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Rendkívüli emberrel lett szegényebb a magyar történelemtudomány, az egyetemi oktatás és a 

politikai közélet. Könyvek, tankönyvek, tanulmányok, történeti periodikák, előadások hosszú 

sora jelzi sokoldalú munkásságát. Jemnitz Jánossal alapító szerkesztője (1974) és haláláig 

társszerkesztője volt A Nemzetközi Munkásmozgalom Történetéből Évkönyvnek, szerkesztő- 

és tanácsadó bizottsági tagja a Múltunk politikatörténeti folyóiratnak, a pécsi történeti doktori 

iskola Kutatási Füzeteinek, a Szegedi Tudományegyetem Acta Hispanica című kiadványának, 

valamint a Barcelonai Egyetem Cercles kultúrtörténeti folyóiratának. Éveken át tagja volt a 

Magyar Történelmi Társulat Igazgató Választmányának. 



Harsányi Iván 1930. május 7-én született. Családja szociáldemokrata elkötelezettségű volt. 

1944-ben a Phönix utcai nemzetközi gettóban (ma XIII. kerület, Raoul Wallenberg utca), a 

spanyol követség menlevelével vészelte át húgával a holokausztot. A spanyol történelem és 

kultúra iránti elkötelezettsége végigkísérte munkásságát. 

 

 



Kezdetben nyomdában dolgozott betűszedőként, majd 1950–1954 között az ELTE Lenin 

Intézetének történelem szakos hallgatója volt, később tanársegéde. 1957-ben rövid 

pályamódosításra kényszerült megromlott egészségi állapota miatt: 1957-ben az Athenaeum 

Irodalmi és Nyomdai Rt. korrektora. Sikeres műtéte utána Nap Utcai Általános Iskolában 

tanított. Újabb munkahelyén a Központi Pedagógus Továbbképző Intézetben, majd az 

Országos Pedagógiai Intézetben öt évet dolgozott. Itt nyílott alkalma mélyebb történeti 

kutatómunkájának a megkezdésére: 1962-től foglalkozott a spanyol történelemmel, 

mindenekelőtt a polgárháború időszakával, valamint a spanyol–magyar diplomáciai 

kapcsolatok feltárásával. Folytatta munkáját, amikor hasonló, de már a politikához közelebb 

eső munkakört töltött be 1963–1969 között a Magyar Szocialista Munkáspárt KB Agitációs 

Propaganda Osztályán. Innen került arra a továbbiakban töretlen oktatói-kutatói pályára, 

amelyet a MSZMP Politikai Főiskola Nemzetközi Munkásmozgalmának Történeti 

Tanszékének vezetőjeként kezdett, majd 1990-től a Janus Pannonius Tudományegyetem 

Bölcsészettudományi Kara Modernkori Történeti Tanszékének egyetemi tanáraként haláláig 

betöltött. 

Sokoldalú és rendkívül pontosan, aprólékosan kutató-író-szerkesztő történész volt, a 

nyomdában eltöltött éveinek is köszönhetően – amint azt maga gyakran említette. Fő kutatási 

területei Spanyolország 19–20. századi történelme, a 20. századi spanyol–magyar 

kapcsolatok, valamint a spanyol politikai rendszerek, szellemi és politikai áramlatok voltak. 

Ezek egyik fontos eredménye az ő életét is megmentő Giorgio Perlasca munkáját lehetővé 

tevő spanyol ügyvivő, Ángel Sanz Briz és a budapesti követség tevékenységének a feltárása 

volt. E munkáját ismerte el a spanyol király 2009-ben az Encomienda de la Orden del Mérito 

Civil (a Polgári Érdemrend Középkeresztje) kitüntetéssel. Kutatómunkájának jelentős területe 

az 1936-ban kirobbant spanyol polgárháború és Franco diktatúrájának története volt. Ezzel 

foglalkozik legismertebb könyvében: A Franco-diktatúra születése, 1938–1939 (Kossuth 

Könyvkiadó, 1988). 



 

 

Ezzel a két fő iránnyal párhuzamosan bontakozott ki munkájában a nemzetközi 

munkásmozgalom történetének szélesebb áttekintése, a munkásinternacionálék története, a 

mozgalom kiemelkedő személyiségei életútjának feltárása, bemutatása. Mindezt nagy 

nyelvtudása tette lehetővé: szabadon dolgozott fel spanyol, portugál, olasz, angol, francia, 

német és orosz dokumentumokat, de kevés nyelv volt, amely kifogott volna rajta. 

Az 1990-es évek elején egyik kezdeményezője, alapítója volt a Bölcsészettudományi Kar 

Spanyol Tanszékének. A pécsi Spanyol–Magyar Baráti Társaság fővédnökeként, majd 

tiszteletbeli elnökeként vállalt szerepet abban, hogy negyedszázadon át Spanyolország és a 

latin-amerikai államok diplomáciai testületeinek nagykövetei, diplomatái mind gyakrabban 

látogattak Pécsre. 

Iván történésznek és egyben pedagógusnak tartotta magát. Az utolsó pillanatig tanított - 

szóljanak róla mai hallgatói a „jellemezd professzorodat” honlapról:   

„Nagy tudású, segítőkész, humoros, jó előadó. Olyan témával foglalkozik, amivel kevesen az 

országban, ha ő visszavonul az oktatástól nehéz lesz pótolni. Jó erőt, egészséget kívánok neki 

ahhoz, hogy még sok, felemelő és gondolatébresztő órát tartson. Remek ember!” 

 „Kiemelkedő tudással rendelkezik, nagyszerű tudós, nagyszerű ember. Mindemellett érdeklik 

a hallgatói, érti és szereti őket.” 



„Ritka nagy tudással rendelkezik. Nagyon kevés az ilyen jóindulatú és kedves tanár, mint Ő. 

Maximálisan segítőkész, nagyon szerettem az óráit. Egy igazi tündér, ha lehet ilyet férfira 

mondani.”1  

Munkásságát itthon is elismerték: a Magyar Tudományos Akadémia díját Rusznyák Istvántól, 

az Akadémia elnökétől vehette át 1976-ban, 2009-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend 

tisztikeresztjét kapta. 

 

 

 

Tagja volt számos baloldali civil szerveződésnek, ott volt a Károlyi Mihály Társaságban, 

rendszeresen tartott előadásokat a Baloldali Sziget Fesztiválon Horányban, a Marx Károly 

Társaságban, alapító tagja volt a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetségének, minden 

évben találkozhattunk vele a szakszervezetek és az MSZP sátrainál május 1-jén a 

Városligetben. 

Mindebben mellette volt felesége Ági, s velük fiai Laci és Gyuri. 

 

Székely Gábor 

                                                           
1 http://www.markmyprofessor.com/tanar/adatlap/15922.html?p=1#rates 
 


