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V. A két kiadás összevetése  

 

A következőkben azt vizsgálom meg a régi és az új kiadás alapján, hogy mely 

részeket hagyta el Romsics, s ezek megfeleltek-e az általa 1989-ben lefektetett szerkesztési 

elveknek. 

 

1. fejezet, Nagyobb részben Beszterce-Naszód vármegyével kapcsolatos események 32 

 

Az első két fejezettel kapcsolatban Romsics rögzítette a bevezetőjében, hogy 

azokat a szerkesztés során kismértékben rövidítette és elhagyta a szerző olyan szubjektív 

történeti kommentárjait, „amelyek az előadottakhoz szorosan nem kapcsolódnak, és az írásmű 

logikai vonalvezetését megtörik”.33 Általánosságban pedig hozzátette, hogy ezek a változtatások 

„az emlékirat szellemét és mondanivalóját a legkisebb mértékben sem torzítják, sót megfelelnek a szerző 

intenciójának”.34 Már önmagában ezt olvasva is felmerülhet az olvasóban, hogy miként 

szolgálhatja Bethlen szándékait, ha elhagynak a mondanivalójából. Az új kiadásban közölt 

szövegrészek azonban ezen túl is jól megmutatják, hogy a Romsics által eszközölt – jelölt 

és nem jelölt – kihagyások igenis torzították Bethlen Béla mondanivalóját és nem 

felelhettek meg a szerző intencióinak. 

Mindez már rögtön az 1989-es közlés legelején kitűnik. Romsics ugyanis 

egyszerűen – jelöletlenül – elhagyta az Előszó című részt, amely Bethlen Béla szerzői 

hitvallását tartalmazta: 

 

„Visszaemlékezéseimben felsoroltam mindazon eseményeket, amelyek ezeréves hazánk 

egyik legnehezebb és egyben legszomorúbb szakaszában zajlottak le. Éppen ezért nem lehet 

és nem szabad azt úgy olvasni, mint egy novellát, hanem az olvasó teljesen bele kell élje 

magát azokba az időkbe, körülményekbe és viszonyokba. Én itt megírtam mindazon 

eseményeket és problémákat, melyek azokban az időkben az én szemem előtt vetődtek fel és 

zajlottak le, és amelyeknek magam is részese voltam. Ezek kisebb vagy nagyobb jelentőségű 

események voltak, de végeredményben mind történelmi események. Kiegészítésképpen és a 

teljesség kedvéért, egyidejűleg tanulmányozni kell más kezekből visszamaradt, korabeli 

feljegyzéseket is. Ha így jár el az olvasó, akkor rá fog döbbenni, hogy ez tényleg nem 

novella. Sokkal inkább lehet ezt drámának nevezni. Úgy hiszem nem túlzok, ha azt 

                                                             
32 Bethlen, 1989: 19–89.; Bethlen, 2019: 7–93. 
33 Bethlen, 1989: 17–18. 
34 Uo. 18. 
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mondom, hogy egyenesen egy valóságos tragédia, amelynek én csak egy apró figurája 

voltam”.35 

 

Egy forráskiadvány – főleg egy emlékirat – értékelésének kulcsfontosságú része, 

hogy milyen szándékkal készítette azt szerzője. A kimaradt rész vitán felül ezt szolgálta, 

elhagyása még a Romsics által leírt szerkesztői elveknek sem felelt meg.  

Az ezt követő első fejezet címét Romsics – szintén jelöletlen módon – csonkán 

adta meg. A Nagyobb részben Beszterce-Naszód vármegyével kapcsolatos események-ből kihagyta a 

„nagyobb részben” szóösszetételt, és elhagyta az „Elkezdtem 1967 őszén” mondatot is.36 

Ennek különös jelentősége van, mert Bethlen az 1940. augusztus 30-i bécsi döntés 

előzményeit is bemutatta, és kifejtette, hogy a magyar fél az 1918. november 13-i belgrádi 

egyezményben lefektetett demarkációs vonalig tartó területeket szerette volna visszakapni. 

Az eredeti kéziratban ezek után hat és fél oldalon37 keresztül olvashatunk az 1918–1919-es 

eseményekről, amelyben Bethlen részletesen beszámol a személyes tapasztalatairól, 

véleményt nyilvánít Linder Béláról és a Mackensen-hadseregről. A Székely Hadosztályról 

például így ír:  

 

„Az egész országban egyedül csak a székelység nem veszítette el a józan eszét és a becsület 

érzetét – önként és tömegesen jelentkeztek katonai szolgálatra, hogy megmentsék a hazát. 

így alakult meg a székelyhadosztály, amelyik lényegesen lefékezte a román csapatok 

térnyerését. Sajnos ez sem tarthatta magát sokáig, mert az akkori magyar vezetők rövidesen 

újra letették a vizsgát az ostobaságból, a székely hadosztályt, az utolsó szalmaszálat, 

amibe kapaszkodhattak volna, nem támogatták és így a parancsnok kénytelen volt azt egy 

idő múlva feloszlatni”.38 

 

Bethlennek sarkos véleménye volt a trianoni szerződésről, a különítményes 

alakulatok tevékenységéről és a náci Németországhoz való közeledés okáról is: 

 

„A területi és egyéb anyagi veszteségekre még ráduplázott a hagyományos, régi magyar átok, 

a széthúzás, a pártoskodás. Azt a férfiút, akinek megvolt az energiája, a tehetsége, a 

                                                             
35 Bethlen, 2019: 5. 
36 A forráskiadás bevezetőjében Romsics a kéziratról pusztán azt jegyezte meg, hogy Bethlen „a 70-es évek első 
felében emlékiratain dolgozott. Mondanivalóját négy fejezetben foglalta össze. Az utószó dátumozása: 1976. március.  
A kéziratot a szerző ezt követően Magyarországra juttatta”. Bethlen, 1989: 17. 
37 Bethlen, 2019: 9–15. 
38 Uo. 11–12. 
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felkészültsége ahhoz, hogy vezessen, orgyilkosokkal eltették láb alól, és az akkori «vezetők» 

szigorú rendelettel eltiltották a rendőrséget attól, hogy fényt derítsenek a tragédia 

előzményeire és részleteire. Aztán a nemzet egységét megbontotta a legitimisták és a szabad 

királyválasztók vetélkedése, ami gyakran csaknem késhegyre ment. Majd igen erős harc 

folyt az államfői méltóság betöltéséért. Mindezen idők alatt országszerte garázdálkodtak a 

különböző tiszti különítmények, Prónay, Osztenburg (sic!) és Héjjas Iván emberei – amint 

mondották – »tisztító munkát végeztek«, és ezzel állandóan rettegésben tartották még a 

békés lakosságot is. […] A gyászos eredményt ismerjük, és amikor Magyarország a 

legmélyebb ponton állt, illetőleg tehetetlenül feküdt – akkor került a kormányrúdjához egy 

olyan személy, aki vissza tudta adni a nemzetnek hitét, önbizalmát és reménységét. Ekkor 

indult meg az ő irányítása mellett a kemény harc, a hősi küzdelem Magyarország talpra 

állításáért. A közrendet helyreállították és konszolidálták, a garázdálkodó tiszti 

különítményeket”.39  

 

Majd hozzátette, hogy  

 

„Szükségesnek tartottam ezt a történelmi visszapillantást közbeszúrni, mert a Trianonnál 

elszenvedett szörnyű igazságtalanságnak részbeni helyrehozása volt a jogalapja a bécsi 

döntésnek. Az időközi magyar kormányok állandóan noszogatták a győztes 

nagyhatalmakat, hogy hozzák helyre tévedésüket, de ezek a lépések nem vezettek 

eredményre. Ez a meg nem értés sodorta annak idején államférfiainkat az utolsó 

szalmaszálhoz – a Hitler karjaiba”.40 

 

Romsics három ponttal ugyan jelezte, hogy kihagyott egy részt,41 de a korabeli 

olvasónak fogalma sem lehetett, hogy milyen tartalmúak és főleg milyen terjedelműek 

voltak ezek a szövegek. Az új kiadást olvasva valóban igaz, hogy Bethlen 

mondanivalójának fontos részeiről nem értesülhetett az olvasó. 

Egy szintén jelzett kihagyás, ám Bethlen karakterének érzékeltetése szempontjából 

érdekes részlet, hogy 1917 júniusában édesanyja kérvényezte, hogy hazakerülhessen az 

orosz frontról és vezethesse a családi gazdaságot. Bethlen István kapott az alkalmon, s már 

ekkor felajánlotta Bethlen Bélának Beszterce-Naszód vármegye főispáni tisztségét, amit ő 

visszautasított, mert: 

                                                             
39 Uo. 13–14., 15. 
40 Uo. 15. 
41 Bethlen, 1989: 21. 
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„Akkor még a főispáni tisztség úri foglalkozás volt, ugyanis az állami igazgatás minden 

ágazatát jól felkészült és begyakorolt tisztviselő gárda intézte, jól bevált és kitaposott 

utakon járva az ügyeket. Ettől eltekintve akkor még híre sem volt Hitlernek, és így a 

besztercei szászok sem voltak még olyan magas lóra ültetve. Mindezeknek dacára 

megköszöntem Bethlen Istvánnak, hogy reám gondolt, de az ajánlatát nem fogadtam el, és 

az aratás befejeztével azonnal visszasiettem a harctéren árván hagyott géppuskáim mellé”.42 

 

Egy másik történet szintén kimaradt az 1989-es kiadásból, amit Bethlen 

 a következőképp vezetett fel: 

 

„Amikor ezeket az utolsó sorokat leírom, eszembe jut egy esemény, mely nem tartozik 

ugyan szorosan ehhez a tárgyhoz, mert hiszen még a húszas évek legelején történt, és nem az 

én közszolgálatom ideje alatt; mégis nem tartom érdektelennek elbeszélni, mert az 

eseményről annak idején is csak igen kevesen bírtunk tudomással, és az időknek múlásával 

ezeknek a száma is csaknem a nullára zsugorodott”.43 

 

Majd leírja Pilsudki magánlátogatását Kolozsvárott, aki azért jött Erdélybe, hogy 

felkutassa Báthory István egyenes vagy oldalági leszármazottját, mert a Báthory névnek 

olyan varázsa van Lengyelországban, hogy ha mindez sikerülne, „és egyben sikerülne őt 

megnyerni az államfői méltóságra, akkor meg lenne mentve a lengyel nemzet egysége”.44 

Bethlen elmélkedése a „kizsákmányolás” mibenlétéről – jelzett módon45 – szintén 

kimaradt a Romsics által szerkesztett munkából. Ez a rész az 1989-es időszakban nagyobb 

relevanciával bírhatott, de mindenképp rávilágított Bethlen álláspontjára a kérdésben.  

A gondolatmenet a románok ellenőrzése alatt maradt Dél-Erdélyben kezdődik, amikor az 

ottani Erdélyi Református Egyházkerületben dolgozó fivére egy fejőstehenet ajándékozott 

egy magyar családnak, akiknek a jószágát elhajtották a románok. Ezzel kapcsolatban írta 

Bethlen a következőket: 

 

„Vajon tulajdonképpen hogyan is áll annak az olyan sokat hánytorgatott 

»kizsákmányolásnak« a kérdése? Mert hiszen ezek a »kizsákmányoltjaink« szerettek 

                                                             
42 Bethlen, 2019: 28–29. 
43 Uo. 67. 
44 Uo. 69. 
45 Bethlen, 1989: 66. 
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minket és ragaszkodtak hozzánk. Ennek a szeretetnek és ragaszkodásnak 

megnyilvánulása őszinte és spontán volt, nem pedig alakoskodás és mímelés. Amikor 

százan vagy ezren nézték és látták bennünk egzisztenciájuknak bázisát, elhiszem, hogy 

akkor voltak közöttünk olyanok is, akik alakoskodtak és mímeltek, mert hiszen az 

emberiségben sok hitványság is van, és az ilyenek mit meg nem tesznek? Amikor azonban 

a körülmények úgy alakultak, hogy senki mielőttünk semmit sem remélhet, akkor milyen 

indokból mímelne, különösen akkor, amikor mindnyájan jól tudják, hogy némelyek előtt 

még rossz pontnak is számít az, ha mi velünk bármilyen kapcsolatot is fenntartanak. Úgy 

gondolom, hogy az első emberpár születése óta az emberiség még nem termelt ki egyetlen 

olyan ügyefogyott személyt, aki mímelné a ragaszkodást, noha jól tudja, hogy ezzel semmi 

anyagi előnyhöz nem jut, sőt vele még súlyos terhet is vállal magára. Kizsákmányolok 

mindig voltak, vannak és lesznek is, mindaddig, ameddig emberek élnek a földtekén, de 

hibás, téves és rosszhiszemű felelőtlenség egyes sajnálatos eseteket általánosítani és 

kiterjeszteni egy egész kategóriára. A szeretetet és ragaszkodást ki kell érdemelni az 

emberiességgel, segítőkészséggel és példamutató magatartással, mely tulajdonok 

hagyományképpen évszázadokon, sok generációkon keresztüli átszálltak apáról fiúra, és 

akkor ezek az érzések őszinték”.46 

 

A szerkesztés szempontjából szintén indokolatlannak tűnik, amikor Romsics – 

ugyan jelzett módon, de – kihagyta az alábbi egyetlen mondatot: 

 

„az is közismert tény volt, hogy teljes mértékben Hitler-ellenes beállítottságú voltam, éspedig 

nemcsak most, utólag, amikor ez a magatartás igen könnyű és divatos, hanem már 

azokban a nehéz időkben is, amikor ennek, nap mint nap a legsúlyosabb 

következményeivel kellett számolnom”.47 

 

A Romsics által szerkesztett kiadás első fejezetének végén egy két oldalas, jelöletlen 

kihagyás is található.48 Ebben Bethlen az erdélyi szászságról ír, s – többek között – úgy 

fogalmaz, „hogy ha nem is valamennyien, de nagyobb részük a nagy-német expanziós törekvéseknek 

voltak pionírjai”.49 

A fejezet végén pedig egy – szintén jelöletlenül kihagyott – útmutatás található: 

                                                             
46 Bethlen, 2019: 65–66. 
47 Uo. 88. 
48 Ezt az új kiadás szerkesztője nem jelezte. 
49 Bethlen, 2019: 91. 
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„Jelen írásomat intelemnek szántam mindazoknak, akik a magyarság sorsát a kezükben 

tartják, vagy fogják tartani; mert régi igazság az, hogy a nagy halak felfalják a kis 

halakat, és ezért sohasem lehetnek ők elég óvatosak és elővigyázatosak. Őrizkedjenek a 

nagy halaktól, bárhol is állanak azok lesben tátott szájjal és feneketlen gyomorral. A 

történelem tanulsága szerint eddig még minden világbirodalom hamarább vagy későbben 

széthullott. Ez így volt a múltban, és nyilván így lesz a jövőben is. Addig is a közelükben 

lévő kis országoknak, nemzeteknek egyedüli lehetőségük csak az, hogy lapuljanak, ne 

ugráljanak, őrizkedjenek a nagy halaktól és tartsák meg semlegességüket”.50 

 

Összefoglalva: Romsics az első fejezet címét is megváltoztatva – jelölve vagy 

jelöletlenül – kiemelte az 1940 előtti eseményeket az általa szerkesztett szövegből, s 

ugyanezt tette Bethlen Béla – Romsics által – „szubjektív történeti kommentárnak” nevezett 

mondataival is. Azzal, hogy Romsics ezeket a részeket az „előadottakhoz szorosan nem 

kapcsolódónak”, „az írásmű logikai vonalvezetését” megtörőnek minősítette, mégiscsak 

megváltoztatta az emlékirat szellemét, s nehezen elképzelhető, hogy azok a szerző 

szándékait szolgálhatták. 

 

2. fejezet, Jó részben Szolnok-Dobóka vármegyével kapcsolatos események51 
 

Romsics a második fejezet címét is megváltoztatta. A Jó részben Szolnok-Dobóka 

vármegyével kapcsolatos események-ből elhagyta a „jó részben” szóösszetételt és lehagyta 

Bethlen még egy mondatát, „írtam 1968–1969 telén”.52  

A fejezet egy – jelölt – kihagyással kezdődik, ám annak tartalma megint csak fontos 

információkat tartalmazott: 

 

„A pártpolitikától mindig irtóztam és tartózkodtam! Jól emlékszem, hogy 1920 és 1940 

között volt olyan képviselővé választás, hogy azon 20 különböző párt is részt vett. Amilyen 

hibás az egypártrendszer, éppen olyan egészségtelen ez, hogy ha túlságosan sok párt áll 

egymással szemben, mert ez esetben mindegyik jelölt igyekszik a másikat lelkiismeretlen 

módon túllicitálni és így a tömegeket rosszhiszeműen félrevezetni. Ez pedig sohasem volt az 

én kenyerem. Már férfikorban voltam, túl a harmincon, amikor a történelem alakulása 

                                                             
50 Uo. 93. 
51 Bethlen, 1989: 90–155.; Bethlen, 2019: 94–175. 
52 Bethlen, 1989: 90.; Bethlen, 2019: 94. 
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folytán kisebbségi sorsba kerültem, és éveken keresztül nap mint nap a saját bőrömön 

éreztem ennek súlyát; mert nagy súlya van ennek, különösen akkor, hogy ha a hatalom 

birtokosai kicsinyes, szűk látkörű emberek, és a hatalmukkal helytelenül élnek. «Mert 

sokan vannak a hivatalosak és kevesen a kiválasztottak». Közbeléptem már a katonai 

közigazgatás idején is, pedig akkor még semmiféle megbízatásom nem volt. 

Általánosságban mindig arra törekedtem, hogy az itt élő magyarok, románok, szászok és 

zsidók, jó egyetértésben éljenek egymás mellett, és a hatóságok ne tegyenek közöttük 

különbséget. A magyarságot pedig mindig igyekeztem egy táborban összetartani, mert a 

helyi körülményeket nem ismerő és az orruk hegyénél tovább nem látó akarnokok mindig 

igyekeztek hol az Imrédystáknak, hol a nyilasoknak híveket szerezni; szerencsére nem sok 

sikerrel”.53 

 

Pár oldallal később ismét egy – jelöletlen – négy oldal hosszúságú, szüleivel 

kapcsolatos kihagyás található a szövegben.54 Később az is előfordul, hogy Romsics – jelölt 

módon – megtöri a szöveg ívét, kronológiáját, és egyszerűen kihagyja egy egész esemény 

leírását. Ez történt például az 1942. januárban Szamosújváron megrendezett Reményik-

esttel, amivel kapcsolatban megjegyezte, hogy „[…] ezenkívül megtanultuk, hogy magyar 

közönségünknek igenis kell az, ami igazán hit, ami igazán magyar és ami igazán műveltség!”55  

Olyan megoldással is találkozunk, hogy Bethlen majd négy oldalon keresztül ír egy 

rendezvényről, például az Erdélyi Múzeum Egylet vándorgyűléséről,56 majd kimarad az a 

mondat, hogy „akik ezeket a tanításokat végighallgatták – és több ezren voltak ilyenek –, azok 

mindnyájan egy egész életre szóló élménnyel gazdagodva tértek vissza otthonukba”.57  

Bethlen egy helyen a Népszövetség kisebbségvédelmi hatásköreiről megjegyzi, 

hogy a szervezet nem tudott érvényt szerezni a határozatainak, majd pedig az 1960-as évek 

Romániájának műemlékromboló politikájáról fejti ki véleményét.58 A két gondolat között 

azonban Romsics – jelzetten – kivágta a következő mondatot:  

 

„A múltak hibáival nemcsak jogunk, hanem egyenesen kötelességünk foglalkozni, mert 

hiszen mindig csak így lehetséges azokat kiküszöbölni. Feltett szándékomban volt – 

esetleges félreértések vagy félremagyarázások elkerülése végett –, hogy megbízatásom lejárta 

                                                             
53 Bethlen, 2019: 94–95. 
54 Bethlen, 1989: 97. 
55 Bethlen, 2019: 112–113.  
56 Bethlen, 1989: 113–116. 
57 Bethlen, 2019: 130. 
58 Bethlen, 1989: 128. 
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utáni egyetlen eseményről sem teszek említést, mégis úgy érzem, hogy az igazságnak 

tartozom azzal, hogy a fentiekhez még a következőket hozzáfűzzem”.59  

 

Nehezen indokolható szerkesztői döntés, hogy – még ha jelzetten is, de – egyes 

mondatok eltűnnek egy teljesen koherens szövegből. Ezek a mondatok szorosan 

kapcsolódtak az írásmű logikai vonalvezetéséhez és törlésük feltehetőleg nem felelt meg a 

szerző intencióinak. Hasonló – jelzett – szövegtörés figyelhető meg, amikor Bethlen a 

szovjet csapatok 1944-es előrenyomulásáról ír, azonban Romsics ezt a részt teljesen 

elhagyta a szövegközléséből.60 Szintén különös megoldás, hogy Romsics benne hagyta a 

szövegben azt a részletet,61 amikor Bánffy Miklós 1943 júniusában találkozott Iuliu 

Maniuval, de – jelzett módon – elhagyta az azt követő három oldalas részt, amelyben 

Bethlen ütköztette Bánffy későbbi visszaemlékezéseit a saját korabeli észleléseivel.62  

Befejezésképp pedig Romsics – jelöletlenül63 – elhagyta a fejezet utolsó, az 1943-as 

küldetésre vonatkozó mondatát: „rendszerint a legjobb szándékok is ilyen narancshéjakon szoktak 

elcsúszni”.64 

 

3. fejezet, Kormánybiztosi tevékenységem65  

 

Romsics a harmadik fejezettel kapcsolatban a bevezetőjében leszögezte, hogy ez 

volt „az egész anyagon belül leginkább csapongó és asszociatív” és ezért „kétféle módosítást végeztünk: 

kihúztuk az ismétléseket, és bekezdések áthelyezésével igyekeztünk az előadottakat kronológiai rendbe 

állítani”.66  

Az új kiadásban két nagy szövegegységet is úgy jelöl meg Kovács Attila Zoltán, 

mint ami kimaradt a Romsics által szerkesztett munkából, ám valójában ezek legnagyobb 

részt – elszórtan, ám – mégis megtalálhatóak az 1989-es kiadásban. Az új kiadásban Ko-

vács azt írta, hogy a 199–206. oldal „a cenzúrázott kiadásban jelöletlen húzás (oldalakon át)”.67 

Mindez azonban nincs így.  

                                                             
59 Bethlen, 2019: 145. 
60 Bethlen, 2019: 170–171. 
61 Bethlen, 1989: 153. 
62 Bethlen, 2019: 171–174. 
63 Ezt az új kiadás nem jelzi. 
64 Bethlen, 2019: 175. 
65 Bethlen, 1989: 206–296.; Bethlen, 2019: 195–259. 
66 Bethlen, 1989: 17–18. 
67 Bethlen, 2019: 199. 209. lj. 
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Az új kiadás 199–202 oldalán található szöveg szó szerint egyezik a Romsics-féle 

kiadás 186. oldal harmadik bekezdésétől a 188. oldal 3. bekezdéséig tartó résszel, azonban 

itt valóban van egy – jelzett, ám – fontosnak tűnő kihagyás:  

 

„A legelső lehetetlent már április havában megkíséreltem, amikor a német tisztek azzal a 

kívánsággal jötték hozzám, hogy alkalmazzak hivatalos pressziót a Németországba 

kiküldendő idénymunkások dolgában. Ezt nemcsak hogy kereken megtagadtam, hanem ott 

nyomban előttük távbeszélőn az összes főszolgabírónak is a leghatározottabban 

megtiltottam, hogy pressziót gyakoroljanak. Röviddel ezután egyenesen a Gestapo főnökét 

ültettem le, amikor a kórházunk egyik orvosát akarta kipiszkálni a származása miatt. 

Ilyen lehetetlennek mutatkozott az a kísérletem is, amit már előzőleg – augusztus 24-én 

délelőtt – megtettem, amikor az éjszaka folyamán a vármegye és a két megyei város területén 

összefogdosott több száz román értelmiséginek azonnali szabadon bocsátását kiharcoltam. 

Teljesen reménytelennek és kilátástalannak mutatkozott az, hogy kivételt tegyenek egyetlen 

vármegyével, de konok harcom eredményhez vezetett. Egyik érvem az volt, hogy az 

összefogdosottak között egyetlenegy sincs olyan, aki a 23-iki bukaresti puccsban részt vett 

volna, de a fő ütőkártyám az maradt, amikor Lakatos új miniszterelnöknek feltettem a 

kérdést; Szolnok-Doboka vármegye magyarságának sorsáéit és talán életéért ki fogja majd 

vállalni a felelőséget? E vármegye magyarságánál helyzete ugyanis teljesen különbözik a 

többi észak-erdélyi varmegyékben élő magyarság helyzetétől, és ugyanilyen, illetve még 

sokkal súlyosabb helyzetben van e tekintetben a szomszédos Beszterce-Naszód vármegye 

magyarsága. E két vármegyében a magyarság nagy minoritásban van, és nem egy tömb, 

hanem szétszóródva él a majoritásban levő románság tengerében. Erről az adottságról 

sohasem szabad megfeledkezni. Kolozs vármegyében sem volt megnyugtató e tekintetben á 

helyzet, noha ennek akkor még két erős pillére volt; az egyik az akkori Kolozsvár városa, 

a másik a Kalotaszeg”.68 

 

Ennek a résznek a kihagyása nem egyezik a Romsics által lefektetett szerkesztési 

elvekkel, mivel ez a rész nem ismétlés, hanem kifejezetten új információt tartalmazó 

bekezdés.69 

Mindezek után Romsics átszerkesztve, de közli az új kiadás 203–206. oldalán levő 

mondatokat saját kiadásának 188. oldal 4. bekezdésétől a 189. oldal 5. bekezdéséig tartó 

                                                             
68 Bethlen, 2019: 202–203. 
69 Lásd ehhez Jánosi, 2019: 16. 
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részben, majd jelez egy kihagyást, ami Báthory Zsigmond fejedelem palotájáról szóló – 

valóban elhagyható – történeti részt tartalmazza. 

Kovács Attila Zoltán az emlékirat 220–237. oldal közötti részét vastagon kiemelte, 

mintha azok hiányoznának Romsics kiadásából, majd a lábjegyzetben ezt a nehezen 

értelmezhető megjegyzést tette: „cenzúrázott szövegben időrendi csúsztatás van, kimaradt az egész 

alábbi rész, amit hátrébb közöltek, a betoldás után, újabb kihagyásokkal tarkítva”.70 A két szöveg 

összehasonlítása azonban azt mutatja, hogy az új kiadás alábbi részei megegyeznek a 

Romsics-féle kiadás – elszórtan – megtalálható alábbi részeivel. 

 

A 2019-es kiadásban hiányzóként 
feltüntetett részek 

A 1989-es kiadásban szereplő oldalak 

220. oldaltól a 231. oldal 3. bekezdéséig 174. oldal utolsó előtti bekezdéstől a 184. 
oldal utolsó előtti bekezdéséig 

231. oldal 3. bekezdéstől a 232. oldal 2. 
bekezdéséig 

192. oldal utolsó bekezdéstől a 194. oldal 1. 
bekezdéséig 

232. oldal 2. bekezdéstől a 233. oldal 3. 
bekezdéséig 

184. oldal utolsó bekezdéstől a 186. oldal 
első bekezdésig 

234. oldal utolsó előtti bekezdéstől a 235. 
oldal első bekezdéséig 

186. oldal 1–2. bekezdés 

235. oldal második bekezdéstől a 237. oldal 
2. bekezdéséig  

190. oldal 6. bekezdéstől a 192. oldal utolsó 
bekezdéséig 

 

Az új kiadásban a 220–237. oldalakon található szövegrészek tehát legnagyobb 

részt megtalálhatóak az 1989-es kiadásban.  

Kovács Attila Zoltán akkor járt volna el saját szerkesztési elveinek és a valóságnak 

is megfelelő módon, ha a fenti részeket dőlttel szedte volna, jelezve, hogy ezek nem 

kihagyott, hanem szerkesztés miatt máshová átkerült részek. A vastagon szedéssel 

vizuálisan is jól látható módon azt a képzetet keltette az olvasóban, mintha Romsics Ignác 

több mint 20 oldalt kihagyott volna az 1989-es kiadásból. 

Ezzel szemben csupán két – Romsics által jelzett – kihagyás fordul elő ebben a két 

nagyobb egységben. Az egyik rész az új kiadás 233–234. oldalán található, amely a Magyar 

Nemzeti Színház és Opera küldöttségével, valamint Tamási Áronnal kapcsolatos.71 Ez 

azonban nem ismétlés, hanem új információkat tartalmazó rész, így ennek az elhagyása a 

Romsics által szerkesztési elveknek mond ellent. A második elhagyás72 azonban ennél 

fajsúlyosabb, mert Bethlen itt rögzítette, hogy milyen módszerekkel írta meg 

visszaemlékezéseit: 

                                                             
70 Bethlen, 2019: 220. 227. lj. 
71 Bethlen, 1989: 186. 
72 Uo. 192. 
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„Tekintettel arra, hogy a háború viharai összes feljegyzéseimet elsodorták, és utólag semmi 

kutatási munkának lehetőségével nem rendelkeztem, így tisztán csak emlékezetemre vagyok 

utalva. Az egyes eseményekre jól visszaemlékszem, legalábbis azoknak lényegére és arra is, 

hogy azokkal kapcsolatban milyen intézkedéseket tettem. Legfeljebb egyes részletekre vagy 

időrendi sorra, a pontos dátumokra nézve nem vagyok teljes biztonságban. Hogy 

munkámba hibás adatok ne csússzanak bele, ezért ilyen esetekben végiglátogattam 

számtalan olyan ismerősömet, értelmiségieket, akik azokat a kritikus heteket ugyancsak itt 

élték át. A tőlük nyert adatok nagyobb részben alátámasztották vagy kiegészítették az én 

visszaemlékezéseimet mégis maradt néhány tisztázatlan kérdés. Ilyen például az is, hogy 

melyik napon lett kiadva az elnéptelenítési parancs?”73 

 

Ennek a kihagyása egybecseng a fentebb már kétszer is bemutatott kivágásokkal. 

Romsics ugyanis az összes olyan részt kihagyta az 1989-es kiadásból, amelyek Bethlennek 

a visszaemlékezéseivel kapcsolatos reflexióit tartalmazták. 

Hasonlóan ütközik a Romsics által lefektetett szerkesztési elvekbe az a – jelzett – 

kihagyás, amelyik Bethlen kormánybiztosi tevékenységének egyik legfontosabb aspektusát 

az ún. elnéptelenedési rendeletet érintik:74 

 

„Igen sokat kerestem – de eredménytelenül – a lapoknak azt a számát, vagy egy olyan 

falragaszt, amelyik az elnéptelenítési rendeletet közhírré tette. így az a kérdés is 

tisztázatlanul maradt, hogy a rendelet imperatíve a lakosság egészére vonatkozott-e, vagy 

csak annak egyes kategóriáira? Ebben a kérdésben az információk már nem voltak teljesen 

egybehangzóak. Igen sokan a totális távozási rendeletet erősítgették. Ezt alátámasztja az a 

tény, melyet már előbb említettem, hogy a németek időnyerés céljából – itt akarták a 

hosszabb ideig eltartható védelmi harcot felvenni, aminél a polgári lakosság útjukban lett 

volna. A másik verzió szerint a rendelet csak a férfiakra vonatkozott, de ezek közül is 

valamennyi 16 és 60 év közötti épkézláb férfi haladék nélkül tartozott a katonaságnál 

jelentkezni, hogy ott harctéri vagy pedig hadtápterületi szolgálatra nyerjen beosztást. E 

második verziót valószínűsíti az a tény is, hogy mindazok, akik az addigi munkahelyeiken 

nélkülözhetetlenek voltak, kérhettek és kaphattak «meghagyási parancsot»: ennek kiadása 

a mozgósítási kormánybiztos hatáskörébe tartozott. Magam is ismerek több olyan egyént, 

akik a nekik akkor kiadott ilyen meghagyási parancsukat még most is őrzik. Tehát aki 

ilyennel nem rendelkezett, az minden körülmények között tartozott jelentkezni, mert a 

                                                             
73 Bethlen, 2019: 237. 
74 Bethlen, 1989: 172. 



Gellért Ádám: Gróf Bethlen Béla visszaemlékezései – Egy vita tanulságai  26  

Clio Műhelytanulmányok, 2020/5. szám 

 

meghagyás kivételezés volt. Végeredményben a fenti két verzió közül akár egyik, akár 

másik felelt meg a valóságnak, mindkettő – gyakorlati szemszögből nézve – a totális 

menekülést jelentette, mert nem tudok elképzelni olyan családfőt, aki hitvestársát, 

gyermekeit, hozzátartozóit ellátatlanul és védtelenül, egy harctér kellős közepén szabad 

prédául hátrahagyta volna”.75 

 

Hasonlóan fontos, új, nem ismétlődő információkat tartalmaz egy másik – jelzetten 

– elhagyott rész, amelyik az 1944. augusztus 23–24-i román kiugrással kapcsolatos 

eseményeket elevenítette fel:76 

 

„[…] én a 23-24-ike közötti éjszakán összegyűjtött román túszok érdekében 24-én korán 

délelőtt beszéltem távbeszélőn Lakatossal; erre teljesen tisztán emlékszem. Sztójay akkor 

már jó ideje félre volt állítva – betegség címen. Bizalmas úton már előzőleg tudomásomra 

jutott, hogy Lakatos a dezignált miniszterelnök, és éppen ezért kezdtem ismét bejárni volt 

hivatalomba. Bizonyosra veszem azt, hogy Lakatos, mint dezignált miniszterelnök, már 

kineveztetése élőtt is rendszeresen bejárt a Sándor palotába, hogy ott megismerje új 

munkakörét, ami neki az addigi hivatása folytán, teljesen új és ismeretlen volt. Ez érthető 

és természetes. 24-én délelőtt azonban már miniszterelnöki minőségben adott nekem 

meghatalmazást arra, hogy a román túszok ügyében a legjobb belátásom szerint járjak 

el”.77 

 

Ebben a fejezetben található egy négy oldalas – Romsics által nem jelzett – 

szövegkihagyás is.78 Bethlen mindezt úgy vezette fel, hogy  

 

„amint egy ízben már említettem, az volt eltökélt szándékom, hogy visszaemlékezéseimet 

csak addig a napig írom meg, ameddig a megbízatásom tartott. Egy esetben el kellett térjek 

ettől a szándékomtól, mert igazságérzetem úgy parancsolta, hogy köszönetét mondjak a mai 

rezsimnek bizonyos intézkedéseiért. Most egy másik esetből kifolyólag tartom szükségesnek, 

hogy eltökélt szándékomtól eltérjek”.79 

 

                                                             
75 Bethlen, 2019: 238–239. 
76 Bethlen, 1989: 174. 
77 Bethlen, 2019: 242.  
78 Romsics, 1989: 205. Erre az új kiadás nem hívja fel külön a figyelmet. Bethlen, 2019: 255. 
79 Bethlen, 2019: 255. 
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Ebben a részben arról számolt be, hogy miként idézték meg tanúként a Frankfurt 

am Main-i tartományi bíróság előtt zajló büntetőperbe, amelyik a magyarországi 

deportálásokat megszervező és lebonyolító Eichmann-különítmény két tagjával szemben 

folyt. Bethlen részletesen leírta, hogy milyen praktikus akadályai voltak akár a személyes, 

akár az írásbeli tanúvallomásának. Az 1944-es deportálásokkal kapcsolatban azt is felidézte, 

hogy Edmund Veesenmayer nürnbergi kihallgatásai során az nyilatkozta, hogy egész 

Magyarországon három személy volt, akik minden német intézkedést és intenciót 

megtorpedóztak, „és a három között név szerint engem is megnevezett”.80 Majd újból az 

emlékiratainak értelmezéséről írt kritikusan: 

 

„Emlékirataimmal nem szándékozom irodalmi babérokra pályázni, tisztán csak 

kötelességszerűen felsoroltam mindazon eseményeket, amelyek annak idején a szemem előtt 

zajlottak le, és amelyeknek – legalábbis részben – magam is cselekvő részese voltam. 

Igyekeztem lehetőleg tárgyilagos lenni, és minél kevesebb magánvéleményt hozzáfűzni az 

egyes eseményekhez. Persze a magánvéleményem kiolvasható a felmerült konkrét 

problémákkal kapcsolatban megtett intézkedéseimből. E munkámnak lehetnek 

fogyatékosságai, lehetnek kisebb tévedések az egyes események sorrendjénél és a dátumoknál, 

hiszen az összes feljegyzéseimet «elfújta a szél» – és azok az utak, amelyeken az utolsó 

negyedszázadban mendegéltem, no meg üldögéltem, nem voltak teljesen tövisektől 

menteseknek mondhatóak, így megérthető és megbocsátható az, ha a memóriám nem 

funkcionál az azelőtti kapacitásával. A felsoroltak alátámasztására külön iratcsomóban 

őrzök számtalan nyilatkozatot, tanúvallomást, bizonyítékot és okmányt, amelyeket-kellő 

elrendezésük után – emlékirataimhoz szándékszom csatolni függelékképpen, mert utóbbiak 

csak ezekkel kiegészítve válnak teljes értékűekké”.81 

 

Ezek a Romsics által nem jelzett kihagyások alapvető fontosságúak. Az emlékiratot 

jól kiolvashatóan áthatják, vissza-vissza térnek azok a betétek, amelyekben Bethlen 

önkritikusan reflektál a munkájára, s mintegy győzködi a későbbi olvasót jószándékáról, de 

egyben szövege korlátozottságáról is. Az utolsó mondatból pedig az is kiderül, hogy 

Bethlen világosan megfogalmazta, hogy az emlékiratok csak a csatolt dokumentumokkal 

együtt „teljes értékűek”. 

                                                             
80 Uo. 257. 
81 Uo. 257–258. 
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Ide tartozik még az az 1976 márciusában írt utóirat, amelyet közölt az új kiadás, de 

teljesen kimaradt a Romsics által szerkesztett első kiadásból.82 Ebben Bethlen Ember Mária 

1974-ben megjelent egyik könyvére, s az 1944-es deportálásokkal kapcsolatban ott idézett 

egyik Veesenmayer jelentésre reflektált: 

 

„Ugyanis sem én, sem Schilling alispán nem kértünk betegszabadságot! Az alispán – aki 

a vármegye zsidó lakosságának összegyűjtésére a titkos rendeletet kapta – olyan lelki 

tusába esett, hogy teljes idegösszeroppanással szállították a dési vármegyei kórházba. Én 

pedig már azért sem kellett beteg- szabadságot kérjek, mert hat héttel ezt megelőzően – 

miután a németek megszállták Magyarországot – hivatalosan kértem azonnali 

felmentésemet, és egyidejűleg visszavonultam családi otthonomba. Onnan csak nagy ritkán 

mentem be Désre, megérdeklődni, hogy időközben nem jött-e meg a felmentésem? A 

vármegyeházát annyira elkerültem, hogy egy alkalommal, amikor véletlenül 

összetalálkoztam dr. Czanik Gézával, a vármegye új alispánjával, panaszos hangon 

mondta nekem, hogy mennyire megnehezíti a dolgát az, hogy a vármegyének nincs főispánja, 

aki erős támasz lehetne számára”.83 

 

Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy ezeknek a részeknek az elhagyása 

alapvetően megy szembe Bethlen Béla emlékiratainak szellemiségével. Az első kiadás 

szerkesztőjének legalább jelezni kellett volna a szerző intencióját és „utasításait”, ha 

már nem közölte a kihagyott szövegrészeket. 

 

4. fejezet, Börtönévek84 

 

A negyedik résszel kapcsolatban Romsics azt írta, hogy az „változtatások nélkül kerül 

az olvasó elé”.85 Ez az állítás azonban nem állja meg a helyét. A Börtönélményeim című 

fejezet 105 oldalas az új kiadásban, amelyből nagyjából 15 oldal nem szerepelt a Romsics-

féle kiadásban.86 Azért csak ennyi és nem több, mert az alábbi, hiányzóként feltüntetett 

részek elszórtan, de mégiscsak szerepelnek a Romsics-féle változatban. 

 

                                                             
82 Bethlen, 1989: 260–261. 
83 Uo. 261.  
84 Bethlen, 1989: 206–298.; Bethlen, 2019: 262–367. 
85 Bethlen, 1989: 18. 
86 Bethlen, 2019: 262. (egy mondat), 289. (egy mondat), 300. (fél oldal), 335. (egy mondat), 348. (egy 
bekezdés), 351. (egy mondat), 352–367. (tizennégy és fél oldal). 
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A 2019-es kiadásban hiányzó részként 
feltüntetett részek 

Az 1989-es kiadásban szereplő részek 

290. oldal (egy oldalnyi szöveg) 274–275. oldal 

296. oldal (egy mondat) 240. oldal 

338–339. oldal (egy oldal) 294. oldal 

340. oldal (fél oldal) 295. oldal 

363–364. oldal (két bekezdés) 296. oldal 

 

A bevezetőben megfogalmazottak ellenére Romsics ennek a fejezetnek több részét 

is alapjaiban átszerkesztette, az egyes, általa kiválasztott részek sorrendjét pedig 

megváltoztatta.87 Egy helyen Kovács Attila Zoltán kénytelen volt azt írni, hogy „innen 

kezdve szinte követhetetlen, mi szerepel a korábbi kiadásban: parafrázisok, bekezdések jelennek meg 

zavaros sorrendben, holott a jelen kiadás és az eredeti gépirat bekezdéseinek sorrendje tökéletesen 

visszaadja az eseménytörténetet. A korábbi öncélú szövegdarabolás tartalmi súlypontokat emelt át más és 

más történeti szálhoz vagy eseményhez”.88 

A leghosszabb, több mint 10 oldalas kihagyásban89 Bethlen egy 1945-ös 

eseménysort elevenített fel, amellyel kapcsolatban kihangsúlyozta: 

 

„hogy az itt ismertetett utazásomra senki sem kért fel, tisztán a saját elhatározásomból 

vállalkoztam reá, és senkinek sem szóltam róla; így az innenső oldalon mind a mai napig 

senki sem tud róla, még a legközelebbi hozzám tartozók, családom tagjai sem. 

Feleslegesnek tartottam mindezeket publikálni”.90 

 

Mindezek után megosztja, hogy a Teleki Géza közoktatásügyi miniszterrel 

folytatott beszélgetése után 1945 márciusában úgy döntött, hogy a közeledő 

béketárgyalásokra tekintettel hiteles tanúvallomásokat fog rögzíteni Erdélyben, s azokat 

Budapestre viszi személyesen. A kimaradt rész ennek a kalandos útnak a története.  

A Romsics által – jelöletlenül – kihagyott részben egyébként Bethlen eléggé sarkos 

véleményt fogalmazott meg Horthy Miklós kormányzóval kapcsolatban is: 

 

„Hogy a jó eredmény elmaradt, arról mi nem tehetünk, annak nem mi voltunk az okai. 

Magyarország sorsa már előbb megpecsételődött; erre is rávilágíthatok. íme: ifjabb Horthy 

Miklós a diplomáciai testületnek aktív és agilis tagja volt, és ilyen minőségében sokkal 

                                                             
87 Bethlen, 2019: 293–294., 295–296., 299. 294. lj., 306. 298. lj., 318. 304. lj., 321. 305. lj., 323. 306. lj., 333. 
310. lj., 335. 311. lj., 346. 318 lj. 
88 Uo. 340. 314. lj. 
89 Bethlen, 2019: 352–361. 
90 Uo. 361. 
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mélyebb bepillantási lehetőséggel rendelkezett a világpolitika boszorkánykonyhájának 

kulisszái mögé, mint az édesapja. Ő már évek óta és ismételten unszolta édesapját, hogy 

szakítson a német vonallal, mert így «lemarad a kocsiról». A Kormányzó sohasem volt 

diplomata, őt katonának nevelték. Elképzelhetetlennek tartotta azt, hogy becsapja és 

cserben hagyja szövetségesét, sőt azt aljas módon, orvul, hátulról leszúrja. Pedig a 

diplomáciában semmi sem szent, ott egyedül csakis egy a fontos – az eredmény, a siker. 

Hogy milyen úton-módon jutunk el az eredményhez, a sikerhez, az mellékes. Elkezdődött 

a hosszú huzavona, a „neki menjek – ne menjek”? Amikor október 15- én elhangzott a 

kormányzói szózat, melyben bejelenti, hogy letesszük a fegyvert, akkor már késő volt. 

Tényleg «lemaradt a kocsiról»”.91 

 

Az 1989-es könyv végén szereplő rész is egy – nem jelölt – szerkesztés 

segítségével került oda.92 Az utolsó oldalakon található mondatok ugyanis eredetileg 

a harmadik fejezet (Kormánybiztosi tevékenységem) utolsó oldalán szerepeltek.93 

                                                             
91 Uo. 361–362. 
92 Bethlen, 1989: 297–298. 
93 Bethlen, 2019: 259. Ezt a részt egyébként úgy tüntetik fel az új kötetben, mintha kimaradt volna az 1989-es 
kiadásból.  


