
tóttá el véleményét a német tudomány nacionalizmusa felől. Ezt tenni nem kel
lett hozzá bátorság, nem volt ez ellenállás. Csak magától értetődő magatartás. A 
megvert ellenség már utolsó perceit élte, érthető, hogy sem ideje, sem kedve 
nem volt, hogy hódolatot és megalázkodást kívánjon. Az ülésteremben, scripta 
manent, nem kapta meg.

Amikor néhány perc után felkeltem az előadói asztal mellől, Pais Dezsőtől, az 
első osztály titkárától ezekkel a szavakkal búcsúztam: Turóccal kezdtem, Thu-
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róczyval végeztem. Csodálkozó tekintetére pár szóval jeleztem, amit most oly 
hosszasan adtam elő: „Ebben a teremben léptem fel először, itt és most távo
zom véglegesen.” Nálamnál jóval idősebb kollégiumi társam optimista határo
zottsággal tiltakozott. Meggyőződése, nyugtatott meg, hogy ő változatlanul fog 
tovább is dolgozhatni. Igaza lett, de az is bevált, amit a magam sorsáról oly 
határozottan előre megmondottam.

Soós István:

Jegyzetek
Mályusz Elemér írásához

A jelen memoár-jellegű tanulmány a huszadik századi magyar történetírás egyik, a 
közelmúltban elhunyt legnagyobb hatású képviselőjének, a magyar és európai kö
zépkori történelem világszerte elismert és tisztelt kutatójának, az iskolateremtő 
Mályusz Elemérnek a tollából származik. Az óriási hagyatékában fellelt visszaem
lékezés kitűnően dokumentálja ezen páratlan tehetségű és legendás szorgalmáról, 
a tudományos pálya, a történészi hivatás iránt kora ifjúságától elhivatott, a törté
nettudományt -  lett légyen az bármely korszak a középkortól a 20. századig 
bezárólag -  mindig magas színvonalon, lelkiismeretesen művelő tudós férfiú pá
lyakezdő éveit, első sikereit, szűkebb pátriája, a felvidéki Turóc megye középkori 
története iránti érdeklődését és munkálkodását, továbbá azt az utat, miképpen 
jutott el következetes kutatásai során a középkori magyar krónikák problémáinak, 
ezen belül is elsősorban Thuróczy János „Chronica Hungarorum” című művének 
vizsgálatához, A magyar középkorkutatás ügyét szolgáló céltudatos, a történettu
domány fejlődése érdekében megalkuvást nem ismerő egyénisége, vas szorgalma 
méltán szolgálhat például a nyomdokaiba lépni szándékozó ifjú történésznemzedék 
számára is. 1 2

1. Balanyi György (1886-1963) történész, egyetemi tanár 1910-1916 között a szegedi pia
rista gimnáziumban tanított. Legkedvesebb tanítványainak egyike Mályusz Elemér 
volt.

2. Pasquala Villari (1826-1917) olasz történetírónak az itáliai reneszánsz jeles kutatójá
nak egyik nagyhatású, több nyelvre is lefordított művére utal itt Mályusz: Niccolo Ma
chiavelli e i suoi tempi. 1-3. kötet., Firenze, 1877-1882.
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3. Mályusz itt minden valószínűség szerint Hans Uebersberger Österreich und RuŰIand 
seit dem Ende des 15. Jahrhunderts. Wien u. Leipzig, 1906. illetve RuBlands Orient 
politik in den letzten zwei Jahrhunderten. Stuttgart, 1913. című művére utal.

4. Utalás Szekfű. Gyula Rákóczi-könyve (A  száműzött Rákóczi. Bp. 1913.) kapcsán 1914- 
ben kirobbant ún. Rákóczi-vitára, melynek egyik — Szekfű ellenében — fő hangadója 
Ballagj Aladár (1853-1928) volt. Lásd erről bővebben: R Várkonyi Ágnes: Thaly Kál
mán és történetírása. Bp. 1961.; Tolnai Béla: Thaly, Ballagj, Riedl. In: Irodalomtörté
net, 43. (1961) 3.sz.

5. Lásd: Heinlein István: Görög történeti problémák. In: Történelmi Szemle, II. évf. 
1913. 31-58., 161-197.1.

6. Horvát Árpád: Oklevéltant jegyzetek. Hallgatóinak kézirat helyett adja... 1-3. köt. Bp. 
1880-1884.

7. Utalás a Wenzel Gusztáv által kiadott oklevélgyűjteményre: Árpádkori új okmánytár. 
1-12. köt. Pest, 1860-1874. (Magyar történelmi emlékek. 1. oszt. Okmánytárak, 6-13., 
17-18., 20-21.)

8. Hóman Bálint: A  magyar városok az Árpádok korában. Bp. 1908.
9. Pontosan: Szentpétery Imre: Szent István király pécsváradi és pécsi alapítólevele.

10. Karácsonyi művének pontos címe: Szent István király pécsváradi és pécsi alapítólevele.
11. Utalás Theodor Sickel (1826-1908) osztrák történetírónak a diplomatika, mint önálló 

tudományág terén kidolgozott módszerére, melyekkel megvetette az oklevéltan tudo
mányos alapjait. Lásd erre Beitráge zűr Diplomatik. 1-8. köt. Wien, 1861-1862. című 
főművét.

12. Lásd a Történelmi Szemle II-V. évfolyamait (1913-1916).
13. Vö. erre pl. Holub József tanulmányát: Zala vármegye vámhelyei és úthálózata a kö

zépkorban. In: Századok, 1917. 51. évf. 1, sz. 45-66.1.
14. A  tanulmányt lásd: Századok, 1919-1920. 53-54. évf. 34-56.1.
15. Alphons Dopsch: Wirtschaftliche und soziale Grundlagen dér europáischen Kultur- 

entwicklung aus dér Zeit von Caesar bis auf Kari dem Grófién. 2 Teile. Wien, 1918- 
1920.

16. Azaz Bartoniek Gézának.
17. Lásd erről bővebben: Akadémiai Értesítő, 1921., 32- köt. 373-384. füzet, 104-106., 

182.1.
18. Mályusz megbízatásáról és a pályázat elnyeréséről lásd uo. 105., ill. 182.1.
19. A  bécsi Haus- Hof- und Staatsarchivban összegyűjtött értékes anyag soha nem került 

publikálásra. Az iratmásolatok, jegyzetek az abszolutizmuskori nemzetiségi kérdésről 
ma is megtalálhatók Mályusz hagyatékában, melyeknek értékét növeli az a tény, hogy 
az eredeti iratok 1929-ben a Staatsarchiv égésekor elpusztultak. Csak remélhetjük, 
hogy a magyarországi nemzetiségi kérdés történetével foglalkozó hazai történészek fel
karolják és szorgalmazni fogják az iratok publikálását.

20. A  cikk (A helytörténeti kutatás feladatai) végülis nem a Minervában, hanem a Száza
dokban jelent meg (lásd: 1923-24., 57-58.évf. 538-566.1.).

21. A  magyar történetírás új útjai. Szerk.: Hóman Bálint. Bp. 1931. 237-268.1.
22- Seriptores terűm Hungaricarum, tempore dúcom regumque stirpis Arpadianae gesta- 

rum. Vol. 1-2. Budapestini, 1937-1938.
23. A  magyar társadalom a Hunyadiak korában. Bp. 1941,
24. Lásd: Thuróczy János krónikája. Bp. 1944.
25. Ottokár Lorenz: Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter von dér Mitte des 

dreizehnten bis zum Ende des vierzehnten Jahrhunderts. Bd. 1-2. Berlin, 1870., 1887.
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26. Azaz Mályusz történetírói működését szűkebb pátriájának történeti feldolgozásával 
kezdte és a magyar középkor egyik legjelentősebb kútfőjének, Thuróczy János króni
kájának feldolgozásával zárta le a Horthy-korszakban. Krónika-kutatásait azonban 
1945 után is folytatta és az 1960-as években visszatért a Thuróczy-krónika vizsgálatá
hoz (lásd erre: A Thuróczy-krónika és forrásai. Budapest, 1967. Akadémiai Kiadó. 
[Tudománytörténeti tanulmányok 5,] című monográfiáját), sőt, élete alkonyán Kristő 
Gyula közreműködésével kiadta a krónikához készített. kommentárjait (Johannes de 
Thurocz: Chronica Hungarorum. Commentarii I-II. Budapest, 1988. Akkadémiai Ki
adó). Ez a hatalmas mű, amelyen közel három évtizedig dolgozott hosszabb-rövidebb 
megszakításokkal, közvetlenül halála előtt látott napvilágot, mintegy betetőzve óriási 
életművét.
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