféle 

módosítást végeztünk: kihúztuk az ismétléseket, és bekezdések áthelyezésével igyekeztünk 

az elő adottakat kronológiai rendbe állítani. A negyedik rész változtatások nélkül kerül 

az olvasó elé”.23 Külön kiemelte, hogy a „szerkesztői változtatásaink, melyeket minden 

esetben a család tudtával és beleegyezésével hajtottunk végre, az emlékirat szellemét és 

                                                             
19 Uo. 22. 
20 Jungerth-Arnóthy, 1989: 50–51. Lásd 321. 6. 9. végjegyzet (a továbbiakban vj.); 322. 15–16. vj., 324. 34–
35., 38. vj., 325. 48., 50. vj., 326. 62., 66. vj., 330. 102–104. vj., 339. 173. vj., 340. 179–182. vj., 341. 185–187., 
190. vj., 343. 202. vj., 345. 216–217., 222. vj., 349. 244. vj., 354. 276. vj., 355. 279., 282. vj., 357. 289. vj., 361. 
328. vj., 362. 334., 337–338. vj., 363. 344. vj. 
21 A szerkesztők két olyan fejezetet hagytak el, amelyet a szerző – mivel akkor még nem volt a „doni 
hadsereg” parancsnokságán – kimondottan az addig megjelent feldolgozások alapján készített el. Lásd Lajtos, 
1989: 29.  
22 A kötet 1989 májusában jelent meg, amelyet a kiadó 1989 novemberében nívódíjban részesített. Lásd 
Hírek, 1989. 
23 Bethlen, 1989: 17–18. 
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mondanivalóját a legkisebb mértékben sem torzítják, sőt megfelelnek a szerző 

intenciójának”.24 

 

A végül 310 oldal hosszúságú kötetben megjelent szöveghez Romsics 44 

magyarázó lábjegyzetet fűzött.  

                                                             
24 Uo. 18. 


