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Történész, egyetemi tanár, a történelemtudományok doktora. 
Oszkó néven született a kemenesaljai Karakón, szegényparaszti 
családban. A család Amerikába vándorolt ki, de visszatértek, és 
Budapesten telepedtek le. Aladár a Munkácsy Gimnáziumban 
érettségizett, majd a budapesti egyetem magyar – latin szakára 
iratkozott be. Oszkó Aladár, majd Major János néven 
szerkesztette a „Virradat” című baloldali egyetemi lapot. 1932-től 
volt a Magyar Kommunista Párt (MKP) tagja, cikkei jelentek meg 
a Gondolatban, a Népszavában, a Szabad Szóban. Ugyanebben 
az évben röpiratok terjesztése miatt több diáktársával együtt 
letartóztatták, négy hónapig volt vizsgálati fogságban. Ez alatt 

kezdett foglalkozni a filozófiával. Ekkor szerzett tanári oklevelet is, de nézetei miatt 
nem kaphatott katedrát. 1941-ben a németellenes függetlenségi mozgalomban való 
részvételéért egy időre börtönbe került. Az 1942. március 15-i tüntetés után 
menekülnie kellett. Négy hónapig Kemenesalján és Dunántúlon bujkált. Az 1943-ban 
megjelent „400 év küzdelem az önálló Magyarországért” című könyve megjelenése 
után újra letartóztatták, és bíróság elé állították. (Műve a későbbi Rákosi-időszakban 
meghatározta történelemtanításunk szellemiségét.) Kiszabadulása után el kellett 
hagynia a fővárost. 1944 októberében tért vissza illegálisan, és az újpesti 
partizáncsoport összekötőjeként részt vett az ellenállási mozgalomban. A 
kommunisták által felszabadulásként értékelt 1945 után (ekkor vette fel a Mód nevet 
is) az MKP Gazdasági Bizottságának titkáraként és a Szabad Nép című pártlap 
munkatársaként, majd az ötvenes évek elején a Magyar Dolgozók Pártja (MDP) 
propagandaosztályán dolgozott. 1954-1961 között a Tudományos Ismeretterjesztő 
Társulat (TIT) főtitkári tisztét töltötte be. 1954-től haláláig az ELTE bölcsészkarának 
tanszékvezető egyetemi tanára volt. Karakói szülőháza falán 1983. augusztus 20-án 
emléktáblát avattak tiszteletére. 
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