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Bevezetés

-
ténész örökösei, Mályusz Elemérné Császár Edit, Mályusz Miklós és Mályusz Ká-
roly arra kérték fel, hogy rendezze és katalogizálja a néhai történetíró könyvtárát. 

-
se, amelyben gyermekkorától fogva egészen az 1950-es évek végéig kalauzolja végig 
az olvasót. Mályusz visszaemlékezéseit a legnagyobb titokban, több éven keresztül 

miatt valamilyen kellemetlenség érhetné.

egyes fejezetekben általa zárójelben említett évszámok, illetve az ezekhez kapcsol-
ható „ma”, „ma is” „most”, „minap”, „máig” stb. kifejezések. Az évszámbejegyzések 

-

dolgozott. Jóllehet a harmadik fejezetben Mályusz nem utal konkrét évszámra, de 

készülhetett. Az ötödik és hatodik fejezetek 1974-ben kerültek ki Mályusz tolla alól. 

cím nélkül a „III.” szám olvasható. Ennek szövegét, mivel az az említett fejezetekkel 
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kiegé szítette, egyes részeit átdolgozta, amit a számos szövegbetoldás, továbbá az 
egyes fejezetekhez csatolt jegyzetek, amelyekre a hiányzó vagy pótolandó adato-

piarista gimnázium tanulója volt. Apám 1910 októberében szívinfarktusban, 36 óra 
szenvedés után, 49 éves korában halt meg.”

*

és 1989 között Mályusz Elemér mellett dolgozott, aki többször is olyan kérésekkel 
fordult hozzá, hogy a konkrét középkortörténeti kutatásaihoz kapcsolódó feladatok 

-
-

sok, adatok pontosítása stb.) segítsen megoldani.

-
-
-

illetve lakásviszonyaiba, megélhetési körülményeibe és ezeken keresztül magán- és 
családi életének alig ismert világába.

-
emlékezéséhez, illetve annak alapján készültek. Az egyik a „Turóctól Thuróczy-ig”, a 

napvilágot.

-
-

laszt adni, mivel Mályusz hagyatékában nem található semmiféle olyan írásbeli utalás, 
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jegyzet-feljegyzés, amelynek ismeretében kétséget kizáróan meg lehetne álla pítani 
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 kény-

-
vekkel gazdagítva a magyar történettudományt, különös tekintettel a középkorkuta-

-
-

egyfajta önigazolásként azt szerette volna láttatni-érzékeltetni, hogy amit több év-

-
séhez, elveihez, konzervatív életfelfogásához, ugyanakkor nem szépítve a valóságot, 

Maradt még egy kérdés, amelynek megválaszolása megoldásra vár: vajon miért 
nem folytatta az 1958-ban vele történtek taglalása után memoárja írását, illetve mi-
lyen, általa, a fejezet utolsó soraiban homályosan megfogalmazott vagy célzott okok 

király korabeli magyar kancelláriára vonatkozó kutatások, a Thuróczy-krónika kri-
-

sára? Vagy az 1970-es évekbeli betegségei-betegeskedései akadályozták meg ebben? 

*

-
ges aspektusát, nevezetesen társadalomtörténeti törekvéseit vizsgálva többek között 
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-
zásának és elemzésének”. Rámutatott továbbá arra is, hogy Mályusz Elemér sokirá-

-

alaposabb megismerésére és összefüggések felvillantására”.

-

módon, csak ritkán találkozni a Benda által megfogalmazott józan és elfogultságtól 
-

-
léletük”.

-
-

-

történetíró történetszemlélete gyakran összekapcsolódik politikai nézeteivel, illetve 
-

biak bizonyulnak a meghatározóknak, háttérbe szorítva az adott téma tárgyilagosabb 
megközelítését, feldolgozását.

forrásokat is feltárva-bevonva a kutatásokba, nemegyszer talán az utóbbiak mellett 

Társadalom-
történeti tanulmányok.

2  Uo. 77.
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-
lete, illetve annak egyes szakaszai, az általa, sokszor kiélezett hangnemben folytatott 
polémiák szoros összefüggésben állnak éles forradalomellenességével, antibolse-

-

saját koncepcióiba történt „beépítésével”, néha-néha felbukkanó antiszemitizmusá-

-

-
veit, valamint forráskiadványait stb., melyek az elismerés mellett számos vita tárgyát 

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 

*

-
zadik évfordulója alkalmával jelentettünk meg, teljes terjedelmében most közöljük 

-
-

magyar történettudományra és saját tudományos pályafutására, történeti munkáira, 

-

fogalmazványban fennmaradt szövegén nem változtattunk. Csupán néhány stilisz-

-
zodva adjuk ki.

ér tel mezni, azokra magyarázatokkal szolgálni. Mindehhez levéltári, kézirattári kuta-
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-

tizedben végzett kutatások eredményeit is.

-

-

vehessék. Külön köszönetünket fejezzük ki Mályusz Károly özvegyének, Macskássy 
Juliannának és gyermekeinek, Mályusz Miklósnak és Mályusz Annának, Mályusz Ele-

-
nek, Mályusz Tamásnak, akik szintén fontosnak tartották a memoár publikálását, és 

és a BTK Történettudományi Intézete igazgatójának, Molnár Antalnak, hogy felka-
-
-

-
ségéért. Köszönettel tartozunk továbbá azoknak a történész és történész-levéltáros 

Budapest, 2020. november 11.
Soós István


