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Válasz 
Szilágyi Mártonnak
A Magvető Kiadó örömmel nyugtázza, hogy az elmúlt években számos értő kriti-
kai recenzió jelent meg a 2015-ben újraindított Tények és Tanúk sorozat kötetei-
ről. Közülük ebből a szempontból különösen is kiemelkedik Király István napló-
ja, amelyhez – bizonyára a szöveg színvonala, s a szerző ismertsége folytán – szá-
mos hozzászólás érkezett. A kiadónak sokat jelentenek e visszajelzések, így Szilágyi 
Márton recenziója is a Kalligram októberi számában, amely fontos módszertani 
kérdéseket is érint nemcsak az adott kötettel, hanem általában a visszaemlékezé-
sek kiadásának elveivel kapcsolatban. Ezeket az észrevételeket köszönettel megfon-
toljuk, az alábbiakban csupán néhány tárgyszerű kérdés kapcsán szeretnék reagálni.

A recenzens a következő megjegyzést teszi egy „jobb apparátus” érdekében : „Meg-
ítélésem szerint szükség van a hiányok szóvá tételére és a helyesbítésekre, még ha 
nem is azzal az előfeltevéssel, hogy mindez egy majdani újabb kiadást készít elő. 
Mert persze illik ezt mondani, amikor valaki listázza a hiányzó, pontatlan vagy hi-
bás kommentárokat, de aligha hiheti bárki is, hogy ezek valaha majd belekerülnek 
egy újabb, jobb kiadás apparátusába. Merthogy ezek az újabb kiadások soha nem 
készülnek el. (Hozzátenném : lehet, hogy a Király-napló lesz a nagy kivétel, mert 
a kiadó most forgalmaz egy 2018-as kiadást is, s lehet, hogy ebben bizonyos javí-
tásokat elvégeztek, bár azt azért nem hiszem, hogy olyasmit is módosítottak, ami-
hez újra kellett volna tördelni a könyvet.)” E spekulációk kapcsán tanácsos volna 
a Szilágyi által említett 2018-as kiadás tanulmányozása, amelynek 4. oldalán ez ol-
vasható : „Javított utánnyomás”. Az első megjelenés után ugyanis számos visszajel-
zést kaptunk valamennyien, akik a kötet szerkesztésében részt vettünk, és a szük-
ségesnek gondolt javításokat az utánnyomás nyomdába adása előtt maradéktala-
nul végre is hajtottuk, akár azon az áron is, hogy egy-egy oldalt át kellett tördel-
nünk és ezáltal a névmutatóban javítanunk az oldalszámokat. A szerző által em-
lített Bolvári Takács-féle hibalista nagy részét szintén megfontolásra érdemesnek 
ítéltük, és amit kellett, javítottunk.

Ennél nagyobb problémának érzem, hogy a szerző kijelenti : „a könyvnek nem volt 
lektora. Pontosabban : nem volt egy olyan személy, aki teljes felelősséget viselt vol-
na az adatok ellenőrzéséért.” Ez a személy a kötet szerkesztője, Soltész Márton, aki 
szerkesztőtársaival, Katona Ferenccel és T. Tóth Tündével, valamint a szerkesztés-
ben segédkező Agárdi Péterrel, Babus Antallal és Király Júliával együtt – és ezt Szi-
lá gyi sem vitatja – heroikus munkát végzett. A szövegkiadás és az irodalomtörté-
neti kutatás azonban két külön feladat. A Tények és Tanúk sorozatban a személyes 
emlékezet dokumentumait publikáljuk a sajtó alá rendezők jegyzeteivel, és nem 
törekszünk a szerző saját személyes emlékezetének értékelésére ; adott esetben, ha 
szükséges, jegyzetben közöljük a kortársak, szemtanúk egykorú vagy utólagos ref-
lexióit. Nem tudom, mire gondol pontosan Szilágyi, amikor hiányolja „egy meg-
bízható, nagy korismerettel rendelkező, külső nézőpontot képviselő lektor” alkal-
mazását a kiadó részéről, „aki felül tudja vizsgálni azt, hogy a sajtó alá rendezők 
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vajon körültekintően mérlegelték-e az egymásnak ellentmondó, ugyanarra az ese-
ményre vagy személyre vonatkozó visszaemlékezéseket” – ez ugyanis esetünkben 
csak azt jelenthetné, hogy a naplóíró és/vagy a még élő, megkérdezhető kortanúk 
emlékezetének értékelését egy sokadik, különleges látókörrel, illetve legitimáció-
val rendelkező személy emlékezetének mérlegelésére bízzuk, a forráskritika ugyanis 
egy ilyen kiadásnak nem feladata : igyekszünk a legjobb formában elérhetővé ten-
ni a rendelkezésre álló információkat, de ez nem helyettesíti a történészi forráskri-
tikát. Ez utóbbit nem is érezzük feladatunknak.

Szilágyi Márton kifogásolja azt a sajtó alá rendezői metódust, hogy „bizonyos szö-
veghelyekhez […] a napló adott helyén emlegetett személy reflexióját csatolták” 
 – ez az eljárás ugyanakkor érdekes módon épp saját szövegében leli igazolását : „Az 
1985. január 5-i bejegyzésben Király a következőt írta : »Egész nap gyermekek vizs-
gáztatása ; kiválasztás a tévészereplésre.« (692.) Ehhez a sajtó alá rendezők nem fűz-
tek jegyzetet. Pedig egyértelmű, hogy Király itt a Ki miben tudós ? című televíziós 
diákvetélkedő második versenyére utalt […] Magam ennek a televíziós vetélkedő-
nek a figyelmes nézője voltam (az előző évi, történelemből rendezett vetélkedőnek 
viszont részese is […].” Nos, mivel a közül a valóban nagyon sok ember közül, aki 
eddig elolvasta és kommentálta a napló kiadását, eddig Szilágyin kívül, akinek sze-
mélyes emléke van a szóban forgó tévéműsorról, senkinek sem jutott eszébe felhív-
ni a figyelmet a sajtó alá rendezők e mulasztásáról, úgy tűnik, mégiscsak lehet lét-
jogosultságuk a személyes reflexióknak.

A kötetnek kiadói szerkesztője voltam, de a személyes reflexió részemről sem ma-
radhat el. Ami az „igen szomorú, szinte szívbe markoló öncsalás”-t illeti : a neve-
zetes utolsó óráról személyes, „családi” emlékeim vannak. Elsőéves magyar szakos-
ként ott ültünk ugyanis bezsúfolódva, törökülésben későbbi férjemmel együtt mi 
is az egyik egyetemi nagyelőadó padlóján – nem volt persze stadion méretű terem, 
de az egyetem Pesti Barnabás utcai épületének nemigen voltak annál nagyobb elő-
adói, és jó sokan elfértünk benne. A másfél hónap alatt, ami a tanév kezdete óta 
eltelt, hetenként jártunk Királynak erre az órájára, földön ülés mégis csak ekkor, 
egy alkalommal esett meg, legalábbis emlékeink szerint. Amikor viszont – ahogy 
Király maga is rögzíti a napló 1988. november 2-i bejegyzésében – a kurzust átad-
ta Fráter Zoltánnak és Bárdos Lászlónak, amúgy kiváló fiatal tanársegédeinek, ki-
ürült a terem. Mi következik mindebből ? Véletlenül vagy sem, de tény, hogy nem 
felsőbb, akár nyílt, akár manipulatív „erőszaknak” engedve gyűlt össze aznap az 
a sok magyar szakos abban a nagyelőadóban. Annyit mindenképpen tudhattunk, 
hogy egy nagy formátumú, tekintélyes tanár tartja az utolsó előadását.

Végül a Kertész – Ákos vagy Imre ? – probléma esetében nem láttuk, és tovább-
ra sem látjuk akadályát, hogy a Bárdos Pál által az „új magyar regény” képviselő-
iként emlegetett szerzők között az előző évben frissen megjelent Sorstalanság író-
jára gondoljunk, annál is kevésbé, mivel ugyanannál a Szépirodalmi Könyvkiadó-
nál jelent meg ugyanabban az évben, 1975-ben, Bárdos műve is, Az első évtized 
(és itt kénytelen vagyok önkritikát gyakorolni : a napló vonatkozó jegyzetében hi-
básan szerepel az Európa Könyvkiadó – ezt a javítást is felvesszük a jövőben orvo-
solandó tévedéseink listájára), amely szintén holokausztregény. Emellett vélemé-
nyem szerint abban sincs igaza Szilágyi Mártonnak, hogy „nem volt szokás” az új 
magyar regény eredményei kapcsán említeni Kertész művét. Ha csak a mű első ki-
adásához kapcsolódó 1975-ös kritikai visszhangot tekintjük át – 1975 májusa és 
novembere között nyolc írás jelent meg a legfontosabb napilapokban és folyóira-
tokban –, a kedvező fogadtatás nyilvánvaló, ahogy az is, hogy szinte minden kri-
tikus felfigyelt a regény nyelvi és formai újszerűségére. Mindez természetesen nem 
zárja ki, hogy Kertész Ákosról legyen szó. Bár e sejtést továbbra sem látjuk alátá-
masztva, valóban helyes lett volna jelezni a bizonytalanságot.   
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Tisztelt 
Schmal Alexandra!
Megtisztelő, hogy a Király István naplójáról írott kritikámra a kötet egyik felelős 
szerkesztőjeként írásban reagált.

S ugyan nem hozzám fordult, nem engem szólított meg, mégis engedje meg, 
hogy én személyes formában válaszoljak Magának. Annál is inkább, mert a cikké-
ből látom, hogy ugyanabban az időben jártunk egyetemre, ugyanarra a bölcsészkar-
ra s ugyanarra a szakra. Többszörösen is kollégának tekinthetem tehát. Annak ide-
jén ugyan aligha találkoztunk, én biztosan nem ismertem Magát, de írásából úgy 
sejtem, Maga sem ismert engem, s azóta sem tűnhetett föl Magának, hogy mivel 
is foglalkozom. Hiszen láthatólag semmit nem tartott fontosnak közölni arról, va-
jon milyen felhatalmazás alapján fogalmaztam meg véleményt a napló kiadásáról.

Ezért hadd vesztegessek erre pár szót.
Irodalomtörténész vagyok, s többek között – igen hangsúlyosan – szövegek kia-

dá sával és kommentálásával töltöm az időmet. Rendszeresen vagyok sajtó alá rende-
ző és különböző kritikai kiadások sorozatszerkesztője, illetve lektora. Ilyen módon 
talán érthető az, hogy feltűnt nekem : a Király-naplónak nem volt lektora. A lek-
tor nem azért kell egy kiadáshoz, mert nem bíznánk meg a sajtó alá rendezőben : 
ez olyan szakmai minimum, amelynek a szükségességéről még csak értelmes vitát 
sem lehet folytatni. Egyszerűen kell egy hozzáértő, külső személy, aki képes más 
szemmel rápillantani a munkára, s ilyenformán segíthet kiküszöbölni a hibákat és 
észrevenni a hiányokat. Ha egy kiadó szakmai szempontból komoly dokumentu-
mokat akar kiadni, nem nélkülözheti szövegkiadásai esetében a lektort (persze ha 
nem célja a szakmai színvonal, akkor nem kell így tennie). Ez egy olyan eviden-
cia, amely nem is olyan régen még magyarázatra nem szoruló alaptétel volt a ma-
gyar könyvkiadásban.

Számomra sokatmondó, hogy most egy neves kiadó szerkesztőjének kell elma-
gyaráznom a lektor szükségességét. Ez nekem a kritikai szövegkiadások szakmai 
színvonaláért felelős testület, a Magyar Tudományos Akadémia Textológiai Bizott-
ságának az elnökeként is fájdalmas tapasztalat.

S még valami apróság.
Nagyon helyes, ha egy szövegkiadásnak egy éven belül megjelenik a jegy ze tei-

ben javított, újabb kiadása a kritikák hatására. De egy újabb nyomtatott kiadás 
nem törli el mindenestül a régit, amelyet a kiadó korábban késznek nyilvánított és 
forgalmazott. S így ennek a korábbi változatnak a megítélése teljesen legitim gesz-
tus. Jól látszik belőle a kiadó gondossága és alapossága, hogy milyen állapotú kéz-
iratra tekint elkészült verzióként.

Ha a Magvető Kiadó Tények és tanúk című könyvsorozatának a szerkesztőjeként 
a továbbiakban gondja van, hogy kiket is lehetne felkérni lektornak, ebben szíve-
sen segítek. Hála Istennek, a történettudomány és az irodalomtudomány nem áll 
annyira rosszul, hogy ne lehetne megfelelő színvonalú, gondos lektorokat találni. 
Igaz, az ő munkájukat is meg kell fizetni, de ez aligha lehet akadály.

Sok embert ismerek, szívesen segítek.

Minden jót kívánva tisztelettel üdvözli
Szilágyi Márton


