Bevezetés

έėĲőäőśĢėÙäĢėĲŹĲěőŪĆŉŉŹÁäġěåėäŹåŉÁ®®͠ŉŹÂŹÁàĆġÁúűÁŅőĲŅőåĢäőőŖàĩġÂĢűäúűĆė
ėĆġÁúÁŉěĪėåłŪĆŉäěļĔåĢäė͡ÁġÁúűÁŅåŉÁŹäŖŅĪłÁĆėĲŹåłėĩŅĆőĲŅőåĢäěäġĢäġŹäőėĲŹĆͿ
ěäúĆŉäěĆŉġäŅő͡ėĆäġäěėäàļėŖőÁőĪĔÂĢÁė͡ÁŹĆŉėĩěÁőäŅäġőļ`ÂěűŖŉŹ'ěäġåŅĢäėÁőĩěͿ
ěÂÙĪěŉŹÂŅġÁŹĆė͠έėĲŹŅäÁàĪő͡äŉĩŅĩėĈŅĪĔÂő̧̧̟̞ļŉŹåĢÁŹäěļŹļåŪÙäĢäěĂŖĢűőőĲŅténész örökösei, Mályusz Elemérné Császár Edit, Mályusz Miklós és Mályusz Károly arra kérték fel, hogy rendezze és katalogizálja a néhai történetíró könyvtárát.
έġŖĢėÁŉĩŅÂĢÁėĲĢűŪäėġĲúĲőőäúűàĩŉŉŹĆåÙÁėĲőĲőő͡ÚĈġĢåěėśěĆŪÁŉėĩŉėåŹĆŅÁőŅÁ
ÙŖėėÁĢőŖĢė͠έĢÁúűÁěÁėŗÂŅėŖŉłÁłĈŅŅÁĈŅőġŖĢėÁùäěěÁłĩŹÂŉÁŖőÂĢėĆàäŅśěő͡ĂĩúűÁŹ
`ÂěűŖŉŹ 'ěäġåŅ ŅåŉŹÙäĢ ŉŹäġåěűäŉ Ĕäěěäúť͡ ŅåŉŹÙäĢ őŖàĩġÂĢűĩŉ ŪĆŉŉŹÁäġěåėäŹåse, amelyben gyermekkorától fogva egészen az 1950-es évek végéig kalauzolja végig
az olvasót. Mályusz visszaemlékezéseit a legnagyobb titokban, több éven keresztül
ėåŉŹĈőäőőä͡åŉġĆĢàÁĢĢÁėĈŅÂŉÂő͡ġĆĢàłäàĆúěåőäŹåŉåőġåúěäúŉŹťėäÙÙėĲŅĢűäŹäőä͡
ÚŉÁěÂàĔÁŉŹÂġÂŅÁŉäġùäàőäùäě͡ÁėåŹĆŅÁőĩőłäàĆúėĲĢűŪäĆġĲúĲőőäěŅäĔőŪäļŅĆŹőä͡ÁőőĪě
őÁŅőŪÁ őÁěÂĢ͡Ăĩúű ÁŹ ĆěěäőåėőäěäĢėäŹäėÙäėäŅśěĂäőĢä͡ åŉ ļő Á ġäġĩÂŅÙÁĢ ùĩúěÁěőÁė
miatt valamilyen kellemetlenség érhetné.
`ÂěűŖŉŹ 'ěäġåŅ ŪĆŉŉŹÁäġěåėäŹåŉäĆő ̧̟̥̠ åŉ ̧̟̥̣ ėĲŹĲőő ĈŅőÁ͠ 'Źő őÁĢŗŉĈőĔÂė ÁŹ
egyes fejezetekben általa zárójelben említett évszámok, illetve az ezekhez kapcsolható „ma”, „ma is” „most”, „minap”, „máig” stb. kifejezések. Az évszámbejegyzések
ĆŉġäŅäőåÙäĢġäúÂěěÁłĈőĂÁőĪ͡Ăĩúű`ÂěűŖŉŹÁġäġĩÂŅäěŉļùäĔäŹäőåő̧̟̥̠ͿÙäĢėåŉŹĈőäőőääě͠έġÂŉĩàĆėåŉÁĂÁŅġÁàĆėùäĔäŹäőäĢŪÁěĪŉŹĈĢťŉĈőĂäőļäĢŉŹĆĢőåĢġåú̧̟̥̠ͿÙäĢ
dolgozott. Jóllehet a harmadik fejezetben Mályusz nem utal konkrét évszámra, de
őĲÙÙġäúÂěěÁłĈőÂŉÁÁěÁłĔÂĢùäěőåőäěäŹĂäőļ͡ĂĩúűäÙÙäĢÁŹåŪÙäĢġÂŅĂĩŹŹÂùĩúĂÁőĩőőÁ
ùäĔäŹäőĈŅÂŉÂĂĩŹ͡äŉäőěäúÙäĆŉùäĔäŹĂäőőäÁŹő͠έĢäúűäàĆėùäĔäŹäő̧̡̟̥ͿÙÁĢåŉ̧̢̟̥ͿÙäĢ
készülhetett. Az ötödik és hatodik fejezetek 1974-ben kerültek ki Mályusz tolla alól.
έĂäőäàĆėåŉĢűĩěÚÁàĆėùäĔäŹäőäėäőłäàĆú̧̟̥̣ͿÙäĢŪäőäőőäłÁłĈŅŅÁ͠
έĢűĩěÚùäĔäŹäőäĢėĈŪśě`ÂěűŖŉŹ͡őÁěÂĢġÂŅ̧̟̥̣ŖőÂĢ͡äúűŅĲŪĆàäÙÙ͡ÁġÂŉĩàĆėåŉ
ĂÁŅġÁàĆė ùäĔäŹäő ÁĢűÁúÂÙĪě ġĆĢőäúű ėåő åŉ ùåě ĈŪ őäŅĔäàäěġť͡ ŅåŉŹÙäĢ ėĆŪĩĢÁőĩěő͡
ŅåŉŹÙäĢäúűäŉĂäěűäėäĢÂőùĩúÁěġÁŹĩőőĲŉŉŹäŪĩĢőùäĔäŹäőäőĈŅő͡ÁġäěűĢäėäěŉļěÁłĔÂĢ
cím nélkül a „III.” szám olvasható. Ennek szövegét, mivel az az említett fejezetekkel
őŗěĢűĩġĪŅåŉŹőŉŹĪŉŹäŅĆĢőġäúäúűäŹĆė͡ĢäġėĲŹĲěĔśė͠
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`ÂěűŖŉŹėåŹĆŅÁőÂő͡ÁġäěűäěŉļùĩúÁěġÁŹŪÂĢűùĩŅġÂĔÂÙÁĢġÁŅÁàőùäĢĢ͡ÁŹ̧̟̥̞Ϳäŉ
åŪäė Ūåúåőļě͡ àä ėśěĲĢĲŉäĢ Á ėĲŪäőėäŹļ åŪőĆŹäàÙäĢ͡ äúåŉŹäĢ ĂÁěÂěÂĆú͡ őĲÙÙ ĂäěűäĢ
kiegészítette, egyes részeit átdolgozta, amit a számos szövegbetoldás, továbbá az
egyes fejezetekhez csatolt jegyzetek, amelyekre a hiányzó vagy pótolandó adatoėÁőėåŅàļĔäěäŉäĢùäěĔäúűäŹőä͡ĆŉŖőÁěĢÁė͠WśěĲĢåŅàäėäŉŉåúäÁėåŹĆŅÁőĢÁėäúűėåŉļÙÙ
ġäúőÁěÂěőĩěàÁě͡ÁġäěűŅäÁŉŹäŅŹļΊėśěŉļÚĈġěÁłΌġäúĔäěĲěåŉŉäěÁėĲŪäőėäŹļŉĩŅĩėÁő
ĈŅőÁ͢ Ί ŪĆŉŉŹÁäġěåėäŹļ͡ äúű ŉŹäúäàĆ őĲŅŪåĢűŉŹåėĆ ÙĈŅĪ ƈÁ͡ ̧̧̧̟̞̦̟̟̣̤ͭͭ Á ŉŹäúäàĆ
piarista gimnázium tanulója volt. Apám 1910 októberében szívinfarktusban, 36 óra
szenvedés után, 49 éves korában halt meg.”
*
UäěäĢŉĩŅĩėĈŅĪĔÁÁŹ`έĲŅőåĢäőőŖàĩġÂĢűĆHĢőåŹäőåĢäėġŖĢėÁőÂŅŉÁėåĢőÁŹĆĢőåŹäő
ÁėėĩŅĆĩŉŹőÂěűŪäŹäőļĔåĢäė͡ġÁĔàĆúÁŹúÁőĪĔÂĢÁė͡<ěÁőŹ;äŅäĢÚĢäėÁġäúÙĈŹÂŉÂÙĪȩ̟̦̟̌
és 1989 között Mályusz Elemér mellett dolgozott, aki többször is olyan kérésekkel
fordult hozzá, hogy a konkrét középkortörténeti kutatásaihoz kapcsolódó feladatok
ġäěěäőőÁŪĆŉŉŹÁäġěåėäŹåŉåÙäĢėåŅàļĔäěäŉäĢġÁŅÁàőłŅĩÙěåġÂėÁőͳŉŹäġåěűäėÙäÁŹĩĢĩŉĈőÂŉÁ͡őĲŅőåĢäőĆäŉäġåĢűäėĆàļłĩĢőĔÂĢÁėġäúÂěěÁłĈőÂŉÁ͡ÙĆÙěĆĩúŅÂƈÁĆĂĆŪÁőėĩŹÂsok, adatok pontosítása stb.) segítsen megoldani.
`ÂěűŖŉŹ ŪĆŉŉŹÁäġěåėäŹåŉåĂäŹ ÚŉÁőĩěő äúű ŅĲŪĆàäÙÙ őäŅĔäàäěġť͡ ġäġĩÂŅĔäěěäúť͡
ÚĈġ ĢåěėśěĆėåŹĆŅÁőĩő͡ ÁġäěűĢäėėśěŉļěÁłĔÂĢ ġĆĢàĲŉŉŹä äúű åŪŉŹÂġ͢ Ί̧̢̟̣Ό ĩěŪÁŉĂÁőĪ͠ŹĆàļłĩĢőőÁěĔäěäŹĢĆėĈŪÂĢőÁÁġĆĢőÁŅŅÁÁėåŹĆŅÁőÙäŪäŹäőļĔåÙäĢäúűåŅőäěġťäĢ ŖőÁěέ ͡Ăĩúű äŹäėäő Á ŉĩŅĩėÁő ̧̢̟̣ ùäÙŅŖÂŅĔÂÙÁĢ͡ ŖàÁłäŉő ŉŹĩŪĔäő ĩŉőŅĩġÁ ĆàäĔåĢ͡ÁŉŹÂġÂŅÁÁŹĆěŖġĩőÁàĪäŅĢÁŅàĆĢŖġÙÁĢÁÚĆŉŹőäŅÚĆŅäĢàĢäėŖàÁłäŉőäĢ͡Á
DĩŅÂĢŉŹėűŖőÚÂÙÁĢőÁěÂěĂÁőĪőÁĢŖěġÂĢűĆĂÂŹÂÙÁĢÙäőäúäĢùäėśàŪäĈŅőÁ͠ŹäÙÙäĢ
ÁŅäĢàėĈŪśěĆĂäěűŹäőÙäĢėåŉŹśěőĆúäĢŉŹäġåěűäŉĂÁĢúŪåőäěťĈŅÂŉÙÁĢ͡ĆàļÙäĢäúåŉŹäĢ
úűäŅġäėėĩŅÂĆúŪĆŉŉŹÁùäěåĂÁěÁàŪÁ͡ÙäłĆěěÁĢőÂŉőäĢúäàĢűŗĔőÁĢĆġĆĢàäĢėĩŅĆěÁėĂÁőÂŉĆ͡
illetve lakásviszonyaiba, megélhetési körülményeibe és ezeken keresztül magán- és
családi életének alig ismert világába.
`ÂěűŖŉŹ 'ěäġåŅ ĂÁúűÁőåėÂÙÁĢ ùäĢĢġÁŅÁàő ėäőőļ͡ ŅĲŪĆàäÙÙ őäŅĔäàäěġť ėåŹĆŅÁő͡
ġäěűäėőÂŅúűŖėÁőͿőÁŅőÁěġŖėÁőőäėĆĢőŪäŪĆŉŹĩĢőäúűåŅőäěġťäĢėÁłÚŉĩěĪàĢÁėŪĆŉŉŹÁemlékezéséhez, illetve annak alapján készültek. Az egyik a „Turóctól Thuróczy-ig”, a
ġÂŉĆėÁΊZäúŉĆėäŅśěőäÙÙėĲĢűŪäĆġΌÚĈġäőŪĆŉäěĆ͠`ĆĢàėäőőļ`ÂěűŖŉŹĂÁěÂěÁŖőÂĢěÂőĩőő
napvilágot.
έ ŪĆŉŉŹÁäġěåėäŹåŉőėåŹÙäŪåŪä ùäěġäŅśěĂäő ÁŹ ĩěŪÁŉĪÙÁĢ ÁėåŅàåŉ͡ŪÁĔĩĢ ġĆěűäĢ
ėśěŉļåŉÙäěŉļĩėĩėġĩőĆŪÂěőÂė͡ėåŉŹőäőőåė`ÂěűŖŉŹőÁŅŅÁ͡ĂĩúűĂäőŪäĢĢåúűåŪäŉėĩŅÂÙÁĢĂĩŹŹÂùĩúĔĩĢġäġĩÂŅĔÂĢÁėÁġäúĈŅÂŉÂĂĩŹͧέėåŅàåŉŅäĢäġěäĂäőäúűåŅőäěġťŪÂlaszt adni, mivel Mályusz hagyatékában nem található semmiféle olyan írásbeli utalás,
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jegyzet-feljegyzés, amelynek ismeretében kétséget kizáróan meg lehetne állapítani
azokat a közvetett vagy közvetlen indítékokat, melyek arra az elhatározásra bírták,
hogy elkészítse emlékiratát, illetve hogy azt még évekkel annak elkészülte után is
ismételten javítgassa, kiegészítse. Az olvasó, mint e sorok írója is, tehát arra kényŉŹäŅśě͡ĂĩúűőÁěÂěúÁőÂŉĩėÙÁėäŹàĔäĢ͠ÁěÂĢĢÁúűĂĈŅťőŖàĪŉėĩŅőÂŅŉÁĆĂĩŹŪÁúűäěļàäĆͿ
ĂäŹĂÁŉĩĢěĪÁĢŗúűåŅäŹĂäőőä͡ĂĩúűĢűŖúàĈĔÙÁŪĩĢŖěÂŉÁŖőÂĢ͡ġĆėĲŹÙäĢùĩěűőĩĢĩŉÁĢ
ġŖĢėÂěėĩàĩőőŉĩėŉŹĈĢťőŖàĩġÂĢűĩŉåěäőġťŪåĢäėúűÁŅÁłĈőÂŉÂĢ͡ŗĔÁÙÙåŉŗĔÁÙÙġťvekkel gazdagítva a magyar történettudományt, különös tekintettel a középkorkutaőÂŉŅÁ͡äġěåėĆŅÁőĩėùĩŅġÂĔÂÙÁĢŉŹÂġĩőŪäŉŉäĢġŗěőĔÂŪÁě͡ĆŉġåőùäěäěäŪäĢĈőŪäŉŹÂġĩŉ
ÙŖėőÁőĪŪÁě͡ĢäúÁőĈŪŉĩŅŉùĩŅàŖěĪėėÁě͡ėŖàÁŅÚĩėėÁě͡àäĔäěäĢőļŉŉĆėäŅäėäőĆŉùäěġŖőÁőĪ
ėśŹàäěġäŉåěäőŗőĔÂőͧ¨ÁúűåłłäĢŉåúúäěäúűŉŹäŅťäĢŗúűúĩĢàĩěĂÁőőÁ͡ĂĩúűĆŉġåőäěőäĢ
ùäěėäěěőÂŅĢĆÁÁŹĩėÁőÁùļÙÙġĩŹŹÁĢÁőĩėÁő͡ÁġäěűäėŉŹäġåěűäŉåěäőåőåŉėĲŹåěäőĆŉŹäŅäłěåŉåőġäúĂÁőÂŅĩŹőÂėͧ¨ÁúűőÁěÂĢäúűÙļŪäÙÙĲŉŉŹäùĩúěÁěĪėåĢőÁġÁúÁőäěĔäŉŉåúåÙäĢėĈŪÂĢőÁŗĔŅÁěÂőőÁőĢĆÁààĆúĆőŖàĩġÂĢűĩŉġŖĢėÂŉŉÂúÂőͧ¨ÁúűġäġĩÂŅĔÂŪÁěĆĢėÂÙÙ
egyfajta önigazolásként azt szerette volna láttatni-érzékeltetni, hogy amit több évőĆŹäàäŉłÂěűÁùŖőÂŉÁŉĩŅÂĢ͡ėĩŅÁĆƔŗŉÂúÂőĪěĆàļŉėĩŅÂĆúġäúåěő͡Áěėĩőĩőő͡ÁŹőĂäěűäŉäĢ
őäőőä͡őÂĢőĩŅĈőĂÁőÁőěÁĢŖěŅÁúÁŉŹėĩàŪÁłĩěĆőĆėÁĆ͡őÂŅŉÁàÁěġĆåŉ äŅėĲěÚŉĆġäúúűļŹļàåséhez, elveihez, konzervatív életfelfogásához, ugyanakkor nem szépítve a valóságot,
ĢäġĂÁěěúÁőŪÁäěÁėÂŅĲĢĢĲĢĂĆÙÂĔÂÙĪě͡ÁėÂŅÁŹÁàĩőőėĲŅśěġåĢűäėÙļěÙäėĲŪäőėäŹäőő͡
ŉÁĔÂőåŉÚŉÁěÂàĔÁåěäőåőͿĔĲŪļĔåőĆŉġäúĂÁőÂŅĩŹĪġĩġäĢőŖġĩėÁőͧ
Maradt még egy kérdés, amelynek megválaszolása megoldásra vár: vajon miért
nem folytatta az 1958-ban vele történtek taglalása után memoárja írását, illetve milyen, általa, a fejezet utolsó soraiban homályosan megfogalmazott vagy célzott okok
ΊĔÂőŉŹĂÁőőÁėėĲŹŅäΌÁÙÙÁĢ͡ĂĩúűÁĢűŖúàĈĔÙÁġäĢäőäěääěļőőĆŖőĩěŉĪåŪőĆŹäàŅļě͡ͳ̧̟̣̦
̧̟̤̦ʹ͡ ÁėőĈŪ ġŖĢėÂŉŉÂúÂĢÁė äúűåŅőäěġťäĢ ùäěùäěå ĈŪäěļ ŉŹÁėÁŉŹÂŅĪě äúűäőěäĢ ŉĩŅő ŉä
ŪäŉŉäĢłÁłĈŅŅÁͧÁěÂĢőŗěėĲŹäěŪĩěőÁėġåúÁĂÁőŪÁĢÁŉåŪäė͡ĂĩúűÁŹÁŹĩėŉĩŅÂĢŪäěä
őĲŅőåĢőäėäő ėäěěļ őÂŪĩěŉÂúÙĪě ŉŹäġěåěŪä äěäŪäĢĈőŉä ùäěͧ ¨Áúű äŉäőěäú ŗĔ őŖàĩġÂĢűĩŉ
ġŖĢėÂěėĩàÂŉÁĆͳäěŉļŉĩŅÙÁĢÁ·ŉĆúġĩĢàėĆŅÂěűͿġĩĢĩúŅÂƈÁäěļėåŉŹĈőåŉä͡ÁŹH͠έěÙäŅő
király korabeli magyar kancelláriára vonatkozó kutatások, a Thuróczy-krónika kriőĆėÁĆėĆÁàÂŉÁŉőÙ͠ʹ͡ġäěűäėĢäġĂÁúűőÁėŉŹÂġÂŅÁĆàļőåŉäĢäŅúĆÂőÁġäġĩÂŅùĩěűőÁőÂsára? Vagy az 1970-es évekbeli betegségei-betegeskedései akadályozták meg ebben?
ÁĔĢĩŉ͡ùĩŅŅÂŉĩėĂĆÂĢűÂÙÁĢäŹŗőőÁěĆŉÚŉŖłÂĢùäěőåőäěäŹåŉäėŅäĂÁúűÁőėĩŹĂÁőŖĢė͠
*
äĢàÁ<űŖěÁ`ÂěűŖŉŹőĲŅőåĢäőĈŅÂŉÂĢÁėäěŉļ̧̢̟̣͡äěļőőĆŉŹÁėÁŉŹÂĢÁėäúűĆėĆúäĢěåĢűäges aspektusát, nevezetesen társadalomtörténeti törekvéseit vizsgálva többek között
ùäěĂĈŪőÁÁƈúűäěġäőÁŅŅÁ͡ĂĩúűÁőŖàĪŉőĲŅőåĢäőĈŅĪ̧̧̟̦ͿÙäĢÙäėĲŪäőėäŹäőőäěĂŖĢűőÁŖőÂĢ
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ėĆÁàĩőőėåŹĆŅÁőĩŉġŖĢėÂĆĢÁėĆŉġäŅäőåÙäĢΊäěĔĲőőÁŹĆàäĔäΌåěäőġťŪäΊÁěÁłĩŉùäěàĩěúĩzásának és elemzésének”. Rámutatott továbbá arra is, hogy Mályusz Elemér sokiráĢűŗ͡äěěäĢőġĩĢàÂŉĩėÁőŉäġĢåěėśěĲŹļ͡ġÂŅåěäőåÙäĢŉŹÂġĩŉŪĆőÂő͡ėŅĆőĆėÂőėĆŪÂěőĪĂåő
åŪőĆŹäàäŉ ġŖĢėÂŉŉÂúÂĢÁė åŉ ŉŹäġåěűåĢäė Ģäġ äěŉļŉĩŅÙÁĢ ΊŅäĂÁÙĆěĆőÂÚĆĪĔÂŅÁ ŪÁúű
ŗĔÁÙÙäěĈőåěåŉåŅäΌŪÁĢ͡ĆěěäőŪäěäĢĢäŉŹśėŉåú͡ΊĂÁĢäġěäúĆĢėÂÙÙÁŹäŖŅĪłÁĆĂĆŉőĩŅĆĩúŅÂƈÁ ŗĔÁÙÙ ŉŹäġěåěäőåŪäě ĲŉŉŹäŪäőŪä  ėåŅàåŉäė ġäúùĩúÁěġÁŹÂŉÂŅÁ͡ ġťŪäĆĢäė
alaposabb megismerésére és összefüggések felvillantására”.̩
äĢàÁ<űŖěÁĪĂÁĔÁ͡ĆěěäőŪäÁĢĢÁėġäúŪÁěĪŉĈőÂŉÁέŗúűŪåěĔśėέĢÁłĔÁĆĢėÙÁĢġåú
ÁėőŖÂěĆŉÁÙÙĢÁė őťĢĂäő͡ ėśěĲĢĲŉ őäėĆĢőäőőäě őĲŅőåĢäőĈŅÂŉŖĢėÙÁĢ ÁŹ äěġŗěő ĢäúűäàŉŹÂŹÁàÙÁĢ`ÂěűŖŉŹ'ěäġåŅŅļěåŉĢÁúűĈŪťłÂěűÂĔÂŅĪě͡ĆěěäőŪäúÁŹàÁúġŖĢėÂŉŉÂúÂŅĪě
έ äěŉļŉĩŅÙÁĢ Á ėåő ŪĆěÂúĂÂÙĩŅŗ ėĲŹĲőőĆ őĲŅőåĢäőĈŅÂŉÂŅĪě åŉ őĲŅőåĢäőŉŹäġěåěäőåŅļěέ 
ġäúĔäěäĢőĢÁúűŉŹÂġŗłŖÙěĆėÂÚĆĪŅÁ͠'ŹäėÙäĢ͡ĢåĂÂĢűėĆŪåőäěőļěäěőäėĆĢőŪä͡ŉÁĔĢÂěÁőĩŉ
módon, csak ritkán találkozni a Benda által megfogalmazott józan és elfogultságtól
ġäĢőäŉŉŹÂĢàåėėÁě͠έŪĆŹŉúÂěĪàÂŉĩėùĪėŖŉŹÂÙÁĢäġäěŉļŉĩŅÙÁĢ`ÂěűŖŉŹ'ěäġåŅőĲŅőåĢäőĈŅĪĆ őäěĔäŉĈőġåĢűä ėäŅśěő͡ ĂÁĢäġ ĔĩÙÙÂŅÁ Á ėĩŅőÂŅŉÁĆŪÁě͡ ġĆĢàäĢäėäěļőő Źäėùť
<űŖěÂŪÁě͡ DĪġÁĢ ÂěĆĢőőÁě͡ #äåŅ UĪŹŉäƅäě ŉőÙ͠ ùĩěűőÁőĩőő ŪĆőÂė͡ ÁġäěűäėÙļě  Ăĩúű
Ćŉġåő äĢàÂő ĆàåŹŹśė  Á ŪĆőÂŹĪ ùäěäėĢäė ΊĆĢėÂÙÙ Á ġÁúűÁŅ őĲŅőåĢäőĆ ėåŅàåŉäėŅļě
ŪÁěěĩőőùäěùĩúÂŉÁĆΌ͡ΊŉŹäġåěűĆėĩĢƉĆėőŖŉÁĆΌĆŉġäŅĂäőļėġäú͡ŉäġġĆĢőΊőĲŅőåĢäőŉŹäġléletük”.̪
DÁ ÂőőäėĆĢőĔśė Á `ÂěűŖŉŹ 'ěäġåŅŅäě åŉ ̧̧̧̢̟̟̟̣ ėĲŹĲőőĆ ġŖĢėÂŉŉÂúÂŪÁě ùĩúěÁěėĩŹĪ ŉŹÁėĆŅĩàÁěġÁő  ġĆĢőäúű äĢàÁ ġäúĔäúűŹåŉäĆőėĆäúåŉŹĈőäĢàļ  ġäúėäěě ÂěěÁłĈőÁĢŖĢė͢ Áġäěěäőő Ăĩúű őĲÙÙĢűĆŅä Á `ÂěűŖŉŹ åěäőġťŪåő äěäġŹļė ÂěőÁěÂĢĩŉŉÂúÙÁĢ
łĩŹĆőĈŪÁĢ ĈőåěĆė ġäú `ÂěűŖŉŹĢÁė ÁŹ ĆŉėĩěÁőäŅäġőļ͡ ŗĔ őĲŅőåĢäőĆ ŉŹäġěåěäőͿ åŉ ŪĆŹŉúÂěÁőĆġĪàĩőőĲŅőåĢäőĈŅÂŉŖĢėÙÁĢġäúĂĩĢĩŉĈőÁĢĆėĈŪÂĢĪőĲŅäėŪåŉäĆőͳġĆĢàäĢäėäěļőő
ĢåłĆŉåúőĲŅőåĢäőĆ ėŖőÁőÂŉÁĆő åŉ äŅäàġåĢűäĆőʹ͡ őÁĢŖěġÂĢűÁĆėÙÁĢ͡ ġĩĢĩúŅÂƈÂĆėÙÁĢ Á
történetíró történetszemlélete gyakran összekapcsolódik politikai nézeteivel, illetve
łĩěĆőĆėÁĆäěėĲőäěäŹäőőŉåúåŪäě͠ļőĢäġäúűäŉäőÙäĢÁŪĆŹŉúÂěĪàÂŉĩėÙÁĢåłłäĢäŹŖőĪÙbiak bizonyulnak a meghatározóknak, háttérbe szorítva az adott téma tárgyilagosabb
megközelítését, feldolgozását.
έġĩĢĩúŅÂƈÂėåŉőÁĢŖěġÂĢűĩėŉŹäŅŹļĆÁ`ÂěűŖŉŹ'ěäġåŅåŉőĲŅőåĢäőĈŅĪėĩŅőÂŅŉÁĆ
ėĲŹĲőőĆŪĆőÂėŅĪěåŅőäėäŹŪä͡ŅåŉŹÙäĢÁŹäúűėĩŅŗͳÁŹ̧̢̟̞ͿäŉåŪäėʹ͡ŅåŉŹÙäĢÁėåŉļÙÙĆ
åŅőåėĈőåěäőäėĂäŹ ÚŉÁőěÁėĩŹŪÁ͡ ĆěěäőŪä ÁŹĩėÁő ġĆĢőäúű ùäěäěäŪäĢĈőŪä͡ äúűŉŹäŅŉġĆĢà ŗĔ
forrásokat is feltárva-bevonva a kutatásokba, nemegyszer talán az utóbbiak mellett
ùäěŉĩŅÁėĩŹŪÁΊĈőåěőåėġäúΌ`ÂěűŖŉŹőĲŅőåĢäőùäěùĩúÂŉÂő͠'ŹäėÙļěÁŪĆŹŉúÂěÁőĩėÙĪěĢäġ

̟ ĲŅőåĢäěäġåŉŉŹĩÚĆĩěĪúĆÁ͠`ÂěűŖŉŹ'ěäġåŅőĲŅőåĢäőĈŅÂŉÁÁėåőŪĆěÂúĂÂÙĩŅŗėĲŹĲőő͠HĢ͢Ŗļ͢Társadalomtörténeti tanulmányok.ŹäŅė͠ÂÚŉėÁĆ¨äŅÁ<űŖŅúűÂėUÂĢĩŉWĲŪåŅ<űĲŅúű͠ł̠̞̞̤̥̦͠͡͠͠
2 Uo. 77.
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ĂĆÂĢűŹĆėÁĢĢÁėĆŉġåőäěőĂÁĢúŉŗěűĩŹÂŉÁŉäġ͡Ăĩúű`ÂěűŖŉŹ'ěäġåŅőĲŅőåĢäőŉŹäġěålete, illetve annak egyes szakaszai, az általa, sokszor kiélezett hangnemben folytatott
polémiák szoros összefüggésben állnak éles forradalomellenességével, antibolseŪĆŹġŖŉÂŪÁě͡ Á ėĩŅÁÙäěĆ Ģåġäő őĲŅőåĢäőĈŅÂŉ ÙĆŹĩĢűĩŉ ĆŅÂĢűŹÁőÁĆĂĩŹ͡ ŉļő äúűäŉ ŪåěäġåĢűäėŉŹäŅĆĢőŉŹåěŉļĔĩÙÙĩěàÁěĆĆàäĩěĪúĆÂėĂĩŹŪÁěĪÚŉÁőěÁėĩŹÂŉÂŪÁě͡ĆěěäőŪäÁŹĩėĢÁė
saját koncepcióiba történt „beépítésével”, néha-néha felbukkanó antiszemitizmusáŪÁě͠`ÂěűŖŉŹ'ěäġåŅåěäőġťŪåĢäėŪĆŹŉúÂěÁőÁÁŹĩĢÙÁĢÂěőÁěÂÙÁĢėĆġäŅśěőÁÙÙÁĢ͡Ăĩúű
őĲŅőåĢäőőŖàĩġÂĢűŖĢėäěŉļŉĩŅÙÁĢÁŹ̧̟̠̞åŉ̧̢̢̟ėĲŹĲőőĆġŖĢėÂŉŉÂúÂőŪäőőäúĪŅÚŉļ
ÁěÂ̧̢̟̣͠ŖőÂĢĆőäŪåėäĢűŉåúåő͡ĢäŪäŹäőäŉäĢÁ®H¨®¨͠ŉŹÂŹÁàĆőÂŅŉÁàÁěĩġͿåŉäúűĂÂŹőĲŅőåĢäőĆ ġŖĢėÂĆő͡ ÁėĲŹåłėĩŅĆ ġÁúűÁŅėŅĪĢĆėÁĈŅÂŉ őĲŅőåĢäőåŅļě ùĩěűőÁőĩőő ÁěÁłŪäőļ
ėŖőÁőÂŉÁĆő͡ZŖŰäġÙŖŅúĆ·ŉĆúġĩĢàėĩŅÂŅĪěåŉġÁúűÁŅĩŅŉŹÂúĆŖŅÁěėĩàÂŉÂŅĪěĈŅĩőőġťveit, valamint forráskiadványait stb., melyek az elismerés mellett számos vita tárgyát
Ćŉ ėåłäŹőåė͡ ŉŹĆĢőåŹĆŉŉŹäŅťäĢ ġåú Ģäġ àĩěúĩŹőÂė ùäě͠ `ÂěűŖŉŹ ΊŪĆŉŉŹÁäġěåėäŹåŉäΌ
ŅäġåěĂäőļěäú ĂĩŹŹÂŉäúĈőĂäő ġĆĢà ŉŹäġåěűĆŉåúåĢäė͡ ġĆĢà åěäőġťŪåĢäė àĆƅäŅäĢͿ
ciáltabb és objektívabb megítéléséhez, azoknak a mozgatórugóknak a megértéséhez,
melyek akár történetszemléletének alakítását-alakulását, akár témaválasztásait és
feldolgozásaikat, akár módszertani elveit, nemegyszer az adott politikai-társadalmi
ėĲŅśěġåĢűäėőļěŉäġġäĢőäŉäĢ͡ġäúĂÁőÂŅĩŹőÂė͠
*
έŪĆŉŉŹÁäġěåėäŹåŉő͡äěŉļùäĔäŹäőåőėĆŪåŪä͡Áġäěűäő`ÂěűŖŉŹ'ěäġåŅŉŹśěäőåŉåĢäėŉŹÂzadik évfordulója alkalmával jelentettünk meg, teljes terjedelmében most közöljük
äěļŉŹĲŅ͠έġäġĩÂŅÙĪě`ÂěűŖŉŹĲŅĲėĲŉäĆĢäė͡ÁėĲŹäěġŗěőÙÁĢäěĂŖĢűő`ÂěűŖŉŹ`ĆėěĪŉĢÁėͳ̧̡̧̟̤̠̞̟ʹåŉ`ÂěűŖŉŹWÂŅĩěűĢÁėͳ̧̡̧̟̠̞̟̥ʹÁĂĩŹŹÂĔÂŅŖěÂŉÂŪÁě͡ŅĲŪĆàäÙÙͿĂĩŉŹŉŹÁÙÙŅåŉŹěäőäėäőėśěĲĢĲŉőäėĆĢőäőőäě`ÂěűŖŉŹ'ěäġåŅĢäėÁėåőŪĆěÂúĂÂÙĩŅŗėĲŹĲőőĆ
magyar történettudományra és saját tudományos pályafutására, történeti munkáira,
łĩěåġĆÂĆŅÁ  ÁŹ äěġŗěő ĂÂŅĩġ åŪőĆŹäàÙäĢ ùĩěűÁġÁőĩŉÁĢ Á ėŖőÁőĪė ŅäĢàäěėäŹåŉåŅä
ÙĩÚŉÂőĩőőŖĢė͠'ŹäėÁėŖőÁőÂŉĩėĢűĩġÂĢġäúŉŹśěäőäőőġĩĢĩúŅÂƈÂėÙÁĢåŉőÁĢŖěġÂĢűĩėÙÁĢ ĆàåŹäőäė ùĩŅġÂĔÂÙÁĢ ùäěěäěĂäőļė͡ ĆěěäőŪä ĆŉġäŅőäė͠ έ ŪĆŉŉŹÁäġěåėäŹåŉ äěŉļ
fogalmazványban fennmaradt szövegén nem változtattunk. Csupán néhány stiliszőĆėÁĆ Ĕäěěäúť ĔÁŪĈőÂŉő őÁŅőĩőőŖĢė ŉŹśėŉåúäŉĢäė͡ őĩŪÂÙÙÂ äúűͿäúű ėĆġÁŅÁàő ŉŹĪő ŪÁúű
ėĆùäĔäŹåŉőĆėőÁőőŖĢėÙäÁġĩĢàÁőĩėÙÁ͠έŉŹĲŪäúäőÁġÁĆĂäěűäŉĈŅÂŉĆŉŹÁÙÂěűĩėĂĩŹĆúÁzodva adjuk ki.
έŪĆŉŉŹÁäġěåėäŹåŉĂäŹÁőŖàĩġÂĢűĩŉėĲŪäőäěġåĢűäėĢäėġäúùäěäěļäĢĔäúűŹäőäėäő
ùťŹőśĢė͠έŉŹÂġĩŉÙĆÙěĆĩúŅÂƈÁĆŖőÁěÂŉ͡ĂĆŪÁőėĩŹÂŉġäěěäőőĆúűäėäŹőśĢėÁŉŹäŅŹļåěäͿ
őåĂäŹėĲŹŪäőěäĢśěŪÁúűėĲŹŪäőŪäėÁłÚŉĩěĪàĪ ĔäěäĢőļŉäÙÙ äŉäġåĢűäėäő͡ őĲŅőåĢåŉäėäő
értelmezni, azokra magyarázatokkal szolgálni. Mindehhez levéltári, kézirattári kuta11
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őÂŉĩėŅÁ͡őĩŪÂÙÙÂ`ÂěűŖŉŹĔäěäĢőļŉėåŹĆŅÁőĩŉåěäőġťĂÁúűÁőåėÂŅÁ͡ėĆőäŅĔäàőěäŪäěäŹåŉåŅäőÂġÁŉŹėĩàőŖĢė͡ åŉŪåúśě͡ àä Ģäġ ŖőĩěŉĪŉĩŅÙÁĢ͡ ùäěĂÁŉŹĢÂěőŖė ÁėåőŪĆěÂúĂÂÙĩŅŗ
ėĲŹĲőőĆåŉÁŹ̧̢̟̣ŖőÂĢĆġÂŉùåěåŪőĆŹäàġÁúűÁŅłĩěĆőĆėÁͿåŉőÂŅŉÁàÁěĩġőĲŅőåĢäőåŅļě͡
ŉŹäěěäġĆͿőŖàĩġÂĢűĩŉåěäőåŅļěùĩěűőÁőĩőőäúűėĩŅŗåŉėśěĲĢĲŉäĢÁŹäěġŗěőĂÂŅĩġåŪͿ
tizedben végzett kutatások eredményeit is.
'έ ŪĆŉŉŹÁäġěåėäŹåŉ ėĆÁàÂŉÂĢÁė ěäĂäőļŉåúååŅő ŉŹäŅäőĢåĢė ġĆĢàäĢäėäěļőő ĂÂěÂŉ
ėĲŉŹĲĢäőäőġĩĢàÁĢĆġĆĢàÁŹĩėĢÁė͡ÁėĆėÁġťġäúĔäěäĢőäőåŉåőőÂġĩúÁőőÂė͠έėĲŉŹĲĢäő ŉŹÁŪÁĆ äěŉļėåĢő `ÂěűŖŉŹ 'ěäġåŅ ƈÁĆő ĆěěäőĆė͢ ĢåĂÁĆ `ÂěűŖŉŹ `ĆėěĪŉő åŉ `ÂěűŖŉŹ
WÂŅĩěűő͡ÁėĆėÁŹäěġŗěőåŪőĆŹäàÙäĢėåŉŹŉåúúäěĂĩŹŹÂĔÂŅŖěőÁėÁėåŹĆŅÁőĩěŪÁŉĪėĂĩŹŪÁěĪ
äěĔŖőőÁőÂŉÂĂĩŹ͠ ÁĔĢÂěÁőĩŉ ġĪàĩĢ Á ėĲŹäěġŗěőÙÁĢ ÙäėĲŪäőėäŹäőő ĂÁěÂěŖė ġäúÁėÁàÂěűĩŹőÁ ļėäő ÁÙÙÁĢ͡Ăĩúű åàäŉÁłĔŖėĢÁė äŹő Á ġťŪåőėĲĢűŪ ùĩŅġÂĔÂÙÁĢ ĆŉėäŹśėÙä
vehessék. Külön köszönetünket fejezzük ki Mályusz Károly özvegyének, Macskássy
Juliannának és gyermekeinek, Mályusz Miklósnak és Mályusz Annának, Mályusz EleġåŅ ŉŹäěěäġĆĂÁúűÁőåėÁ ĲŅĲėĲŉäĆĢäė͡ŪÁěÁġĆĢő `ÂěűŖŉŹ `ĆėěĪŉ ĆàļŉäÙÙ úűäŅġäėånek, Mályusz Tamásnak, akik szintén fontosnak tartották a memoár publikálását, és
ĂĩŹŹÂĔÂŅŖěőÁėÁŹäġěåėĆŅÁőŉÁĔőĪÁěÂŅäĢàäŹåŉåĂäŹ͡ĆěěäőŪäėĲŹŅäÁàÂŉÂĂĩŹ͠έėĲŉŹĲĢäő
ŉŹÁŪÁĆőőĩěġÂÚŉĩěĔŖėÁĲěÚŉåŉŹäőőŖàĩġÂĢűĆWĲŹłĩĢőùļĆúÁŹúÁőĪĔÂĢÁė͡;ĩàĩŅÂěĢÁė
és a BTK Történettudományi Intézete igazgatójának, Molnár Antalnak, hogy felkaŅĩěőÂėÁ`ÂěűŖŉŹͿĲŅĲėĲŉĲėÁĔÂĢěÁőÂőÁġťėĆÁàÂŉÂŅÁåŉġäúőäŅäġőäőőåėÁěäĂäőļŉåúäőÁĢĢÁėġäúĔäěäĢőäőåŉåŅä͠WĲŉŹĲĢäőśĢėäőùäĔäŹŹśėėĆWĩŪÂÚŉ(ŪÂĢÁė͡ÁWĲŅőåĢäőőŖàĩġÂĢűĆ HĢőåŹäőä őåġÁÚŉĩłĩŅőͿŪäŹäőļĔåĢäė͡ Á ėĲĢűŪ ĩěŪÁŉĪŉŹäŅėäŉŹőļĔåĢäė
ŅäĢàėĈŪśěěäěėĆĆŉġäŅäőäŉåŉúĩĢàĩŉŉŹäŅėäŉŹőļĆġŖĢėÂĔÂåŅő͡ŉŹĈŪäŉėĩěěäúĆÂěĆŉŉäúĈőségéért. Köszönettel tartozunk továbbá azoknak a történész és történész-levéltáros
ėĩěěåúÂėĢÁėĆŉ͡ÁėĆėėŖőÁőĪġŖĢėÂĢėĂĩŹőÂġĩúÁőÂŉőĢűŗĔőĩőőÁė͠
Budapest, 2020. november 11.
Soós István
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