
Hevesy Pál irathagyatéka a Müncheni Magyar Intézet regensburgi könyvtárában 

 

Leltár 

 

Hevesy Pál (1883–1988) két hátrahagyott nagy művére jellemző, hogy többször újraszerkesztette, 

bővítette őket, ez alapján több eltérő változatuk is fennmaradt. A kéziratok mindkét műnél több 

példányban megőrződtek, azonban összekeveredtek, illetve a Bepillantásnál hiányosak is. A 

rendelkezésre álló anyagokból megpróbáltam minél több teljes példányt létrehozni, a maradékokat 

pedig töredékpéldányokba rendeztem. Igyekeztem továbbá mindezek alapján megállapítani, végül is 

hány eltérő példány maradt meg, és melyek másolatok. Ezt az eltérő oldalszámozási formák és a 

fénymásolás jegyei alapján lehetett megállapítani, ezért mindig utalok rá, melyik oldalszámozást és 

milyen másolati árulkodó jegyeket vettem figyelembe. Formátumuk nem egységes, többféle gépelési 

módszerű szöveg, s néhol könyvekből másolt lapok, fotók vagy éppen levelek is be vannak illesztve. 

Mindazonáltal a filológusok feladata lesz, hogy a végleges példányokat kétséget kizáróan 

rendszerezzék, kialakítsák. 

 

I. Kéziratos kötetei 

 

1. Utazás a föld körül 80 év alatt. Egy osztrák–magyar diplomata emlékiratai: A és B változat 

1. példány: A vált.; szerző (?) által dossziézott rendezett változat, 1978 

fejezetek római számokkal jelölve I-XVI., 422 oldal 

fönt középen géppel számozva 

időnként utólag behelyezett betétlapok, képek 

HIÁNYZIK: 243-252., 254-255. 

2. példány: B. vált.; szerző (?) által rendezett változat, 1978. 

A változatból kiindulva 461 laposra bővítette a szerző 

oldalszám alul középen tollal 

fénymásolt, másolás előtti javításokkal 

3. példány: B. vált.; MG által rendezett változat, 1978. 

A változatból kiindulva 461 laposra bővítette a szerző 

oldalszám alul középen tollal 

fénymásolt, másolás előtti javításokkal 

HIÁNY: 80-84. 

TÖBBLET: 280-281. közt kiegészítő lapok, 303-304. közt kiegészítő lapok 

4. példány: B. vált.; MG által rendezett változat, 1978. 

A változatból kiindulva 461 laposra bővítette a szerző 

oldalszám alul középen tollal 

fénymásolt, másolás előtti javításokkal 

5. példány: B. vált.; MG által rendezett változat, 1978. 

A változatból kiindulva 461 laposra bővítette a szerző 
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oldalszám alul középen tollal 

fénymásolt, másolás előtti javításokkal 

6. példány: B. vált.; MG által rendezett változat, 1978. 

A változatból kiindulva 461 laposra bővítette a szerző 

oldalszám alul középen tollal 

fénymásolt, másolás előtti javításokkal  

HIÁNY: 9., 164-165., 281-289., 296. 

Töredékpéldányok: 

1. Szerző által összekötött (és ennek másolata): eredeti javításokkal; 112-302. lap 

2. Szerző által zöld irattartóba lefűzött: 112-302. 

3. 1-8. Másolattöredékek, részben vsz. későbbi másolatok famentes lapra 

9-10. Kisebb töredékes másolt anyagok 

 

2. Bepillantás Európa történetébe: A, B és C változat 

1. példány: A vált.; szerző által lefűzött, rendezett változat 

52 fejezetes, 1144 oldalas változat 

fönt, középen géppel számozva, de a 848. laptól számozás átkerül fent jobbra 

fénymásolat, másolás előtti javításokkal  

HIÁNYZIK: címlap, 700-826., 1133-végig 

TÖBBLET: 136-137. lap közt Gál István fénymásolt Bethlen Gábor-életrajza 

2. példány: B vált.; MG által rendezett változat 

56 fejezetes, 1401 oldalas 

lent középen kézzel számozva, fénymásolat, másolás előtti javításokkal 

HIÁNYZIK: 840-856. 

ÜRES LAPOK (csak oldalszám): 162-176., 566-576., 646-691., 717-736., 1007-1017., 

1198-1223. 

3. példány: B vált.; MG által rendezett változat 

56 fejezetes, 1401 oldalas 

lent középen kézzel számozva, fénymásolat, másolás előtti javításokkal 

HIÁNYZIK: 4., 840-856. 

ÜRES LAPOK (csak oldalszám): 162-176., 566-576., 646-691., 717-736., 1007-1017., 

1198-1223. 

4. példány: B vált.; MG által rendezett változat 

56 fejezetes, 1401 oldalas 

lent középen kézzel számozva, fénymásolat, másolás előtti javításokkal 

HIÁNYZIK: 3-5., 840-856., 1142-1197., 1353-1390. 

ÜRES LAPOK (csak oldalszám): 162-176., 566-576., 646-691., 717-736., 1007-1017., 

1198-1223. 

TÖBBLET: 1222/1., 1223/1-6. –eredeti javításokkal is 
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5. példány: B vált.; MG által rendezett változat 

56 fejezetes, 1401 oldalas 

lent középen kézzel számozva, fénymásolat, javítások másolás előtteik 

HIÁNYZIK: címlap, 2-6., 9-25., 30-31., 62., 64., 67., 75., 113., 137-138., 228-234., 541-

562., 647-683., 814-817., 840-856., 1025., 1142-1197., 1353-1392. 

TÖBBLET: 804-805. lap között jegyzetpapír 

ÜRES LAPOK (csak oldalszám): 162-176., 566-576., 646-691., 717-736., 1007-1017., 

1198-1223. 

6. példány: A vált.; MG által rendezett változat 

52 fejezetes, 1144 oldalas 

fent középen géppel számozva, ill. 856-tól jobb fent  

fénymásolat, javításokkal 

HIÁNYZIK: 252-278., 887. 

TÖBBLET: 519-520. között jegyzetlap, 886. két példány, 1046/1., 1003/1-4., 1120. 

7. példány: C vált., MG által rendezett változat, erősen töredékes 

A/4-esnél hosszabb papíron, jobb fent kézzel / géppel számozva 

nem egységes, elképzelhető, hogy nem is egy példány 

XIV. fejezettel kezdődik (ezt jelölte 1. oldalnak) 

HIÁNY: 207-481., 504-517., 766-781., 917-1072., 1097- ? 

TÖBBLET: 593/1-593/25. 

8. példány: C vált., MG által rendezett változat, erősen töredékes 

 Töredékpéldányok: 

9. példány: C változat (?), duplumtöredékek 

 

Kisebb töredékek, duplumrészletek 1-2. 

 

II. Kisebb írások, tanulmányok, publikációk (kéziratok, publikált anyagok) 

 

KÉZIRATOS: 1-5. 

1. Survival or Annihilation: 1982, több száz példány, angol, gépelt, 5 lap, kétféle vált. 

(csatolt két levéllel a szerkesztőnek) 

2. How to Avert a Third World War: 1977, több tucat példány, angol, gépelt, 2 lap 

magyar változat is: Hogyan kerülhető el egy harmadik világháború, 15 pld. 

német változat is: Wie kann der dritte Weltkrieg vermieden werden?  

(csatolt levéllel, amelyben a kiadó a közlést elutasítja) 

PUBLIKÁLT: 6-10. 
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III. Levelezés: 1-6 

 

IV. Egyéb (feljegyzések, jegyzetek, vázlatok): 1-25. 

 

DOBOZOK RENDSZERE: 

1. Utazás: 1-3. példány 

2. Utazás: 4-6. példány 

3. Bepillantás: 1. példány 

4. Bepillantás: 2. példány 

5. Bepillantás: 3. példány 

6. Bepillantás: 4. példány 

7. Bepillantás: 5. példány 

8. Bepillantás: 6. példány 

9. Bepillantás: 7. Példány 

10. Bepillantás: 8. példány 

11. Bepillantás: kisebb töredékek, duplumrészletek 

12. Utazás: töredékpéldányok: 1 – 3/10. (nagy doboz) 

13. Kisebb írások, levelezés, egyéb (nagy doboz) 

 

Regensburg, 2014. szeptember 2–9. 

 

Molnár Gergely, Kőrösi Csoma Sándor ösztöndíjas 


