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IV. A Kovács Attila Zoltán féle 2019-es kiadás 

 
Bethlen Béla visszaemlékezéseinek teljes változatát a Szépmíves Könyvek Kiadó 

adta ki. A kiadó vezetője és a szöveg közreadója, Kovács Attila Zoltán a Szépmíves egyik 

legfőbb feladatának azt tekinti, hogy „művelődéstörténet fehér foltjait kiszínezze”. 2019 tavaszáig, 

két év alatt mintegy félszáz, valóban hiánypótló korabeli szöveget, levelezést és 

visszaemlékezést adtak ki. Kovács a kiadó tevékenységét – mondhatjuk – missziós 

feladatként fogja fel, s az érdekli, hogy mi maradt ki az életművekből, mi lehet ezeknek a 

hátterében. „Persze ez is kutatásalapú, hiszen meg kell találni mindazt, amit kiadunk, ez igazi 

Sherlock Holmes-játék, de a nagy mátrixban rengeteg a kapcsolódási pont, ezek között kell és lehet 

kirakni az apró mozaikkockákból a teljes vagy vélt legteljesebb mozaikot” – nyilatkozta egy 2019. 

márciusi interjúban.25 Kiadói hitvallását is megfogalmazta, amikor kifejtette, hogy  

 

„hamis vagy illuzórikus képek élnek Erdélyről, Felvidékről, Kárpátaljáról, a régiók 

helytörténetéről, elhallgatják Beneš vagy Brătianu magyargyűlöletét, hazugsággyárát, 

miközben nincs két vagy több olvasat: egy igazság van, csak hát látni kéne, ki kéne 

mondani, ezekhez viszont csak egyetlen út vezet, az, amit a delikvens biztosan megírt”.26 

 

Kovácsot vonzzák a nem ismert szövegrészek, az életművekben megmutatkozó 

hiányok, a cenzúrák és az öncenzúrák. „Egy-egy újabb kiadás kapcsán sokadszorra kapjuk meg, 

hogy jesszus, hát ez meg honnan került elő? Túl sokáig virult a kunderai nemtudás, erre ez a rövid 

válasz…” – mondta.27 

S valóban, Kovács az elmúlt másfél évtizedben számtalan írói hagyatékot kutatott 

fel és adott közre. 2005-től a Wass-életmű egyik gondozója, továbbá Bánffy Miklós, Daday 

Loránd, Márai Sándor, Szilvássy Karola, Tamási Áron, Mindszenty József és mások 

életművének, az erdélyi arisztokrácia írásos emlékezetének kutatója és feltárója.28 

Ami a sorozatban megjelenő műveket illeti, meg kell azonban említeni, hogy azok –

néhány kivételtől eltekintve29 – szerkesztői bevezető vagy utószó nélkül jelentek meg. 

Sajnos szerkesztői útmutató nélkül jelent meg a Bethlen Béla visszaemlékezéseit tartalmazó 

kötet is. 

                                                             
25 Pál–Lukács, 2019. 
26 Uo. 
27 Uo. 
28 Uo. 
29 Például Marosi Ildikó bevezetője. Bánffy, 2018: 7–70. Lásd még Soós Viktor Attila bevezetőjét. 
Mindszenty, 2019: 11–17. Továbbá Gali Máté utószava. Windisch-Graetz, 2019: 394–398. 
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A könyv fedelén egy sárga logó található, amelyen „a cenzúrázatlan és teljes változat” 

szavak olvashatóak. A könyv fülszövegében pedig ez áll:  

 

„szenzációs leletmentés gróf Bethlen Béla emlékiratainak teljes kiadása. Észak-Erdély 

kormánybiztosának memoárja hajdanán csonkán látott napvilágot, mert az eredeti 

legfontosabb részeit nem közölték le, ráadásul önkényesen kihúzták belőle a politikai 

döntések és vádaskodások történetét is”.  

 

A kolofón oldalon pedig azt olvashatjuk, hogy „a kötet az eredeti kéz- és gépirat alapján 

készült, címe Visszaemlékezéseim. Szöveghű közlés. (1989-ben cenzúrázva megjelent Észak-Erdély 

kormánybiztosa voltam címmel)”. A forráskiadvány ezután rögtön a szöveg közlésével 

folytatódik.  

A szerkesztő azt a megoldást választotta, hogy feketével kiemelte a „korábbi 

kiadásból kicenzúrázott részek”-et, s dőlten jelölte az „eredeti kéziratból kiemelt részeket”.30 

Kovács a forráskiadáshoz 328 magyarázó lábjegyzetet fűzött, amelyből tizennyolcban a 

Romsics által nem jelöl kihagyásokat, illetve átszerkesztéseket jelezte.31  

Az új kiadásban nem található szerkesztői bevezető, így az olvasó nem tudja meg, 

hogy milyen körülmények között készült a kézirat, mi volt vele a szerző szándéka 

(magáncélra, talán a családjának szánta, illetve ellátta-e őket a megjelentetésre vonatkozó 

instrukciókkal), s arra a címlapon reklámozott fontos kérdésre sem kap választ, hogy ki, 

miért és milyen okból „cenzúrázta” a korábbi kiadást. Kovács Attila Zoltán ezekre külön 

egyáltalán nem tért ki. Sőt, a közreadó Romsics Ignác nevét egyetlen egyszer sem írta le, a 

korábbi szerkesztő neve egyszerűen nem szerepel a kiadványban.  

A szerkesztő szintén nem osztotta meg a forráskiadvány olvasóival, hogy Romsics 

milyen szerkesztői elvek mentén – az egyes kihagyásokat jelezve –, milyen történeti 

kontextusban jelentette meg a visszaemlékezést, s azt sem tudatta olvasóival, hogy mindez 

a család egyik tagjának a beleegyezésével történt.  

Mindezeken felül azt sem tudjuk meg, hogy a Bethlen Béla által írt eredeti kézírásos 

visszaemlékezés mennyiben tér el – ha egyáltalán eltér – a letisztázott gépírásos változattól, 

s egyáltalán hány verziója létezik az egyes kéziratoknak. Arra sem kapunk választ, hogy  

a megjelent visszaemlékezések mekkora és mely részei készültek a kézzel írt, illetve  

                                                             
30 Bethlen, 2019: 5. 
31 Bethlen 2019: 102. 87. lábjegyzet (továbbiakban: lj.); 131. 132. lj., 148. 156. lj., 199. 209. lj., 220. 227. lj., 
243. 258. lj., 294. 291. lj., 296. 292. lj., 299. 294. lj., 300. 295. lj., 306. 298. lj., 318. 304. lj., 321. 305. lj., 323. 
306. lj., 333. 310. lj., 335. 311. lj., 340. 314. lj., 342. 316. lj., 346. 318. lj. 
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a gépírásos változat felhasználásával. Túl sok olyan kérdést hagyott megválaszolatlanul az 

új kiadás szerkesztője, amit nem csak egy ilyen fajsúlyos és „problémás” kézirat, hanem 

igazából minden forráskiadás esetében szükséges és hasznos lenne kifejteni. 


