
Modern Magyarország 2017/18 

 

 

297 
 

„EGY FIATAL TANÁRSEGÉD TARTJA AZ ÓRÁT, 

IDE MÁR ÉRDEMES MENNI…” 

 

Interjú Orosz Istvánnal, a Debreceni Egyetem emeritus professzorával, a Magyar 

Tudományos Akadémia rendes tagjával 

 

 

Modern Magyarország: A gimnazista évei a második világháború utáni évekre estek, és 1956-

ban végzős egyetemista volt. Talán először az indulásról, erről az időszakról beszélgessünk.  

Orosz István: Szívesen. Négyen voltunk testvérek, apám sok minden volt, utoljára 

pincemester. Mádról származom, ott mindenkinek olyan foglalkozása van, ami a 

borral kapcsolatos. Volt saját szőlőnk is, de abból nemigen éltünk volna meg, úgyhogy 

apám a piarista rend pincegazdaságában dolgozott, amelyik a sátoraljaújhelyi 

rendházhoz tartozott. Aztán valahogy összezördült velük 1943 táján, és akkor egy 

budapesti ügyvéd frissen megszülető gazdaságában lett pincemester. Gyakorlatilag 

ebből éltünk.  

 

M.M.: Volt családi stratégia a jövőjükre vonatkozóan? 

O.I.: Szüleim nagyon vallásosak voltak, engem papnak szántak. Két lánynővérem volt, 

az egyik tíz évvel volt idősebb, mint én, a másik nyolccal; és volt egy öcsém, aki tíz 

évvel volt fiatalabb nálam. Eléggé nagy életkori különbség volt köztünk. Az öcsém 

1945-ben született, és nyilván ez is közrejátszott abban, hogy néhány napos korában 

meghalt. Engem elküldtek, nem a piaristákhoz Újhelybe, hanem Miskolcra a 

minoritákhoz, ott kezdtem el a középiskolát. Aztán feloszlatták a minorita rendet, és 

én átkerültem a katolikus gimnáziumból a volt református gimnáziumba, ott 

érettségiztem 1953-ban.  
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M.M.: Milyen élményei vannak ezekből az évekből? 

O.I.: Erről az időszakról jó dolgokat tulajdonképpen nem tudok mondani. A 

legszörnyűbb élmény az volt, amikor még a katolikus internátusban laktam, és 

Mindszenty ellen kellett tüntetni. Ha azok tüntettek Mindszenty ellen, akik 

ellenségnek tartották, azt rendben lévőnek gondoltam, de mi is ki voltunk vezényelve, 

az internátusban lakó, többnyire vallásos gyerekek, és azt kellett kiabálnunk, hogy 

vesszen Mindszenty. Miskolc furcsa város volt, akkor lett az ipar fellegvára. Nem 

éltünk olyan jól, hogy nyáron nekem ne kellett volna dolgozni. Az utolsó évben 

például a diósgyőri vasgyár középhengersorát építettem. Ott volt egy hozzám hasonló 

fiatalokból álló brigád, és volt egy művezetőnk, egy igen jópofa cigány ember. 

Dolgoztunk, amennyire csak bírtunk. Kevertük a betont, továbbszállítot tuk, 

beépítették stb. A végén összetett kézzel imádkozott ez a művezető: „fiúk ne menjetek 

iskolába, dolgozzatok még egy hónapot, és akkor én sztahanovista leszek”. Persze 

iskolába, azaz az egyetemre mentünk, s a művezetőnkből nem lett sztahanovista.  

Sokat kerestünk, adjunktusként az egyetemen sem kerestem annyit, mint 1953-ban a 

középhengersor építésén.  

 

M.M.: Voltak más tapasztalatai is a szocialista világ kiépülésével kapcsolatban? 

O.I.: Előtte is dolgoztam, a falumban. Ott egy orosz olajraktárt kellett építeni. Volt egy 

csomó földmunka, amit akkor nem gépekkel végeztek, hanem ilyen magunkfajta 

„ifjúsági gépsorral”. Én voltam a brigádvezető. Annyit dolgoztunk, hogy majd’ 

megszakadtunk, heti 48 órában, de amikor bérelszámolás volt, alig kaptunk valamit. 

Egy másik brigád idősebb tagja mondta, így nem lehet, ha megszakadtok is, a 

tömegmunkával akkor sem fogtok keresni semmit, csak finom munkával, lehet több 

pénzhez jutni. Azt mondta, írjuk be a brigádnaplóba, hogy ennyi négyzetméter 

tükörvágást csináltunk, azért fognak fizetni. Fogalmunk sem volt róla, hogy mi az a 



Modern Magyarország 2017/18 

 

 

299 
 

tükörvágás. A levágott földnek az alját olyan egyenesre kellett simítani, mint a tükör. 

Ez nem tudom hány százalékos pótlékot jelentett. Így kezdődött az én ismeretségem a 

szocialista munkaversennyel. Be kell vallanom, hogy éltem is ezekkel a lehetőségekk el, 

utána mi is kerestünk, nem csak az öregek. Hogy az Úristen ezt hogy fogja számon 

kérni rajtam, azt nem tudom megmondani, lehet, hogy elnéző lesz, mert a lényeg az 

volt, ha csalunk is, egy kis pénzt keressünk, mert szükségünk volt rá.  

 

M.M.: Egy ilyen szőlővel, borral foglalkozó faluban a Rákosi-rendszer nem múlt el 

nyomtalanul. Szőlőtulajdonnal nagyon könnyű volt kuláklistára kerülni. Érintette ez a 

családját? 

O.I.: Nem érintett, hál’ Istennek. Egy félholdnyi szőlője volt apámnak, így bennünket 

nem érintett, de a második főnöke kulák lett. Ő is egy különleges ember volt. Mikor 

kirobbant 1938-ban a háború, akkor a lengyelek Magyarországra özönlöttek, Mádra is 

rengeteg lengyel jött, még az én fiatalkoromban is 60-70 ember dolgozott ott, egész a 

háború végéig. Engem zavart, hogy nem úgy szólították a lovat, mint mi, hanem 

berregtek nekik, ha a lovakat jobbra vagy balra irányították. Tőled meg hozzád, 

magyarul mi úgy mondtuk. A magyar ló is értette, ahogy berregett neki a lengyel 

kocsis. Nagyon vallásosak voltak, templomba jártak, egy híres lengyel festő kifestette 

a mádi templomot. A Częstochowa-i Madonna másolatát is megfestette. Sajnos ma 

már nincs meg, mire észrevettem, egy nem túl tájékozott plébános lemeszeltette a 

képet. Sokan voltak a lengyelek, szegények és gazdagok is.  El kell mondanom egy 

lengyel herceg történetét, mert apám háború utáni munkaadójával is kapcsolatos. A jó 

nevű pesti ügyvéd azon gazdagodott meg, hogy vállalta, hogy átviszi Jugoszláviába a 

lengyel herceget. Írt egy táviratot a határőrségnek a saját neve alatt, amelyben 

szerepelt, hogy a herceget át kell engedni a határon. Kérdeztük, hogy nem fél-e attól, 

hogy elkapják és leültetik. Azt válaszolta, hogy táviratozni mindenkinek van joga 

ebben az országban. Bejött neki, sok pénze lett, olyan 10-12 holdas szőlőt ültetett 



Modern Magyarország 2017/18 

 

 

300 
 

belőle, vincellérlakással. Amikor Mádra jött, mindig hintóval kellett érte menni a 

mezőzombori állomásra. Ő rögtön kulák lett, természetesen, és apám munka nélkül 

maradt évekig, végül a tarcali állami gazdaságban alkalmazták pincemesterként. (A 

múltkor voltam az újhelyi levéltárban, ott az egyik levéltáros kihozta nekem apám 

munkaszerződését 1950-ből.) 

 

M.M.: A helyi pincéktől elszakadt a család? 

O.I.: Nem, az ügyvéd egyik pincéjét apám vette meg, emlékszem rá, 10 000 Ft-ért, az 

elég nagy pénz volt. Hogy honnan szedte össze apám, azt nem tudom. A pince máig 

megvan, most az én pincém. 1742-ben építették. Az ügyvéd másik pincéjét a 

szövetkezet kisajátította, azt a felesége 1990-ben visszakövetelte, teljes joggal, és vissza 

is adták, úgy tudom.  

 

M.M.: Mi történt az érettségi után? 

O.I.: 1953-ban érettségiztem, akkor vetődött fel, hogy hova tovább. Először a Külügyi 

Főiskolára akartam jelentkezni. Később ez volt a Lenin Intézet, úgyhogy nagy mázlim 

volt, hogy nem oda kerültem.  

 

M.M.: Ezek szerint az orosz nyelvvel nem volt gondja? 

O.I.: Oroszul akkor egészen jól tudtam, minden további nélkül tudtam beszélni, most 

már szerintem a nagybetűket sem igazán ismerem. Mikor egyetemre kerültem, 

kiderült, hogy sok évfolyamtársam az alapokat sem ismerte, s úgy alakult egy csoport. 

A csoportvezető tanár azt mondta, hogy nem kell járnom a kezdők közé, hanem kérjek 

Korponay Béla tanár úrtól valami fordítanivalót. Korponay tanár úrtól, aki egyébként 

angol szakos professzor és 1956 után az Angol Intézet igazgatója volt, Gladkov A 

cement című örökbecsű regényét kaptam. Ez egy termelési regény, de nem Esterházy 

módjára, hanem igazi orosz módra, munkaversennyel, termelési adatokkal, 
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százalékokkal stb. Harminc oldalt lefordítottam belőle, és akkorra kikészültem, 

elmentem Korponay Bélához, s azt mondtam, tanár úr, buktasson meg, de én ezt 

tovább nem bírom elviselni. Korponay Béla azt mondta, jó, az is sok, hogy ennyit el 

tudtál viselni belőle.  

 

M.M.: Miért nem a Külügyi Főiskolára jelentkezett és miért a Debreceni Egyetemre? 

O.I.: Ebben a történelemtanárom a bűnös, aki Szabó István tanítványa volt, és ő 

javasolta, hogy menjek Debrecenbe, ott Szabó István a professzor, ott csak jókat fogok 

tanulni. A matematikatanárom viszont fel volt háborodva, mert jó matematikus 

voltam, és ő úgy tartotta, hogy a történelem az mese, a matematika az tudomány. Nem 

szólt hozzám sokáig, de aztán megbékült. Anyám azt akarta, hogy pap legyek. 1953-

ban megvolt a plébánosi ajánlásom is, mehettem volna Egerbe a teológiára. 

Összezördültem anyámmal, mert azt mondtam neki, hogy nem akarok pap lenni. 

Álláspontom mögött még nem volt szerelem, feleségemmel az egyetemen kerültünk 

össze, első éves korunkban. A kiváló történelemtanárom, Csatári Imre volt az oka, 

hogy történelemtanár akartam lenni. Azt mondtam, hogy ha a történelmet így is lehet 

tanítani, akkor szívesen leszek történelemtanár. 

 

M.M.: Mi volt az első élménye az egyetemmel kapcsolatban? 

O.I.: A felvételi. Elvben nem kellett volna felvételiznem, mert kitűnőre érettségiztem. 

Úgy mentem el Debrecenbe, hogy beiratkozom, s akkor ott elkezdtek felvételiztetni, 

nem is készültem rá. Szabó István volt az elnök, Ormos Mária tanársegéd a kérdező, 

nagyon csinos volt és nagyon okos. Nem valami fényesen szerepeltem, ráadásul nem 

is történelemről, hanem inkább politikáról volt szó, két nappal Nagy Imre 

miniszterelnöki kinevezése után jártunk. Feleségem, aki nem tudta, hogy Nagy Imre 

lett a miniszterelnök, azzal ment haza, hogy biztosan nem vették fel az egyetemre. 

Pedig akkor még toborozták az egyetemekre a középiskolásokat. Én is azt mondtam, 
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„édesanyám nemigen vesznek fel, valami munka után kell nézni”, de aztán kaptam 

egy értesítést: örömmel látják, hogy átéreztem a továbbtanulás fontosságát, és felvettek 

történelem szakra. 

 

M.M.: Milyenek voltak az első előadás-, szemináriumélmények, kik voltak az évfolyamtársai 

Debrecenben? 

O.I.: Én egyszakos voltam, és a másodév végén a történelem szakosok kötelezően 

magyar szakosok is lettek, nem lehetett választani.  

 

M.M.: Nyelvet sem lehetett volna? 

O.I.: Oroszt elvben lehetett volna, de még bennem élt Gladkov műve, és elég gyenge 

volt az Orosz Intézet akkor. Később erősebb lett, jött egy orosz professzornő. A többi 

nyelvi tanszéket megszüntették Debrecenben. Így magyar szakos lettem. Az első éven 

kötelező volt a néprajz, két féléven keresztül Gunda Bélához jártunk, aki jó néprajzos 

volt, és akkor a dékáni funkciót is betöltötte. Vele kapcsolatban is el kell mondanom 

egy történetet.  Abból származott a gond, hogy mi a Benczúr utcai kollégiumban 

kártyáztunk, tízfilléres alapon. Persze, ha egész éjszaka kártyázik az ember, akkor 

abból egy nagyobb összeg is összejön, és valaki lebuktatta a társaságot, úgyhogy a 

dékán úr kihallgatott bennünket. Mire én odaértem, akkor már mindent tudott, de 

engem is kérdezett: „csak azt mondd meg nekem, hogy volt az, hogy tízfilléres alapon 

játszottatok és mégis 80 forint is gazdát cserélt egy éjszaka?” Mire mondtam, hogy 

„tetszik tudni dékán elvtárs, ha volt »móz«, meg volt »körvizi«, akkor ugye 

felszaporult a pénz. „Mi az, hogy móz, mi az hogy körvizi?” – kérdezte ő. Néztem fel 

az égre, egy néprajzos dékán, és nem ismeri a paraszti kártyajátékok fontosságát meg 

a műszavakat. Elkezdtem neki magyarázni, de letorkollt, hogy nem így van. Akkor 

megint írtam anyámnak, hogy ki fognak tenni az egyetemről. Végül kaptunk valami 

figyelmeztetést, de senkit nem raktak ki. Szerencsére sok olyan hallgató is játszott, akik 
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a hallgatói pártszervezet tagjai voltak, úgyhogy a végén megúsztuk. Amikor Gunda 

Béla nyugdíjba ment, én voltam a dékán a bölcsészkaron (1980 és1986 között), és én 

búcsúztattam el. Viccesen megjegyezte, hogy azért van a bölcsészkarnak dékánja, mert 

ő nem távolított el annak idején 1953-ban az egyetemtől.  

 

M.M: Voltak más meghatározó oktatók is az egyetemen? 

O.I.: 1953-ban négy tanszék volt a Történelmi Intézetben, az Ókortörténeti, amelynek 

a professzor (Járdányi-Paulovits István) halála miatt nem volt vezetője, az Egyetemes 

Történeti (Szabó Dezső), a Középkori Magyar Történeti (Szabó István) és a Legújabb-

kori Történeti (Varga Zoltán). Az Egyetemes Történeti Tanszék keretében tanította 

Niederhauser Emil a „népi demokráciák történetét”. A fiatalabb oktatók közül Ormos 

Mária éppen Szegedre, Hársfalvi Péter Budapestre távozott, Irinyi Károlyt ekkor 

nevezték ki tanársegédnek, Für Lajos még végzős hallgató volt, Szendrey István az 

Egyetemes Történeti, Rácz István a Középkori Magyar Történeti Tanszéken oktatott. 

A fiatalok közül leghamarabb Rácz Istvánnal alakítottam ki baráti kapcsolatot, később 

Irinyi Károllyal és Für Lajossal is. Rácz István tanár úr volt az, akitől Szabó István 

mellett a legtöbbet tanultam. Másodéves tanársegéd volt, öt év korkülönbség volt 

köztünk, de nagyon jó szemináriumokat tartott. Az előadást Szabó István tartotta, és 

olyan volt, amilyennek a tanárom lefestette annak idején. Másodéves koromban 

jelentkeztem nála, hogy szeretnék vele együtt dolgozni. Akkor csak annyit mondott 

nekem, hogy „tudod fiam, rendben van, de az én tanítványaimat le szokták ültetni”. 

Tényleg így volt, mert korábbi két tanítványa, Módy György meg Borosy András 

akkor éppen ültek.  

 

M.M.: Ez melyik évben volt, és miért kerültek börtönbe? 

O.I.: 1954-ben fogadott tanítványává Szabó István, ellene az első támadás már 1948-

ban kezdődött. Akkor született egy kötet, A szabadságharc fővárosa Debrecen, aminek ő 
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volt a szerkesztője. Megjelent több elítélő bírálat, a Társadalmi Szemlében, a Valóságban 

stb. (Ez egy nagyon jó kötet egyébként, reprintben is kiadták.) Azért támadták Szabó 

Istvánt, mert a „burzsoá” történetírás művelője volt. Akire ezt ráfogták, az 

számíthatott arra, hogy esetleg másnap már nem lesz állása. Akkor Szabó István dékán 

volt, nem tudták elmozdítani. A helyi pártlap megtámadta, de az egyetem kiállt 

mellette. Keresztury Dezső volt a miniszter, ő is azt mondta, hogy szó sem lehet róla, 

hogy Szabó Istvánt minden további nélkül elküldjék az egyetemről. A szokásos módon 

inkább a tanítványait büntették. Borosy nyolc, Módy hat évet kapott. Mikor én az 

egyetemre kerültem, még mindketten Recsken voltak. Szegény Szabó István 

hessegetett bennünket, nehogy az legyen, hogy bennünket is azért tartóztatnak le, 

mert a tanítványai vagyunk.  

 

M.M.: Végül mégis nála dolgozott. Hogy történt ez? 

O.I.: A következő évben, Nagy Imre után már látszott, hogy valamit enyhült a 

rendszer, akkor már feladatot adott nekünk. Így született meg a második tanítványi 

gárda írásaiból az 1960-ban megjelent Agrártörténeti Tanulmányok . Akkorra már Borosy 

is meg Módy is kiszabadult. A második gárdából az, aki igazán megégette magát, Für 

Lajos volt. Lajos négy évvel volt idősebb, mint én. Tanársegéd lezz ő is, és harmadéves 

koromban nekem is tartott szemináriumot (igen jót).  1956-ban a debreceni városi 

Forradalmi Bizottmány titkára volt, ezért utána nem maradhatott az egyetemen. Nem 

tették ki az egyetemről, saját érdekében – Szabó István tanácsára – magától felmondott, 

hogy ne állítsák fegyelmi bizottság elé. 1956 novemberében elment Franciaországba, 

de aztán hazajött, szerencséjére egy olyan szakaszban, amikor amnesztiát adtak. Nem 

vonták felelősségre, de persze ő is rakodómunkás volt, aztán Dabason általános 

iskolában tanított, a végén került a Mezőgazdasági Múzeumba. 1990 után egyetemi 

tanár lett az ELTE-n. Debrecennel nem volt kapcsolata, a mi barátságunk is 

megrokkant, mert nem egy pártcsaládhoz tartoztunk. 
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M.M.: Okozott másokkal is konfliktust a politikai szerepvállalása? 

O.I.: Igen, Szabad Györggyel, és ez sokkal jobban fájt. Szabad volt az első 

tanulmányom lektora, és nagyon jó véleményt írt róla, olyanokat, hogy… De nem is 

mondom el, még azt hiszik, hogy dicsekszem. A hegyaljai mezővárosokról írtam, sokat 

kínlódtam vele. Ez volt az egyetemi doktori értekezésem. 1957-ben végeztem, és1958-

ban egyetemi doktor lettem. Az értekezés megjelent az említett Agrártörténeti 

Tanulmányokban. A kötetnek Mérei Gyula volt az egyik lektora és Szabad György a 

másik. Jóban is voltam utána sokáig Szabaddal, addig, amíg ki nem derült, hogy én 

nem az MDF-ben leszek országgyűlési képviselő, hanem a szocialistáknál. Ezt nyilván 

nehezen tudta elviselni, bár amikor az ELTE-re kerültem, az ő óráit tartottam. 

Mondtam, hogy kérdezzék meg tőle, tudomásul veszi-e, hogy én fogom átvenni az 

óráit. Szakmailag nem kifogásolta.  

 

M.M.: Egy kicsit előreugrottunk, térjünk vissza még 1956-hoz és az egyetemi évekhez. Valóban 

nemzetőr volt? 

O.I.: Igen, igen. Meg szokták kérdezni, hogy mit csináltam 1956-ban. A válaszom: 

nemzetőr voltam, és hősiesen letettem a fegyvert. De ezt viccesen mondom, mert a 

forradalmat nagyon komolyan vettük. Azt hiszem, a szocialista pártban én voltam az 

egyetlen nemzetőr. 1956 szeptemberében demonstrátor voltam a Történelmi 

Intézetben, Für Lajos és Irinyi Károly tanársegéd volt, Rácz István már adjunktus. 

Mindenki úgy vette, hogy én is oktató leszek, ha úgy alakul a helyzet. Benne voltam 

ebben a társaságban, jártunk Pestre a Petőfi Körbe. Jól emlékszem a történészgyűlésre, 

ahol Kosáry Domokos felállt, és elmondta, hogy szégyelli a gyerekei kezébe adni azt a 

történelemkönyvet, amiből a történelmet tanuljuk. Andics Erzsébet is felszólalt: „ne 

higgyenek Kosárynak, mert Kosáry egy angol kém”. Semmiféle szakmai érv, Kosáry 

angol kém, el van intézve. Olvastuk természetesen az Irodalmi Újságot, abban jelent 
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meg, hogy milyen változások lennének szükségesek ebben a szerencsétlen országban. 

Szóval nem volt előzmények nélkül az, ami október 23-án történt. 

 

M.M.: Debrecenben is alakultak vitakörök, vagy volt más előzménye az eseményeknek? 

O.I.: Vitakör nem volt, ehhez Pestre kellett menni, de Debrecenben mi már 1954-ben is 

tüntettünk. Március 15-én szépen elindultunk az egyetemtől, és bementünk a 

központba a Kossuth-szobrot megkoszorúzni. Négyes sorokban mentünk végig a 

Péterfia utcán, zászlókat vittünk, énekeltünk: „szegény a nép, sír a haza, Kossuth Lajos 

gyere haza”. 1952-ben Kossuth Lajosról nevezték el az egyetemet, így hát Kossuth-

nótát szabad volt énekelni, de ilyen Kossuth-nóta nincsen, csak mi találtuk ki. Tudták, 

hogy kik vettek részt a felvonuláson, ez utólag kiderült, mégsem lett következménye. 

Pedig a debreceni egyetem az állami vezetők begyében volt, azt mondták, hogy az egy 

„narodnyik” egyetem. A narodnyik kifejezés a paraszt származásúakra utalt, és arra, 

hogy a narodnyikok is másképpen gondolkodtak, mint a bolsevikok. Mindnyájan 

parasztgyerekek voltunk, és láttuk otthon, hogy amit mondanak, ami a Szabad Népben 

megjelenik, az nem igaz. Ezekben az években nagyon megterhelték a parasztokat 

adóval, begyűjtéssel. Ráadásul kitalálták azt is, hogy a falvak versenyezzenek 

egymással. A begyűjtési versenyben például mi mádiak 98%-on álltunk, a szomszédos 

Tállya pedig csak 97%-on. Előírták, hogy mit kell termelni, tehát nem a józan paraszti 

ész érvényesült, hogy mit kell a földbe vetni. Mádnak három hold ánizst kellett vetnie. 

Az elöljáróság járt a határba nézni, hogy kikelt-e már az ánizs. De senki sem tudta, 

hogy néz ki, úgyhogy az egész bevetett terület egy nagy gazfészekké vált, s a végén 

kiszántották. (Máig sem tudom, hogy néz ki az ánizs). 

 

M.M.: Mi vagy ki volt még hatással az egyetemi élet forradalmiságára? 

O.I.: Volt olyan professzorunk, Juhász Géza például, aki látszólag buzgó kommunista 

lett, de azért nem lehetett elfelejteni neki, hogy az ő kis könyvéből tanulták a 
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magamfajták, hogy mit is jelent a népi író. Imádtuk Veres Pétert, meghívtuk előadást 

tartani. Megjelent egy csizmás parasztember, és csodálatosan beszélt. Nem hittük el, 

hogy négy vagy hat elemivel ilyen okos lehet valaki. Ez benne volt az egyetem 

közéletében, és ez is hozzájárult ahhoz, ami történt.  

 

M.M.: Ha valaki ma olvassa az 1950-esévek tankönyveit, meg egyáltalán bármit abból a 

korszakból, nagyon irritálónak találhatja a Szovjetunió dicséretét, a Szovjetunió elsőségét 

minden tudományban. Hogy kezelte ezt a diákság? 

O.I.: Humorral.  Emlékszem, az egyik tan a liszenkóizmus volt. A génelméletet 

burzsoá elméletnek tartották, és a jarovizációval akarták a növényeket megváltoztatni. 

Elmagyarázták nekünk, de nem a biológusok, hanem a marxista ideológusok, hogy a 

rozsból árpát lehet csinálni, vagy árpából rozst. Parasztgyerekként tudtam, hogy ilyen 

marhaságot elképzelni sem lehet. Hangosan nevettünk. Az előadó mindig Micsurinra 

hivatkozott, ezért a fővicc akkor az volt, hogy Micsurin keresztezte az egyik lábát a 

másikkal, és hasra esett.  

 

M.M.: Nem volt veszélyes ilyesmivel viccelni? 

O.I.: De igen, voltak versek, amikért négy-öt évet lehetett kapni. 1956 őszén Rajk László 

újratemetésével sok minden elkezdődött, ezt örökítette meg a következő versike: „Itt 

nyugszik Rajk László, a nyakára tekeredett a piros zászló, addig e síron ne legyen 

áldás, míg mellette nem fekszik Rákosi Mátyás”. Öt év. És egy történet, ezért is járt 

annyi: szobrot állítunk Rákosi Mátyásnak, de hát szegény ország vagyunk, nem telik 

új szoborra, egy régit kell átalakítani. Kinézik az elvtársak a Vörösmarty szobrot, ebből 

lehet. Hogyan kell átalakítani? A Vörösmarty helyett azt kell írni, hogy Vörös Matyi. 

A „hazádnak rendületlenül” helyett pedig azt, hogy „hazudnak rendületlenül”.  

 

 



Modern Magyarország 2017/18 

 

 

308 
 

M.M.: Mi történt Debrecenben 1956 októberében? 

O.I.: Október 6-án volt Rajk újratemetése. Jól emlékszem, Rácz István tartotta az 

ünnepi beszédet, nagyon szép beszéd volt, semmi áthallás nem volt benne, csak annyi, 

hogy bizony nekünk mindig újra kell temetni. Ez elindított valamit. Egy fiatal 

adjunktus tartott egy nagyon jó október 6-i beszédet, ami visszhangzott mindenkiben. 

István nem volt forradalmárlélek, de nagyon tudta, hogy mikor mit kell mondani. Még 

talán annyit hozzátennék, hogy egyetemista koromban szörnyű butaságok is 

felmerültek, például, hogy legyünk a tizenhetedik tagállam a Szovjetunió államai 

között. Ezt elképzelve, az ember arra jutott, hogy akkor nálunk is csajkarendszer lesz, 

aki megsimogatja a szakácsnőt, többet fog kapni a csajkájába. Ezek mind 

közrejátszottak abban, hogy október 23-án 9 órakor már gyűlés volt a 11-es 

tanteremben. Húsz pontot fogalmaztunk meg, ebben benne voltak mindazok, amelyek 

Pesten is, de nálunk szerepelt a beszolgáltatás eltörlésével kapcsolatos követelés is, 

hiszen mind parasztgyerekek voltunk. 11-kor kezdődött egy nagygyűlés az egyetem 

előtti téren, és eldöntöttük, hogy a követelésekkel elindulunk – ugyanúgy, mint 1954-

ben – végig a Péterfia utcán, és elmegyünk a megyei és a városi pártbizottsághoz. 

Utólag visszagondolva, volt vagy 6-7000 ember abban a szűk kis utcában, egy 

géppuskával tömegirtást lehetett volna végezni. Csak utólag gondoltunk bele, akkor 

nem, akkor mi tüntetők voltunk. 

 

M.M.: Az oktatók is csatlakoztak? 

O.I.: Igen, tudtuk, hogy a tanáraink velünk vannak, nemcsak a fiatalok, de az 

idősebbek is. Szabó István bent volt a Déri Múzeumban jó barátjával, Balogh Istvánnal, 

a múzeum igazgatójával együtt. Amikor az ablakon keresztül meglátták az 

egyetemisták tömegét, kidugtak egy nemzeti színű zászlót. A pártbizottság annyira  

megijedt, hogy mindent elfogadtak. Délután megjelent a helyi lap, benne az 

egyetemisták húsz pontos követelése. Aztán elmentünk a járműjavítóba, az volt a 
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legnagyobb gyár, és este népgyűlést tartottunk az egyetemen. Ott már történtek 

furcsaságok is, megjelentek olyanok is, akiket nem feltétlenül szerettünk volna 

magunk között látni, a régi rendszer hívei. Ők is felszólaltak. Ezután megalakult az 

egyetemi őrség. Mivel volt az egyetemen katonai tanszék, úgy gondoltuk, fegyverünk 

is lesz.  

 

M.M.: Milyen órákat tartott a katonai tanszék? 

O.I.: Heti három órában honvédelmi ismeretet tanultunk egy főhadnagytól, aki akkor 

másodikos gimnazista volt. El lehet képzelni, hogy milyen szinten folyt az oktatás. A 

lányoknak szerencséjük volt, nekik nem kellett járniuk. Amikor október 23-án 

odamentünk a tanszékre, már csak félbevágott puskákat, bemutató eszközöket és 

kispuskákat találtunk. Azt mondták, ha azzal közelről az ember szeme közé lőnek, 

még az is hatásos, úgyhogy felszerelkeztünk kispuskával, és szabályos őrséget 

tartottunk minden egyetemi kapunál. Azok, akik nem értettek ezzel az egésszel egyet, 

szépen hazamentek. Lányok is jöttek. Október 28-ig őriztük az egyetemet, akkor 

együttesen beléptünk a Nemzetőrségbe. A Kossuth laktanyában, ami ma is megvan, a 

Hortobágy felé vezető úton, kaptunk rendes fegyvereket, sőt ruhát is. Katonaruhában 

értem meg az orosz bevonulást, az volt az igazi gond, hogy civil ruhánk nem volt. Egy 

nagyon jó, dobtáras géppisztolyt szereztem magamnak, az modern fegyvernek 

számított akkor. 

 

M.M.: Ezt hívták dióverőnek? 

O.I.: Igen, pontosan. Az ilyen, nem használt fegyvereket egy nagy kád rózsaszín 

fegyverzsírban tartották, onnan kellett kivenni. Utána négy napig pucoltam, hogy 

használható legyen, addigra november 4-e lett. A végén a bölcsészkarról maradtunk 

körülbelül 100-an vagy 120-an, a többi fiú szétszéledt. A Benczúr utcai kollégiumban 

laktunk. Odajött a rektor, aki meg akart győzni bennünket, aztán a megyei 
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pártbizottság vezetője, akiről folyt a víz, mert életében először hallott olyan 

kérdéseket, amikre valóban válaszolni kellett volna. A merészebbek bekerültek a 

városi forradalmi bizottmányba, aminek Für Lajos lett a titkára. Többé-kevésbé 

tudtunk oroszul, és az volt a feladatunk, hogy megmagyarázzuk a repülőtéren 

állomásozó több század orosz katonának: mi igazi szocializmust akarunk, nem 

ellenforradalmárok vagy fasiszta gazemberek vagyunk, menjenek haza, és csinálják 

meg ők is. Ez volt a legnagyobb bűn, ezért egy TTK-s oktató 15 évet kapott.  

 

M.M.: Mindenki ilyen súlyos büntetést kapott, ak i ott maradt? 

O.I.: Nem. Elmondom a történetet. November 4-én éjszaka egy helyi rádióból 

megtudtuk, hogy Csapnál már orosz tankok jönnek, és hogy nincs lehetőség kiegyezni 

az oroszokkal. Hajnali öt óra körül megjelent négy vagy hat tank a Benczúr utcai 

kollégium előtt. Felmentünk a tetőre, torkolattüzeket láttunk, világos volt, hogy 

megindult a támadás Magyarország ellen. A tankok ráfordították a csövüket az 

épületre, aztán nem történt semmi. Az egyik barátom, Papp Lajos azt mondta: „csak 

megtudom, mit akarnak ezek itt”. Kitolta a biciklijét, felült, és hozzátett: „ha lőnek, 

akkor minden világos”. Elbiciklizett a tankok előtt, de nem bántották. Bement a 

városba, minden további nélkül. Végül a tankok megfordultak és elmentek.  

 

M.M.: Ilyen könnyen „megúszták”? 

O.I.: Nem, nem adtuk fel. Úgy gondoltuk, ha itt nem lőttek szét bennünket, akkor 

gyorsan átmegyünk az egyetemre, az egy védhető épület. Mire a tankok odaértek, 

akkorra mi is voltunk, mert levágtuk az utat. A Történelmi Intézet könyvtára az 

egyetem előtti térre néz. Október 23-án gyönyörű idő volt, sütött a nap, november 4-

én mínusz 6 fokos reggelre ébredtünk, deres volt minden. 

Ismét ott álltak a tankok az épületre fordított csövekkel, mi meg harci állást foglaltunk 

el a könyvtárban. Egy hosszú asztalt, ami most is megvan, odatoltunk az ablakhoz, 



Modern Magyarország 2017/18 

 

 

311 
 

ráfeküdtünk és elővettük a fegyvereket. Mellettem egy Oláh Sándor nevű 

évfolyamtársam azt mondta, akkor lőjünk, ezek úgyis szétlőnek bennünket, ez a vég. 

Mondtam neki, hogy ez őrült ötlet, mert a géppisztollyal nem lehetett célzottan lőni, 

csak tömegbe. A tankok ellen a géppisztoly hatástalan. A tankok pedig teljesen 

szétlőtték volna az egyetem épületét. Egy darabig hezitáltunk, 8-9 óráig, vártuk, hogy 

mit csinálnak. Az oroszok is vártak. A hidegben a gázolajat leöntötték a földre, 

meggyújtották, és így melegedtek a kiskatonák. Akkor jött a Mezőgazdasági 

Akadémiáról egy főhadnagy, Perei, hogy ott már harcok folynak, és nincs semmi 

értelme az ellenállásnak, tegyük le a fegyvert. Elkezdődtek a tárgyalások, 11 órára 

véget is értek, feltétel nélkül letettük a fegyvert, a tanterem sarkába. Azt nem tudtam, 

hogy lista is készült rólunk, ez csak 1990-ben derült ki vagy utána. Katonaruhában 

voltunk, és így bárhol bármikor elfoghattak. Annyi eszem azért volt, hogy nem a 

főkapun mentem ki az egyetemről, hanem hátul. Elsétáltam a könyvtáros Mikulás 

Gyuri bácsihoz, kértem tőle civil ruhát, és két napig nála maradtam. Disznót is ölt, jól 

éreztük magunkat. Aztán kiderült, hogy két házzal feljebb lakik albérletben a kari 

párttitkár. Akkor jöttem rá, hogy innen menekülni kell. 

 

M.M.: Hazament Mádra? 

O.I.: Nem, a menyasszonyomékhoz, Arany Erzsikéékhez menekültem, de nem voltak 

otthon, mert az orosz tankok az utcájukon mentek keresztül, és inkább átmentek egy 

kis mellékutcába Erzsike nagynénjéhez. Ott voltam legalább tíz napig, amíg el nem 

csitult a helyzet. Szegény apám attól félt, hogy elmentem nyugatra. Nem ismert eléggé, 

mert én háromszor is meggondoltam volna, hogy elmenjek. Amikor megindult a 

vonatközlekedés, az első vonattal eljött Debrecenbe, én pedig éppen azzal a vonattal 

mentem haza Mádra. Nem találkoztunk. Elment a Szabó Istvánhoz, aki nem tudta 

megmondani, hova kerültem. Azt tanácsolta apámnak, hogy kérdezze meg a kislányt, 
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akinek udvarolok. Erzsikéékhez is eljutott, de akkor én már nem voltam ott, végül 

otthon találkoztunk.  

 

M.M.: Ezek szerint a fegyveres ellenállásnak a helyszínen nem lett következménye?  

O.I.: Nem. Letettük a fegyvert, a szovjet hadsereg pedig szabad elvonulást 

engedélyezett. Novemberben-decemberben otthon voltam. Januárban nekünk 

végzősöknek vissza kellett menni Debrecenbe. A félévet igazolta a dékán, nem kellett 

semmiből vizsgázni, így én marxista filozófiából sose vizsgáztam. Januárban már el 

kellett kezdeni a gyakorlóiskolában a gyakorlótanítást. 

 

M.M.: Mennyire hatottak az események az iskolásokra? 

O.I.: Az igazság az, hogy felbolydult az ifjúság is, Kádár áruló volt mindannyiunk 

számára, és nem hittük el, hogy vége van az ellenállásnak. Emlékszem, a francia 

forradalom volt a zárótanításom. Egy nagyon okos osztályt tanítottam, köztük Barta 

Jánost, későbbi egyetemi tanítványomat és kollégámat, össze lehetett kacsintani velük. 

És a vezetőtanárral, Veres Gézával is. Feltettem a kérdést: hogy alakul ki forradalmi 

helyzet? A válaszban nem arról beszéltem, hogy mi történt a francia forradalomban, 

hanem arról, hogy alakult ki Debrecenben a forradalom. Ők is tudták, én is tudtam, a 

tanár is tudta.  

 

M.M.: Mi történt a többiekkel? 

O.I.: Az egy külön élmény volt, hogy továbbra is a Benczúr kollégiumban laktunk, 

többé-kevésbé ugyanazok, akik október 23-a előtt ott laktak. Szinte mindenkit ronda 

ellenforradalmárnak tartottak akkor már. Minden héten jöttek, és azt írták a kollégium 

falára: „halál az ellenforradalmárokra”. Mi pedig lemeszeltük. Utána megalakultak a 

pufajkások, és ellenőriztek minket, fegyvert kerestek. Sajátos módon mindig találtak, 

pedig mindet leadtuk a 11-es tanteremben. Másnap megjelent a Naplóban (már nem 
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Néplap volt a címe a helyi lapnak, hanem Napló), hogy megint pisztolyt találtak az 

egyetemi kollégiumban. Balázs Sándor, a kollégium igazgatója azt mondta erre: 

„Nézze, kedves elvtársam, rendben van, találtak egy pisztolyt a csatornában. De az 

egy pontosan, finoman zsírozott pisztoly volt, legalább rozsdás pisztolyt hozzanak, 

mintha régóta ott lenne.”  

 

M.M.: Furcsa hangulat lehetett 1957 első felében az egyetemen. Hogyan emlékszik erre az 

időszakra? 

O.I.: Március táján már járni kellett egyetemre, órákat is tartottak nekünk, vizsgáztunk 

is. A marxista tárgyakat elengedték, de a szaktárgyakból vizsgáztunk. Szabó István 

pedig közölte, hogy felterjesztett gyakornoknak.  

 

M.M.: Nemzetőr múlttal volt esélye, hogy megkapja? 

O.I.: Akkor még nem voltak feljelentések. Amikor a tanulmányi osztályra került egy 

beépített ember, akkor kezdődtek. Először a „nagyok” kerültek sorra, akik a városi 

közgyűlésben, a városi forradalmi bizottmányban vállaltak szerepet. Mi, a katonák, 

nem számítottunk. Július végére befejeztük a félévet, levizsgáztunk mindenből, én 

bementem Istvánhoz, hogy tud-e valamit a kinevezésemről. Azt mondta, hogy nem 

jött semmilyen válasz, próbáljak meg elhelyezkedni. Akkor már nem is egy hely 

kellett, hanem kettő, mert már ketten voltunk Erzsikével. Szabó István szólt a 

dékánhelyettesnek, Koczogh Ákosnak, aki nagyon rendes ember volt. Akkoriban az 

állam vállalta, hogy mindenki állást kap. Karcagon volt egy középiskolai állás, jött egy 

delegáció, megkérdezték, hogy az Orosz elvtárs ugye nem égette meg magát az 

eseményekben (akkor még események voltak, nem ellenforradalom). „Egyáltalán 

nem” – mondta Koczogh Ákos, én nem szóltam egy szót sem. Így kerültem Karcagra, 

a menyasszonyom pedig Karcag mellett, Kunmadarason kapott helyett. Nem 

számoltunk azzal, hogy Kunmadarason egy orosz légvédelmi elhárító üteg van, és 
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Erzsike édesanyja azt mondta, ő oda nem engedi el a lányát. Igaza volt egyébként, a 

szülőknek mindig igazuk van. Én elmentem Karcagra, a menyasszonyom pedig állás 

nélkül Debrecenben kószált. Végül protekcióval, egyetemi végzettséggel elkerült egy 

– részben osztott – tanyasi iskolába. Máig is azt mondja, ott voltak a legcsodálatosabb 

gyerekek. Hatan- heten voltak egy osztályban, és nem kellett még egyszer megtanítani 

az ötödikeseket a hatodikos anyagra, mert akkor már fújták.  

 

M.M.: Milyen élmények érték Karcagon? 

O.I.: Karcagon a gimnáziumba történelem–magyar-szakosként érkeztem, de éppen 

akkor nem volt latintanár a gimnáziumban. Látták, hogy latinból érettségiztem, így 

végül a saját osztályomban történelmet tanítottam és magyart, az összes többi órám 

latin volt.  

 

M.M.: Hogyan kellett vagy lehetett akkoriban történelmet oktatni? 

O.I.: Moszkalenko-módszerrel (lehet, hogy nem így hívták) kellett tanítani. Elő volt 

írva, hogy a gyereket rá kell vezetni kérdésekkel, hogy maga mondja meg a választ. 

Amikor jött a szakfelügyelő, az elsős gimnazista gyerekeknek azt a kérdést tettem fel, 

hogy hogyan mászott le az ember a fáról.  Aranyos gyerekek voltak, de az Istennek 

sem akarták leengedni a fáról az ősembert. Nagyon rossz óra volt, én magam is 

beláttam. Utána azt mondta a szakfelügyelő, hogy mivel most jöttem az egyetemről, 

azt hitte, végre hall egy modern előadást, erre mindenféle hülyeségeket kérdeztem. 

Mondtam, hogy ez az előírás. „Hagyd a francba azt a hülyeséget” – mondta ő. Ez volt 

az utolsó ilyen óra. Aztán eljött a latin szakfelügyelő is, áradozott, hogy látszik az 

egyetemi végzettség. Nem mondhattam meg, hogy nincs egyetemi végzettségem 

latinból. 

 

 



Modern Magyarország 2017/18 

 

 

315 
 

M.M.: Az egyetemre hogyan került vissza? 

O.I.: Egy este megjelent a menyasszonyom Karcagon, és mondta, hogy a gyakornoki  

kinevezésem ott van az egyetemen. Teljesen véletlenül bement a diplomájáért, és 

valaki a személyzeti osztályon megjegyezte: „Pista miért nem jön már, vissza fogják 

küldeni a kinevezését.” Az a párttitkár elvtárs, aki elől elmenekültem Mikulás Gyuri 

bácsitól, arra gondolt, úgy lehet engem kikerülni, ha nem értesítenek arról, hogy itt a 

kinevezésem, maradok Karcagon, ott úgysem lesz belőlem semmi. Végül időben 

megjelentem, tényleg ott volt a kinevezésem. Októbertől elfoglaltam a gyakornoki 

állást. Akkor hálából megfogadtam Szabó Istvánnak, hogy egy éven belül elkészítem 

a doktorit. Így kerültem vissza a tudományba. Nem volt egyszerű, mert közben 

megnősültem, de megcsináltam. Szerencsére még hallgató koromban az anyag nagy 

részét összegyűjtöttem Pesten, az Országos Levéltárban. 

 

M.M.: A levéltári kutatásról mesélne egy kicsit? 

O.I: 1954-ben kezdtem. Szabó István ebben is segített, mindenkit ismert, mert az 

Országos Levéltárból került Debrecenbe. Az egyik levéltáros meg is kérdezte, hogy 

honnan jöttem, és amint meghallotta, hogy Debrecenből, mondta, hogy Szabó István 

tanítványaként mindent tud az ember. Éjt nappallá téve dolgoztam. Reggel bementem 

a levéltárba, vittem egy karéj kenyeret magammal, és estig másoltam. Nem volt 

egyszerű, mert én a középkori latinságot nem igazán ismertem. Aztán történt egy 

malőr. Csak arra volt pénzem, hogy megszálljak a pedagógus vendégotthonban, ami 

a Szentkirályi utcában volt. Egy leromlott helyet kell elképzelni, vagy huszonöten 

aludtunk egy szobában. Járt egy ágy az embernek, a céduláimat egy kis éjjeli 

szekrényben őriztem. Amikor három hét kutatás után haza kellett mennem, a 

céduláim nem voltak sehol. Szerencsére nem kaptam infarktust, és eljöttem haza úgy, 

hogy az összes cédulám eltűnt, tehát teljesen felesleges volt a kutatás. De az Isten 

velünk van, és vannak tisztességes emberek. Két hét múlva kaptam egy csomagot egy 
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Nyíregyháza melletti falusi tanítótól vagy tanártól. Elnézést kért, véletlenül őt is Orosz 

Istvánnak hívták, és azt hitte, hogy az ő csomagja. Visszaküldte az összes cédulámat.  

 

M.M.: Mit jelentett a doktori fokozat megszerzése? 

O.I.: 1957-ben állították vissza a fokozatszerzés lehetőségét az egyetemen, én 1958-ban 

doktoráltam. Ezzel még mindig nem voltam egyenesben, mert Szabó István tanszékén 

a tanársegédi kinevezéskor nem volt állás, tehát nem lett belőlem automatikusan 

tanársegéd, ezt a minisztériumnak kellett engedélyeznie. Kövér György találta meg az 

erről szóló minisztériumi dokumentumot, én ezt nem tudtam. Nagyon rendes volt 

minden egyetemi vezető, felajánlották, hogy aspiránsnak felvesznek. Szabó István 

akkortájt már nyugdíjba akart vonulni, de azt mondta, hogy még egy évet marad, ha 

engem kineveznek. Csak kedves fia voltam. Az politikai tett volt 1958-ban, hogy valaki 

elmegy 60 évesen nyugdíjba vagy nem. Engem végül kineveztek tanársegédnek, de 

nem a Középkori Magyar Történeti Tanszékre, hanem az Egyetemesre, aminek Szabó 

Dezső volt a vezetője.  Ő – bár közel volt a nyolcvan évhez – nem kívánt elmenni 

nyugdíjba. Amikor eltörte a lábát, nekem kellett őt helyettesíteni. Nem könnyen, de 

igyekeztem tisztességesen felkészülni az előadásokra. Szabó Dezső professzor úrhoz 

nem szívesen jártak a hallgatók, unalmasnak találták. Amikor már helyette tartottam 

az előadást, hallottam, hogy kiabálás van a folyosón. Egy lány, későbbi oktatótársam, 

Madaras Éva kiabálta, hogy „gyertek már, nem az öregúr, egy fiatal tanársegéd tartja 

az órát, ide már érdemes menni”. Erre büszke vagyok, mert volt olyan évfolyam, 

amelyik nekem ítélte a kar legjobb oktatója vagy előadója címet, kaptam egy serleget. 

Az volt a fő érv, hogy ezt a lehetetlen tárgyat, mármint a középkori egyetemes 

történetet mégis elő lehet adni jól is.  Hat-nyolc évvel később jártak hozzám még 

orvostanhallgatók is, egy másik, Madaras Évával és Barta Jánossal közös 

művelődéstörténeti előadásra. Később Szabó Dezső nyugalomba vonult, utódjának 

Wittmann Tibort nevezték ki, aki felfigyelt rám, látta, ha muszáj, akkor tudok én 
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egyetemes történetet tanítani is, művelni is. Wittmann egy incidens miatt hamarosan 

elment Szegedre, és engem is vinni akart magával.  

 

M.M.: Miért nem tartott vele? 

O.I.: Elmondtam, hogy én már elvettem egy cívis lányt, a rokonságom mind itt él 

Debrecenben, úgyhogy nem megyek. Ezért nem lettem Wittmann-tanítvány. Tokody 

Gyulát hívták le tanszékvezetőnek Pestről, akivel jól megvoltam. Írtam továbbra is 

magyar történeti cikkeket, ami miatt volt is némi összezördülés, de ez nem 

akadályozott meg abban, hogy a magyar történelmet is kutassam. Visszakerülhettem 

volna a magyar tanszékre, az újkorira is, a középkorira is, de mindig olyanok voltak a 

tanszékvezetők, akik nem akarták, hogy átmenjek. Rácz István és Irinyi Károly pedig 

sosem lett tanszékvezető, ők biztosan szerették volna, hogy odakerüljek. 

                           

M.M.: Milyenek voltak a hallgatók, volt-e olyan szemináriuma, amelyre szívesen emlékszik 

vissza? 

O.I.: Voltak kiváló tanítványaim, és volt egy nagyon híres szemináriumi csoportom, 

minden ötven évben egyszer fordul elő ilyen. Együtt választottak engem, és ennek 

tényleg nagyon örültem. A névsor így nézett ki: Gyáni Gábor, akadémikus; Kövér 

György, akadémikus; Papp Imre – sajnos már meghalt – egyetemi tanár, tudományok 

doktora; Bona Gábor, tudományok doktora – ő az, aki akkor még csak az 1848-as 

főtiszteket, most már bizonyára az összes bakát fel tudja sorolni; Krausz Tamás, 

egyetemi tanár, szintén akadémiai doktor, Á. Varga László levéltár igazgató. Zinner 

Tibor, történész. Róluk már akkor lehetett tudni, hogy kiváló történészek lesznek.   

 

M.M.: Nagyon különböző karakterű emberekről van szó. Ez már akkor is kiütközött? 

O.I.: Igen. Még el sem kezdődött az óra, Krausz Tamás meg Gyáni Gábor máris 

egymásnak estek. Könnyű volt szemináriumot vezetni, nekem nem kellett csinálni 
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semmit, maguktól tudták, hogy mi hogy megy. Azt hiszem, az óra témája a reformáció 

volt. Ők sosem tagadták meg, hogy hozzám jártak órára, sőt Gyáni Gábor meg is írta, 

hogy a debreceni egyetemen két embert volt érdemes hallgatni, Ránki Györgyöt meg 

Orosz Istvánt. Mondtam is neki, nem biztos, hogy jó nekem, ha ő ilyeneket ír. Rajtuk 

kívül is voltak még különleges hallgatóim, egy-egy minden évben akadt, de egyszerre 

hét nagyra hivatott diák csak egyszer. 

 

M.M.: Ez azért is nagyon szép, mert ez a nagy gárda utána nagyon sokáig járt le Debrecenbe 

tanítani. Például Gyáni Gábor, aki mindig szaladt a vonathoz, és Kövér György is. Ápolták ezt 

a kapcsolatot. Kicsit más vizekre evezve: hogy fért össze az oktatással, a kutatással a dékáni 

poszt, amit 1980 és 1986 között töltött be? 

O.I.: Nehezen, nagyon nehezen. Pártonkívüli voltam egészen sokáig. Jártam vagy 

háromszor a Szovjetunióban, ahol nem értették, hogy lehet, hogy egyetemen 

dolgozom, és nem vagyok párttag. 1979-ben vagy 1980-ban a KISZ-Bizottság javasolt 

a pártba. Különösebben nem rajongtam érte, de nem mondtam azt, hogy nem. 

Beleírtam a felvételi papírokba, hogy 1956-ban nemzetőr voltam. Volt még két-három 

olyan párttag, aki szintén nemzetőr volt, tudtam, mert együtt voltunk, de ők ezt nem 

tüntették fel jelentkezésükkor. Engem le is hülyéztek, mondván így sose fognak 

felvenni a pártba. Hát tényleg nem ment egyszerűen. Órákig tartott rólam a vita. 

Bimbó Mihály volt a Pártbizottság fő ideológusa. Akiről ő azt mondta, hogy igen, azt 

felvették. Állítólag ő jelentette ki a vita végén, hogy az Orosz nekünk akkor is kell, ha 

1956-ban „ellenforradalmár” volt. Ezt soha nem tagadtam le, és képviselőként is többé-

kevésbé tudták rólam. Horn Gyula is tudta, de neki sem okozott gondot. 
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M.M.: A párttagság nyilván előfeltétele volt a dékáni pozíciónak, de ki kereste meg, ki beszélte 

rá a dékánságra? 

O.I.: A közéleti pályafutásom a szakszervezetben kezdődött, kellett egy szakszervezet i 

funkcionárius, és az Intézetben a legfiatalabbra esett a választás, így lettem üdülési 

felelős akkor. Nyilván nem csinálhattam rosszul, mert utána bizalmi lettem, aztán a 

kari üdülési felelős, szóval szépen mentem előre. 1975-ben azt mondták, hogy én 

leszek az egyetemi szakszervezeti titkár, ezt eldöntötte a párt. Ebből rengeteg 

összetűzésem volt, mert én komolyan vettem, hogy a szakszervezeteknek vannak 

jogosítványai, azokkal élni kell. Például konfliktusba kerültem az egyetemi 

pártbizottsággal, mert ők úgy gondolták, hogy a szakszervezet egy transzmissziós szíj, 

ahogy Lenin elvtárs fogalmazott, és hogy a szakszervezetnek majd megmondják, hogy 

mit csináljon. Nekem nem mondták meg, pontosabban nem azt csináltam, amit 

mondtak. A végén ez odáig fajult, hogy úgy döntöttem, lemondok a szakszervezet i 

titkárságról, mert nem vagyok hajlandó az utasításokat teljesíteni, de nyilvánosságra 

fogom hozni valamelyik újságban, hogy miért mondtam le. Kovács Magda a 

Szakszervezetek Országos Tanácsának titkára, későbbi miniszter személyesen jött 

Debrecenbe, hogy összebékítsen engem az elvtársakkal. Azzal érvelt, hogy a párt meg 

a szakszervezet között nem lehet feszültség, amire én azt válaszoltam, hogy engem 

nem köt semmi a szakszervezethez, a párthoz sem igazában. Végül kiderült, hogy a 

pártnak volt határozata a szakszervezetekről, amiben meg voltak fogalmazva a 

szakszervezeti jogok. Ez a határozat felbontatlanul hevert a pártbizottság aktái között. 

Tulajdonképpen nekem lett igazam. Már öt éve voltam titkár, le is járt a mandátumom, 

és akkor egyszer megjelent az egyetemi párttitkár, s közölte, hogy nekem kell elvállalni 

a dékánságot. Addigra már „jófiú”-nak tartottak, úgy gondolták, hogy jobb velem nem 

kikezdeni, inkább be kell vonni kari vezetőnek. Egy feltételem volt, hogy a Kari Tanács 

titkos szavazással nyilvánítson véleményt a dékánságomról. Teljesen szokatlan volt 

1980-ban, hogy valaki így legyen dékán. Egy ellenszavazattal meg is választottak, 
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vagyis elfogadtak. Ekkor odajött hozzám három tanácstag, „tudod, hogy nem én 

szavaztam ellened”. Kettő nyilván igazat mondott, egy nem, hiszen csak egy 

ellenszavazat volt. A dékánságom hat esztendeje alatt, ha valamilyen személyi ügyben 

vagy rólam kellett szavazni, akkor ez a három ember mindig odajött hozzám. Így 

lettem dékán, de dékánként sem voltam igazán „jófiú”.  

 

M.M.: Ez mit jelent? 

O.I.: Volt egy nagyon tisztességes, becsületes rektorunk, Csikai Gyula, egy kiváló 

atomfizikus akadémikus. Ő fedezte fel a neutrínót a professzorával együtt, tehát nem 

volt akárki, nemzetközi hírű tudósnak számított. A szomszéd faluból származott, 

ugyanolyan parasztgyerek volt, mint én, és azt kell mondanom, hogy olyan 

tulajdonságokkal is. Makacs volt, mint az öszvér, magamra ismertem Gyulában. 

Mindig voltak kifogásai, és senki sem mert neki ellentmondani, kivéve egy másik ilyen 

„öszvért”, vagyis engem. A rektori tanácsülések többnyire abból álltak, hogy Gyula 

meg én veszekedtünk. Amikor letelt a dékánság, azt hittem, hogy megszabadulok. 

Csikai Gyula közben volt miniszterhelyettes egy rövid ideig, aztán visszajött, és 

megjelent nálam, mert úgy gondolta, hogy jó lennék rektorhelyettesnek. Azt 

válaszoltam, hogy elment az esze, „hát nem veszekedtünk még eleget eddig?”. De nem 

hagyta annyiban. Meg kell mondanom, hogy igen jól esett nekem, mert Gyula 

észrevette, hogy én nem felelőtlenül vagy nem csak azért vitatkozom vele, hogy 

vitatkozzam. Így lettem rektorhelyettes, hét évig maradtam. 

 

M.M.: 1986-tól 1993-ig tartott ez a hét év, vagyis pont a rendszerváltás időszakára esett. 

Izgalmas feladat lehetett átvinni az egyetemet az új rendszerbe. Hogyan történt mindez? 

O.I.: Először tanárképzési rektorhelyettes voltam, aztán oktatási és általános 

rektorhelyettes. Csikai Gyula a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség megbízottjaként 

sűrűn járt külföldre, úgyhogy többnyire én vezettem az egyetemet. Sok mindent 
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lehetett volna az egyetem vezetése helyett csinálni, de azt hiszem, hogy sok embernek 

javára vált, hogy én voltam a rektorhelyettes. 

Gyulával azóta is nagyon jóban vagyunk, vele vagyok tulajdonképpen a legjobb 

viszonyban a régi kollégáim közül, szomszédom Debrecenben. Reggelente még most 

is jár be az Intézetbe, és gyakran beszélgetünk. 

 

M.M.: Mikor indult a politikai pályafutása? 

O.I.: 1990-től 1994-ig városi képviselő voltam Debrecenben. Ezt is úgy vállaltam el, 

meg a képviselőséget is később, hogy sem az egyetemi tanárságról, sem az egyetemi 

tevékenységemről nem fogok lemondani.  

 

M.M.: A Debreceni Egyetem megbecsüli, amit az intézményért tett? Milyen kapcsolatban áll 

ma az egyetemmel? 

O.I.: Az egyetem kitüntetésekre terjesztett fel, amiket meg is kaptam. Igazában 

azonban kollégáim becsülnek meg, akik többsége sokkal fiatalabb az én 

gyermekeimnél. Bár a nézeteik nem azonosak az enyémmel, én egy „csodabogár” 

vagyok, aki a maga baloldaliságát komolyan gondolta, és most is komolyan gondolja. 

Ráadásul hívő ember vagyok, ilyenek is kevesen vannak a szocialisták között, főleg 

nem olyanok, akik 1956-ban nemzetőrök voltak. Az esik nekem a legjobban, hogy 

ezeknek a fiatal kollégáknak most is Pista bácsi vagyok. Emeritus professzorként van 

először olyan szobám Debrecenben, amiben egyedül vagyok. Tanszékvezető voltam, 

intézetigazgató, dékán, rektorhelyettes, mindig valakivel együtt voltam egy szobában. 

És eszükbe se jut, hogy mást is oda tegyenek, pedig egy héten csak kétszer megyek be 

az intézetbe. 
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M.M.: Záró gondolatként mondhatjuk, mintegy üzenetként a mai fiataloknak, hogy a 

szakmaiság és az emberség fölülírta a politikai szempontokat? 

O.I.: Igen. A szakmai kiválóság közel hoz hozzám mindenkit, bármi legyen a politikai 

hitvallása. Különösen akkor, ha az általános emberi értékek a felebarátom 

értékrendjében is jelen vannak. A mai világban a párthovatartozás elválasztja az 

embereket. Ez nagyon rossz dolog. Ma már ezért nem vagyok egyetlen párt tagja sem.  

A rendszerváltozáskor azt gondoltam, olyan világ következik, amelyben a valamilyen 

párthoz való tartozás csak sokadik helyen állt az ember egyéniségét, magatartását 

meghatározó tényezők között. Abban a mikrovilágban, amelyben élek (család, 

szűkebb egyetemi közösség) ez ma is így van. Nem szeretem, ha európaiságomat, 

magyarságomat, szociális érzékenységemet, emberségemet, felekezethez 

tartozásomat, egész emberi mivoltomat aszerint ítélik meg, hogyan alakultak politikai 

nézeteim.  Ősz fejjel, de 83 év tapasztalatával olyan világot képzelek magamnak, 

amelyben a mások és az egymás elleni harc helyett a békesség uralkodik, amelyben az 

emberi gőgöt legyőzi az alázat, és a közösségért élő ember az igazi példakép. Ahogyan 

már szent István intelmeiben is olvashatjuk: „Semmi sem emel fel, csakis az alázat és 

semmi sem taszít le csakis a gőg és a gyűlölség”. 

 

 

Készítette Varga Zsuzsanna és Manhercz Orsolya 

(Budapest, 2015. március) 


