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VI. Összegzés 

 

A 362 oldalas új kiadást összehasonlítva az 1989-es kiadás szövegével az állapítható 

meg, hogy a jelölt és jelöletlen kihagyások – az új kiadás oldalszámozását alapul véve – 

nagyjából 60 oldalt, a visszaemlékezések 16.5%-át teszik ki.94 Ez nagyjából akkora 

oldalszámbeli különbség, mint amennyi a 310 oldalas első és az új kiadás között fennáll.95 

Ezek a kihagyások tehát nem a kézirat 60%-át teszik ki, s főleg nem – mind – jelöletlenek, 

ahogy azt Kovács Attila Zoltán állította.96 

Amennyiben tehát a Sisak és cilinder sorozat kiadója úgy döntött volna, hogy a teljes 

szöveget közli, az – a tördeléstől függően – nem haladta volna meg a 360–390 oldalt. Pont 

akkora terjedelmű lett volna, mint egy másik, ugyanabban az évben kiadott kötet.97 

A Sisak és cilinder sorozatban kiadott munkák központi küldetése épp az volt, hogy a 

szövegeket csonkítatlanul, a szerzője által leírt módon és szerkesztésben közölje. Ahol 

mégis kihagyásokat eszközöltek, ott mind annak terjedelmét, mind pedig tartalmát 

jelezték.98  

A Romsics Ignác által szerkesztett munka ettől alapjaiban tért el. A szerkesztő 

ugyanis jelzett és nem jelzett módon megváltoztatta a fejezetek címeit, áthelyezett teljes 

szövegrészeket, megbontotta a szerző által létrehozott logikai egységet. Ezen felül egyes 

helyeken nem csak jelölt, hanem jelöletlen módon mondatokat, bekezdéseket, sőt több 

oldalt is kihagyott. A jelölt kihagyások egy része nem felelt meg a saját maga által lefektetett 

szerkesztési elveknek. Olyan részek maradtak így ki, amelyek fontosak lettek volna a szerző 

gondolatmenetének követéséhez, illetve a kézirat forrásértékének minél alaposabb 

felméréséhez. 

Mindez pont egy olyan kéziratnál történt meg, amely – ellentétben a Sisak és cilinder 

sorozatban megjelent többi forrástól – nem található meg levéltárban, az még mindig a 

család birtokában van. A kihagyásokat és az átszerkesztést így összehasonlíthatatlanul 

nehezebb körülmények között lehetett volna és lehetne az új kiadás hiányában ellenőrizni. 

Mindezek miatt is hangsúlyozottan ragaszkodni kellett volna ahhoz – az egyébként a 

                                                             
94 Első fejezet: 18,5 oldal, második fejezet: 12 oldal, harmadik fejezet: 12 oldal, negyedik fejezet: 15 oldal, 
utóirat: 2 oldal.  
95 A műemlékek 1945 utáni sorsával foglalkozó 18 oldalas rész (Bethlen, 2019: 176–194.) nem képezte az első 
kiadás tárgyát, ezért azt nem számoltam bele a kihagyásokba. Ha ezt tettem volna, akkor 21.5%-ra kúszott 
volna fel a kihagyott szövegrészek aránya.  
96 Lásd feljebb: 8. 
97 Jungerth-Arnóthy, 1989. 
98 Uo. Lásd részletesen a 3. fejezetben. 
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sorozat többi kiadásban követett – kiadói elvhez, hogy a szöveg csonkítatlanul és 

szerkesztői változtatások nélkül jelenjen meg.  

Ezért is különösen fontos, hogy elkészült az új kiadás. Ha nincs a dédunoka, 

Bethlen Klára, aki a kezébe veszi és rendezi a hagyatékot, ha nincs a Szépmíves Kiadó, 

amelyik felvállalja a kiadást, akkor nem olvashatná most a szélesebb olvasóközönség is a 

teljes emlékiratot.  

Mindezeken túl azonban a 2019-es kiadás legalább 20 oldalt „cenzúrázottként” 

tüntetett fel, amelyek valójában – más helyen, de mégis – megtalálhatóak az 1989-es 

kiadásban. Az új kiadás további hiányossága, hogy nincs szerkesztői bevezető, amelyből 

megtudná az olvasó, hogy ki, mekkora részeket és milyen okból hagyott ki az előző 

kiadásból.  


