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Jelentés az ELTE Történettudományi Karán  
a „jobboldali elhajlásról”,  
az 1956-os magyar forradalom elQestéjén

Inokai Tóth Zoltán (vagy ahogy ez rögzült a közhasználatban: I. Tóth Zoltán) neve nem-
csak történészként ismert a szakma egy sz_kebb csoportja számára1, hanem elsQsorban 
1956-os mártíromsága tette ismertté, avatta hQssé. Aránylag rövid, tragikus véget ért élete 
az általa megélt korok keresztmetszeteként is felfogható. 1911-ben született Versecen, és 
gyerekként érte meg Trianont és a Bánság Romániához csatolását. Középiskolai tanul-
mányait a temesvári Piarista Gimnáziumban folytatta, és 1929-ben érettségizett. P maga 
sikeresen érettségizett ugyan, ez évben azonban a többi magyar anyanyelv_ diák kilenc-
ven százaléka megbukott, ugyanis egy miniszteri rendelet értelmében az anyanyelvükön 
tanuló diákok is román nyelven, idegen tanárokból álló érettségi bizottság elQtt kellett 
letegyék a vizsgát. Temesvárról Kolozsvárra, a Ferdinánd Király Egyetemre került, ahol 
történelem szakon tanult, valamint ezzel párhuzamosan a protestáns teológián a refor-
mátus lelkészi diplomát is megszerezte. 1934-et követQen Szatmárnémetiben szerzett 
tanári állást, 1937–1939-ben a párizsi Sorbonne ösztöndíjasa lett. A háborús események 
miatt doktorátusát nem védhette meg, mégis történt sorsában elQrelépés: a második bé-
csi döntést követQen a kolozsvári Egyetemi Könyvtárba került, segédQri beosztásban, 
ami lehetQséget adott kutatásai végzésére. A háborút követQen Budapestre került, kuta-
tóként. A nagy kiugrás éve számára 1949 volt, amikor kinevezték a Történettudományi 
Intézetben m_ködQ Szovjetunió és a Népi Demokrácia Országai Történelme Osztály 
élére. 1952-ben megkapta a Kossuth-díjat, 1953-ben lett tanszékvezetQ az Eötvös Lóránd 
Tudományegyetemen, majd amikor önálló történettudományi kart hoztak létre, ennek 
dékánja lett. 1956-ban lett az MTA levelezQ tagja. A forradalom kitörését követQen köz-
vetíteni próbált a tüntetQ diákság és a hatalom között, október 25-én egy elQre bejelentett 
delegáció élén indult az Országházba, mikor a Kossuth téren kitört lövöldözés során ha-
lálos találatot kapott.

I. Tóth Zoltán a háború vége elQtt nem volt illegalista kommunista, és nem vett részt 
az ország politikai életében az átmeneti években sem. Azok közé tartozott azonban, 
akiknek „bejött a rendszer”: a „reakciós” értelmiségi elit ellen folytatott, Révai József 
nevével fémjelzett szocialista kultúrkampf – a történetírásban Andics Erzsébettel az élen 
– kitisztogatta a Horthy-korszak értelmiségi rétegét, ugyanakkor ilyen rövid idQn belül 
lehetetlen volt kinevelni megfelelQ mennyiség_ elvakult kommunista kádert. Pártpolitikai 
szempontból eddig „semleges” embereknek nyújtott az új konjunktúra lehetQséget, ezek 
közé tartozott I. Tóth Zoltán is. KésQbb sem vett részt a Kommunista Párton belüli har-
cokban, így maradt ki abból a Sztálin halálát követQ hatalomért való birkózásból, amely 
„sztálinisták” és „reformisták” között zajlott, és amely végül is az 1956-os forradalomban 
érte el tetQpontját.

Ennek a szinte négy éven át tartó kötélhúzásnak egy fontos tanúbizonysága I. Tóth 
Zoltán 1955. december 22-re keltezett jelentése az Eötvös Lóránd Tudományegyetem 
Történettudományi Karának helyzetérQl, különös tekintettel a „jobboldali elhajlásra”. A 
keltezés dátuma igen fontos: 1955. december 3-án ugyanis az „új szakasz” kulcsfiguráját, 
Nagy Imrét kizárták a Pártból, és híveivel is megkezdte az átmenetileg gyQztes Rákosi-
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vonal a leszámolást. Jelen, az ELTE levéltárában felfedezett dokumentum esetében nem 
rendelkezünk a címzett szerv nevével, valószín_síthetQ, hogy vagy a rektorátus, vagy pe-
dig a pártszervek irányába íródott, és nagy valószín_ség szerint utasításra.

A szöveget olvasva szembet_nQ a Rákosi-éra „divatos” retorikája, olyan kifejezések 
használata, mint nacionalizmus, sovinizmus, kozmopolitizmus, és a munkás-származás 
hangsúlyozása ott, ahol a jelentés szerzQje szükségét érezte – a mai ember ingerküszöbe 
szerint igen gyakran. Becsületére legyen mondva azonban, hogy aktív munkatársai közül 
senkit sem nevez név szerint, senkit sem „márt be”, pedig volna rá lehetQsége, nem árt 
senkinek, a jobboldali elhajlás és a károsnak tartott jelenségek megnyilvánulásairól nagy 
általánosságban beszél, elQszeretettel használva a „diákok körében” és hasonló jelleg_ 
általános kifejezéseket, ezek esetében is igyekezvén nem a nevén nevezni egyiküket sem. 
A jelentés úgy készült el, hogy ne kelljen lebuktatni senkit, aki már amúgy még azelQttrQl 
ne került volna a Rákosi-vonal korifeusainak látószögébe, de azért formailag elkészüljön, 
olyan nyelvezettel és terjedelemben, mely illusztrálja ugyanakkor készítQjének a rendszer 
iránti – valós vagy színlelt, ezt utólag pontosan már nem lehet megállapítani – h_ségét, 
vagy legalábbis a konfrontáció elkerülésének szándékát.

A továbbiakban átadjuk a szót a dokumentum hivatalos szövegének, mely minden 
utólagos elemzésnél jobb tükrét nyújtja a kor hangulatának és a közegnek, melyben a 
budapesti akadémiai élet zajlott.

ELTE Egyetemi Levéltár, Történettudományi Kar iratai, 1953–1956

Jelentés az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Történettudományi Karának 
helyzetérQl és problémáiról

I.
A júniusi kormányprogram helytelen értelmezése, illetQleg eltorzítása a gyakorlati végrehaj-
tás során – összefüggésben az országos problémákkal – Karunkon is megmutatkozott, min-
denekelQtt a hallgatók között. Ennek legkézenfekvQbb megnyilatkozása volt a jobboldali 
elhajlás éveiben az, hogy egy sor olyan nézet kapott lábra és nyert sok esetben nyílt hangot, 
amelyek közül nem egyet leküzdöttnek és szétzúzottnak hittünk, illetQleg nem élQ problé-
mának ítéltünk. A legveszélyesebb nézetek ideológiai vonatkozásban a nacionalizmus terü-
letén jelentkeztek. A felmerülQ kérdések közt a soviniszta ideológiának igen sok mozzanata 
szerepelt. A magyar kultúrfölény emlegetése csakúgy szóhoz jutott, mint a többi demokra-
tikus országok eredményeinek lebecsülése és a szovjet történetírás egyes megállapításainak 
helytelenítése. A magyar történelem valóban nagy alakjainak kritikátlan dicsQítése és szem-
ben állítása a szomszédos népek hQseivel ugyancsak minduntalan felbukkant. Voltak han-
gok, amelyek a nacionalizmus történelmi kialakulását a nemzetiségek rovására is, pozitív-
nak hangoztatták. Azokért az összeütközésekért, amelyeket a szomszédos népek uralkodó 
osztályai kölcsönösen szítottak és használtak ki, egyesek kizárólag a nem magyar uralkodó 
osztályok számlájára kívánják írni. Különösen sok problémát okoztak ilyen szempontból a 
legújabb történelem kérdései és eseményei. A trianoni és párizsi békeszerzQdések kérdései, 
a közép-európai határok rendezése a II. világháború után, a szomszédos országokban élQ 
magyarok helyzete újra és újra felvetQdtek és e kérdések zavaros felfogása oly tápul szolgált 
a nacionalizmus erQsödéséhez, hogy még a határok revíziójának a gondolata is felbukkant.

Másrészt, a nacionalizmussal karöltve, tért hódított – bár összehasonlíthatatlanul ki-
sebb mértékben – a kozmopolitizmus is. Ezt jelentette a kapitalista államok m_vészeti 
és tudományos eredményeinek aránytalan feldicsQítése, országunk gazdasági fejlett-
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ségének a nyugati technika elQrehaladottságával való oly irányú összevetése, amely 
nem számol azzal, hogy mi honnan indultunk 1945-ben és hová jutottunk el. Egyes 
esetekben a kozmopolitizmus a polgári demokrácia dicsQítésének takarója lett a proletár 
demokráciával szemben.

A klerikalizmus megnyilvánulásait csak elvétve tapasztaltuk, viszont a vallásos ideoló-
gia befolyása sokkal nagyobb lett, mint amilyen 1953-at megelQzQ egy-két esztendQben 
volt. Hallgatóink nem kis része, fQleg a nQhallgatók – még a diákszállósok közül is nem 
egy – templomba kezdett járni. A hallgatók közt olyan nézet alakult ki, amely, ha e kér-
désre szó került, a marxizmust és a vallást, a tudományt és a mítoszt összeegyeztethetQnek 
könyvelte el. A vallásosság újjáéledésének jeleként azok a hallgatók, akik nem számoltak 
le ilyen irányú problémáikkal, antiklerikális megnyilvánulásaik esetén nem voltak hajlan-
dók ilyen vagy amolyan irányban állást foglalni.

Nem kis gondot okozott az antiszemitizmus kérdése, amelynek terjedését csak köz-
vetve tudtuk tapasztalni, minthogy e területen nyílt vitától azok is tartózkodtak, akiknek 
gondolkozása antiszemitizmussal terhelt. Hogy azonban hallgatóink egy részében meg-
volt, sQt kisebb mértékben ma is megvan, azt véletlen események, idQnként egy-egy an-
tiszemita hangú felirat megjelenése, sQt egy ilyen jelleg_ vers születése kézzelfoghatóan 
bizonyították. Sajnos, még egyik oktatónkkal is elQfordult, hogy Q maga, bár oktató-ne-
velQ munkájában ettQl tartózkodott, egy kérdésben Q is antiszemita befolyás alá került.

Voltak, sQt, némileg még ma is vannak nyomai a narodnyikizmus egy sajátos válfajá-
nak: a falu és város szembeállításának, pontosabban egy évfolyam hallgató ily alapon tör-
ténQ elkülönülésének. Ez rendkívül nehéz eset azért, mert a bizonyos fokig narodnyik el-
képzelések alapján álló hallgatók ugyanakkor mégis helyesebb politikát képviselnek, mint 
az általuk városiaknak kikiáltott, lényegében polgári mentalitással rendelkezQ hallgatók.

Helytelen lenne nem kellQ súllyal foglalkozni azokkal az ideológiai eltévelyedésekkel, 
amelyek általában a felszabadulást követQ tíz esztendQ történetével, a Párt szerepével, po-
litikájával és a szocializmus építésével kapcsolatosak. Minthogy egyetemünk hallgatói az 
ország legkülönbözQbb területeirQl jönnek és a különbözQ társadalmi osztályok és rétegek 
fiaiból kerülnek ki, nálunk is, mint minden bizonnyal minden más karon, elburjánzottak 
a legkülönbözQbb, országosan lábra kapott nézetek, amelyek azután helyi problémákkal 
keveredve, utóbbiakat is segítettek általánossá tenni. A magánparaszti gazdaságok szere-
pének eltúlzása, az iparosítás lebecsülése, eredményeinek nullifikálása, a párt által elkö-
vetett hibák abszolutizálása, a pártvezetQ felelQsségre vonásának hangoztatása stb. mind 
fellelhetQk voltak hallgatóságunk körében, nem is szólva a külpolitikával összefüggQ 
kérdésekrQl.

Az ideológiai tisztánlátás ily megzavarodása a sajátosan egyetemi problémák területén 
is mélyen éreztette hatását. A DISZ szerepét lekicsinylQ, jelentQségét kétségbevonó han-
gok rendkívül megnehezítették a DISZ munkáját, amelyben bizonytalanság és elkedvetle-
nedés jelei kezdtek mutatkozni. Mindehhez hozzájárult az a körülmény, hogy a megelQzQ 
idQszakban sem az oktatók, sem a hallgatók között nem tisztáztuk egyfelQl az ifjúsági 
egység helyes értelmezését, sem a munkásosztály vezetQ szerepének a speciális egyetemi 
viszonyok közötti érvényesítését. Ennek elmulasztása – bár csak bizonyos fokig és csu-
pán részben – a munkás-paraszt és szakérettségis hallgatók hangjának halkulásához, azok 
visszahúzódásához vezetett, ugyanakkor teljesen nem sikerült az értelmiségi és egyéb 
származású hallgatókat a helyes útra mozgósítanunk. Ilyen viszonyok között a DISZ nem 
volt elég erQs és tekintélyes ahhoz, hogy a munkás-paraszt hallgatók minden tekintetben 
kielégítQ segítésének ügyét képviselhette volna, oktatóink pedig abból az alapjában helyes 
elvbQl kiindulva, hogy az agyondédelgetés e hallgatók önbizalmának csökkenését vonja 
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maga után, amit a megelQzQ évek az irányú gyakorlata is bizonyított, nem hanyagolták 
el ugyan a kérdést, de a kelleténél jobban építettek a hallgatók spontaneitására. A fenti 
okok és sok más ok, magukkal hozták a tanulmányi fegyelem átmeneti csökkenését, a 
szocialista erkölcs meglazulását, sQt, egyes esetekben a szorosabb értelemben vett erkölcs 
romlását is, amelyet a fegyelmi büntetések száma is alátámaszt, holott ezek kiszabásában 
is liberálisabban jártunk el, mint a megelQzQ idQszakban.

Mindezek elQidézésében az országosan jelentkezQ jobboldali tendenciák mellett egy sor 
más ok is szerepet játszott. Nemcsak az, hogy oktató-nevelQmunkánkban az ugyancsak 
nehéz problémákkal küszködQ DISZ-re nem tudtunk megfelelQen építeni, és nemcsak az, 
hogy egyre javuló marxista oktatásunk még mindig nem tudta százszázalékosan a hallga-
tókat egyetlen tudományos világnézettel átitatni. A szaktárgyak oktatói, bár a marxizmus-
leninizmus alapján tanították, és a káros ideológiák leleplezését egyik fQfeladatuknak 
tartották, az új helyzetben nem mindjárt találták meg a felszínre kerülQ problémahalmaz 
megoldásának megfelelQ módját. Nemcsak azért, mert egy sor felmerülQ kérdést törté-
netírásunk mindeddig nem tisztázott kellQ mélységgel, ezeknek sokoldalú megvilágítását 
tehát az oktatás sem végezhette el, hanem azért is, mert a megelQzQ esztendQkben a mi 
oktatásunkban is szép számmal voltak fellelhetQk a sematizmus, dogmatizmus és vulgari-
zálás maradványai és 1953 után egyes problémák éppen ezek reakciójaként jelentkeztek. 
Az új nehézségek mindezt tudatosították oktatásunkban, valamint azt is, hogy 53 elQtti 
tanításunk másik komoly fogyatékossága volt, hogy a hallgatók világnézeti nevelésében 
majdnem kizárólag a logikai elemekre építettünk és az érzelmi momentumokat, amelyek-
nek egyes területeken – pl. a nacionalizmus, vallásos ideológia, stb. – nagy szerepük van, 
olyan tényezQknek tekintettünk, amelyekkel nem kell számolni. Mindezek következtében 
a súlyos nehézségek közepette tanultunk is elQzQ hibáinkból és az új problémákkal már 
ennek felismerésével néztünk szembe és éppen ezek tanulságait felhasználva próbáltunk 
elQször védekezQ álláspontot elfoglalni, majd ellentámadásba átmenni.

Természetes, hogy e két-három év nemcsak e hibák uralkodásában telt el. Bármennyire 
is nehéz harcot vívtunk az elmondottak ellenében, amely harc közben nem mindig álltunk 
szilárdan a sarkunkon, oktató-nevelQmunkánk más területein, ez ugyancsak megállapítha-
tó, szép eredményeket értünk el, olyanokat, amelyek azután az ideológiai küzdelemnek is 
kiindulópontjai lehettek. Elég, ha a középiskolás módszerekkel való szakításra, az anyag-
követQ szemináriumok felszámolására, a speciálkollégiumok bekapcsolására, az oktatók 
tudományos munkájának nagy elQrehaladására, a tudományos diákkörök mindjobban 
bontakozó munkálkodására, a hallgatók Qszinteségre való nevelésére, az önálló gondol-
kodás terén elért eredményekre, az orosz nyelvvel elQzQleg tapasztalt ellenállás leküz-
désére, a vidéki tanári munkától való idegenkedés áttörésére, és még sok másra utalunk. 
MegjegyzendQ továbbá az is, hogy a felsoroltak nem az elmúlt év egész terjedelmére vol-
tak jellemzQk, hanem inkább csak a márciusi határozatokat megelQzQ hónapokra. Végül 
fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy az ismertetett jelenségekkel oktatótestületünk – 
egyes oktatóknál tapasztalható, de inkább csak kezdeti és átmeneti bizonytalankodás elle-
nére, nem utolsó sorban, a kari pártszervezet kezdeményezésére, és segítségével már jóval 
a márciusi határozatok elQtt szembeszállt. Hangsúlyozni kívánjuk, hogy mindezt a párt-
szervezettel való jó együttm_ködés tette lehetQvé. Így azután már a múlt év Qszén meg-
kezdtük azt a munkát, amely március után, kiváltképpen pedig a jelen félév kezdetekor 
még nagyobb lendületet vett. Ankétokat szerveztünk egyes m_vészeti, irodalmi alkotások 
megtárgyalására, külön elQadásokban foglalkoztunk több fenn ismertetett problémával, 
például a nacionalizmus egyes kérdéseivel, tanszékeink többsége tanszéki határozatokban 
rögzítette konkrétan megjelölve, hogy melyek azok az elvi-ideológiai kérdések, amelyek-
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kel az elQadásoknak egy-egy történeti probléma kapcsán foglalkozniuk kell, oktatóink 
maguk hozzáláttak egyes, úgynevezett kényes történelmi kérdések feldolgozásához, a 
szemináriumi és szakdolgozati témák kiválogatásánál az ideológiai harcot ugyancsak 
elQtérbe állítottuk, a diákszállók látogatásával ugyancsak közvetlenebbé tettük tanárok 
és hallgatók kapcsolatát és ezzel kibQvítettük az oktatáson kívüli nevelés lehetQségeit. 
Hogy március és augusztus után mennyire jutottunk elQre, arról részben munkatervünk 
beszél, amelyet egy-két pont kivételével teljesítettünk, részben pedig az egyes tanszékek 
munkájánál lesz róla szó.

A következQkben igyekszünk rövid áttekintést nyújtani az egyes történeti tanszékek 
munkájáról és problémáiról.

II.
Ókori egyetemes történet
A tanszék munkájának komoly nehézsége, hogy Begyáts László adjunktus elvtárs be-
tegsége következtében, aki a politikai nevelQmunkában kiváló teljesítményt nyújtott, az 
oktatókra igen sok feladat ellátása hárul. A tanszékvezetQ, Borzsák István elvtárs kit_nQ 
szakmai felkészültséggel rendelkezik és a politikai nevelQmunkából alapos marxista tudá-
sa segítségével, kivált az oktató tevékenységen keresztül, de a hallgatósággal való szemé-
lyes érintkezésben is, tiszteletreméltó eredményeket tud elérni. KiemelendQ, hogy a ked-
vezQtlen elQfeltételek ellenére is igyekszik a magasabb évfolyamokkal menQ hallgatókkal 
az I. éven megkedveltetett szaktárggyal való kapcsolatot továbbra is fenntartani. A mun-
kás-paraszt és szakérettségis hallgatókkal a tanszék oktatói intenzíven, egyénekre menQen 
foglalkoznak, egyik-másik közülük már az elsQ éven eléri a többi hallgatók színvonalát. 
Nagy gondot fordítanak az idegen nyelvek elsajátítására, eredményeket is érnek el, de sok 
nehézséget jelent a hallgatók erQs megterhelése. Sarkady János adjunktus az elmúlt évben 
lett tagjelölt. Kiváló tehetség_, elsQrangú szakmai felkészültség_ és nagysiker_ oktató, 
aki az elmúlt években különösen a levelezQ oktatásban mutatott fel eredményeket, melye-
kért a minisztérium is dicséretben részesítette. Hibája, hogy a tudományos munka iránti 
rajongása miatt a tanszéki adminisztrációban kevés segítséget nyújt a tanszékvezetQnek. 
A tanszékvezetQnek hibájául az tekinthetQ, hogy az oktatómunkán keresztül való nevelés 
valóban nagy és döntQjelleg_ nevelési lehetQségek mellett egyéb lehetQségek fontosságát 
kissé korlátozottan látja, bár tQle telhetQleg minden formából kiveszi a részét. A tanszék 
tudományos munkája kiterjedt és értékes. A tanszék az ókori anyagot igen jól fel tudta 
használni a vallásos ideológia elleni harcra, mint a vallás történeti keletkezésérQl tartott 
külön szemináriumi foglalkozáson. Általában megállapítható, hogy a tanszék mind okta-
tói, mind nevelQi munkáját színvonalasan és eredményesen látta el. Mint fiatal tanszék, 
komoly fejlQdés reményére jogosítja fel a kari vezetést.

Középkori Egyetemes Történet 
Gyóni Mátyás elvtárs tragikus elhalálozása következtében a tanszék igen nehéz helyzetbe 
került. A tanszékvezetQ az elmúlt két évben egy-egy félévig betegállományba volt, s így 
az eredetileg csak szakkollégiumot tartó és a latin nyelvoktatásban foglalkoztatott Váczy 
Péter egyetemi tanárra a fQkollégium elQadásában is komoly szerep hárult. Váczy elvtárs 
fejlQdést mutatott ugyan, és a marxizmus-leninizmus alkalmazásában is tett elQrelépése-
ket, továbbá a szovjet tankönyvekre és szakirodalomra is támaszkodik, mégis nehézsé-
gekkel küzd és kétségtelen jóakarata ellenére sem tud olyan elmélyült marxista szellem_ 
elQadásokat tartani, amelyek kívánatosak volnának. A fegyelmezésben is nehézségei van-
nak, habár ezen a téren az utóbbi idQben javulás mutatkozik. Gyóni elvtárs el távoztával a 
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tanszékvezetés feladatát igyekszik erejéhez képest szorgalmasan ellátni. Az utóbbi idQben 
javulás mutatkozik a munkásparaszt és szakérettségis hallgatókkal való intenzív foglalko-
zásban. Legutóbb jól bevált önkéntes csoportos konzultációkat tartott. Minthogy Váczy 
elvtárs erQi nem kielégítQek a tanszék biztos kez_ vezetésére, a nehézségeket a II. félévtQl 
kezdve Székely György docens, rektorhelyettes elvtárs tanszékvezetQ helyettesként való 
beállításával fogjuk megoldani, s a fQkollégiumot is Q fogja elQadni.

Koch Sándorné tanársegéd jó szakmai és ideológiai felkészültség_ oktató, akit a hall-
gatók kedvelnek és a tudományos munka területén is biztatóan halad elQre. Jónás Ilona 
tanársegéd még a kezdet nehézségeivel küzd, szakmai felkészültségét fokozatosan javít-
ja, politikailag fejlett párttag, viszont tudományos témáját a tanszéktQl kapott korlátozott 
méret_ és minQség_ segítség híján bizonytalansággal küzd. Oktatói munkáját jól ellátja.

A tanszék a közelmúltban a Középkori magyar Történeti tanszékkel együtt megvitatta 
a tananyag felhasználásának lehetQségeit a klerikális reakció elleni küzdelemben, ennek 
elQkészítése kollektíven történt, elQadója Jónás Ilona volt. A tanszéki tagsággal, melynek 
fele munkás, paraszt és szakérettségis, a tanszék intenzíven foglalkozik. A középkorral 
foglalkozó szovjet tanulmányokat magyar nyelven a hallgatók rendelkezésére bocsátó 
sokszorosított kiadvány létrehozásával és rendszeres megjelentetésével a tanszék hozzá-
járul az oktatás színvonalának emeléséhez.

RemélhetQ, hogy Székely György elvtárs bekapcsolódásával a tanszék a jelenleginél 
sokkal jobban fogja teljesíteni oktatói és nevelQi feladatát.

Új- és Legújabb kori Egyetemes Történet 
A tanszék oktató-nevelQi munkáját általában szilárd világnézeti-politikai megalapozottság 
jellemzi, ami az elmúlt két évben megóvta a jobboldali elhajlástól. A jobboldali elhajlás 
elemei fQként olyan oktatóknál mutatkoztak meg, akik azóta már nem dolgoznak a kar 
kötelékében (Pintér László), vagy pedig a hibák csekély mértékben fordultak elQ és azóta 
teljesen kiküszöbölQdtek. Közvetve a jobboldali elhajlásnak tulajdonítható, hogy a tan-
szék az elmúlt években nem rendezett olyan vitákat, amelyek az oktatás tartalmi kérdése-
ivel foglalkoztak volna. Ebben a tanévben fordulat történt, így a tanszéken készülQ 1871-
tQl napjainkig tartó egyetemi történeti egységes jegyzettel kapcsolatos vitákat bonyolítják 
le. Az oktatásban a tanszék tagjai helyesen emelték ki a proletár internacionalizmus kér-
déseit – az egyetemes történelem döntQ fordulópontjánál, így a Párizsi Kommünnél, az 
Internacionálék történetének elemzésénél, az 1905-ös forradalomnál és a Nagy Októberi 
Szocialista Forradalomnál, valamint a II. világháború utáni korszakban, és felvették 
a harcot az oktatásban a nacionalista tanítások ellen, fQleg többek között a Versailles-
Washingtoni békerendszer, illetve Trianon és a II. világháború utáni békeszerzQdések 
tárgyalásánál. A munkás, paraszt és szakérettségis hallgatókkal való foglalkozásban a 
tanszék oktatói értek el eredményeket. A tanszékvezetQ helyettesítésével megbízott Incze 
Miklós elvtárs maga is kit_zte, hogy minden egyes munkás, paraszt és szakérettségis hall-
gatóval személyesen konzultál.

A fiatal különösen a munkás és paraszt származású oktatókkal (Cirus Károly és Kis 
Aladár) való foglalkozás terén mind Incze Miklós tanszékvezetQ helyettes elvtársnak, 
mind pedig különösen Szamuely Tibor adjunktus elvtársnak vannak még feladatai, habár 
eredményeik is jelentékenyek. Valamennyi tanársegéd eredményesen dolgozik tudomá-
nyos tervén és igen élénken vesz részt a tudomány népszer_sítésében (elQadások, bro-
súrák). A tanszék kit_zte a munkás származású tanársegédek levelezQ (esetleg rendes) 
aspirantúrára irányítását. A pártonkívüli Urbán Aladár és a legutóbb tagjelöltnek felvett 
Vadász Sándor tanársegédek is további komoly fejlQdést mutatnak.
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Meg kell említeni azokat a jelentékeny nehézségeket, amelyek a tanszékvezetQ, G. 
Fazekas Erzsébet elvtársnQnek már harmadik esztendeje szabadságon léte okoz. A tan-
szék munkáját nehezítQ körülmények ellenére a munka sikeresen folyik és a fejlQdés jeleit 
mutatja. Incze elvtárs tanszéki munkáján és színvonalas elQadásain, valamint Szamuely 
elvtárs politikai szempontból helyes elQadásán kívül a tanársegédek is sorra megállták a 
helyüket mind a nem szakosoknak tartott nappali elQadások és szemináriumok tartásában, 
mind a levelezQ oktatásban.

Középkori magyar Történet: 
A jobboldali elhajlás idején ez a tanszék is általában szilárdan állt a talpán. Az elhajlás 
közvetett jelenségei inkább csak abban a formában jelentkeztek-, ami egyébként az egész 
karra többé-kevésbé jellemzQ volt-, hogy a hallgatósággal való foglalkozásban többet 
bízott a spontaneitásra a kelleténél, és így egy idQben többet foglalkoztak a kiváló hallga-
tókkal, mint a munkás-paraszt és szakérettségis hallgatókkal, ami azonban nem jelentette 
ezek felt_nQ elhanyagolását. Ebben kétségtelenül felelQssége volt Léderer Emma tanszék-
vezetQ elvtársnak is, aki azonban ugyanakkor kiváló politikai érzékkel még 1954 Qszén 
felfigyelt a különösen a volt magyar szakos II. éves hallgatók körében elterjedt narodnyik 
és nacionalista nézetekre és a szükséges lépéseket határozottsággal megtette. A márciusi 
határozatok után a tanszéken tovább fokozta politikai nevelQmunkáját, de ez csak az 
augusztusi határozatok után bontakozott kis szélesebben. Felmérték az I. éves hallgatók 
helyzetet, és a DISZ-el karöltve intenzíven egyénekre menQen foglalkoztak a munkás, 
paraszt és szakérettségis hallgatókkal. A II. évfolyamon igen jól beváltak a tematikus 
csoportos konzultációk. A II. évfolyamon tervszer_en igyekeznek felébreszteni a munkás 
és parasztszármazású hallgatókban a történet iránti fokozott érdeklQdést. A konzultációk 
során sikerült magának a tanszékvezetQnek mindkét évfolyamon a hallgatók zömével 
személyesen beszélnie. A tanszék a politikai nevelQmunka terén igyekezett a DISZ-t 
csoportviták rendezésére irányítani, de ez még kezdeti stádiumban van. A tanszék – a 
Középkori Egyetemes Tanszékkel együtt – vitát rendezett az oktatási anyag felhasználá-
sáról a klerikalizmus és a vallási ideológia ellen. A tanszékvezetQ irányítása alatt a tanszék 
oktatói kivétel nélkül kivették a részüket a tudományos kutatásból és eredményeiket tan-
széki vitákon rendszeresen megvitatják. A tanszék oktatói közül Sinkovics István docens, 
mind az oktató, mind a nevelQmunkában kiváló teljesítményt nyújt, és karunk egyik 
legkiválóbb tanára. A Módszertani Bizottság jórészt az Q vezetésének köszönheti sikeres 
munkáját. Székely György elvtárs mintaszer_en felépített, magas tudományos színvonalú 
elQadásokat tart, rektor helyettesi munkája következtében azonban viszonylag kevés ideje 
van a tanszéki munkára. A tanársegédek közül a politikai munkában kiemelkedik Barek 
István elvtárs, aki a párt alapszervezet titkári tisztségét is betölti, az utóbbi idQkig ezért 
tudományos munkája háttérbe szorult, de újabban ezen a téren javulás mutatkozott. Bolla 
Ilona és Nagy Erzsébet pártonkívüli tanársegédek alapos, lelkiismeretes és színvonalas 
munkát végeznek oktató-nevelQ és tudományos téren, de a társadalmi munkában több 
kezdeményezQ erQt kellene mutatniuk.

Megállapítható, hogy a tanszék munkáját sikeresen, emelkedQ színvonalon látja el.

Történeti Segédtudományok tanszéke
E tanszék munkája a Középkori Magyar Történeti Tanszékkel a tanszékvezetQ azonossága 
következtében, szorosan összekapcsolódik és így az utóbbiról mondottak itt is érvénye-
sek. Szilágyi Lóránd egyetemi tanár meg-megújuló betegsége következtében gyakran 
kiesik a munkából. Jelenleg is kórházban fekszik és így nem képes a tanszéki feladatok 
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vállalásából kellQ mértékben kivenni a részét. Molnár József tanársegéd az oktató, neve-
lQ, politikai és tudományos munka területén egyaránt dicséretesen állja meg a helyét. A 
tanszék munkáját korlátozza, hogy a levéltáros képzés pillanatnyilag szünetel, viszont ez 
a tanszék látja el a karon a latin oktatást.

Új- és legújabb kori Magyar Történet
A márciusi határozatokra e karnak ez a tanszéke reagált a legélénkebben és 1955. ápri-
lisi értekezletén központi kérdéssé tette a szervezett küzdelmet az oktatómunka keretei 
között. Az augusztusi határozatok nyomán tovább fejlesztette politikai nevelQmunkáját. 
Hanák Péter megbízott tanszékvezetQ irányításával „A nacionalista nézetek elleni harc 
kérdése az oktatásban” címmel vitasorozatot kezdeményezett. A tanszék kit_zte 1, a na-
cionalizmus elleni harcot, 2, a természettudományos világszemlélet kialakítását, 3, népi 
demokratikus fejlQdésünk eredményeinek kiemelését és 4, munkásosztályunk hQsi szere-
pének kihangsúlyozását. A 2 kérdés terén ugyan lemaradás mutatkozik, (ezen a M_szaki 
Egyetem és a Bölcsészettudományi Karok most szervezQdQ elQadáscseréje hivatott segí-
teni) a többi téren azonban sikeresen halad a munka. A nacionalizmus elleni harc terén 
Galántai József tanársegéd elsQsorban a revizionizmussal és a határkérdéssel kapcsolatos 
helytelen nézeteket cáfolta: a párizsi béketárgyalások anyagának részletes elemzése, a 
történeti, etnikai, politikai viszonyok sokoldalú vizsgálata során. Varga János és Szabad 
György adjunktusok a reformkori elQadások, Hanák Péter tanszékvezetQ helyettes és Tóth 
Ede tanársegéd a nemzetiségi kérdést súlypontba állító szemináriumok során igyekez-
tek rámutatni a nemzetiségek nemzeti harcának pozitív oldalaira és arra, hogy a magyar 
uralkodó osztályok nacionalista politikája hogyan akadályozta a nemzetiségek fejlQdését. 
Komoly súlyt helyezett a tanszék népi demokratikus fejlQdésünk eredményeinek bemuta-
tására és azokra az öröklött korlátokra, és akadályokra, amelyek legyQzésével értük el si-
kereinket. Munkásosztályunk hQsi szerepét a népi demokratikus korszak elQadásai mellett 
erQsen hangsúlyozták Kató István docens szakelQadásai az 1918-as burzsoá demokratikus 
forradalomról, valamint BevelQ Irén tanársegéd és Siklós András adjunktus szakszeminá-
riumai a Tanácsköztársaságtól, illetve a Horthy-korszakról. A konzultációkon az oktatók 
kitérnek az elvi-politikai kérdésekre, ezen a téren azonban még nagyobb következetes-
ség szükséges. A munkás, paraszt és szakérettségis hallgatókkal a tanszék nagy gonddal 
foglalkozik. A DISZ munkáját élénk figyelemmel kísérik, a funkcionáriusokat tanszéki 
értekezletekre is meghívják.

A tanszék az augusztusi határozatok szellemében mind fokozódóbb mértékben javítja 
munkáját és a további fejlQdésre szép reményekkel kecsegtet.

Szovjetunió története tanszék
A tanszék 1953-ban létesült és A. N. Kitusin elvtárs szervezte meg. Eleinte Kitusin pro-
fesszor mellett Popovics György tanársegéd dolgozott, jelenleg ideiglenesen Dolmányos 
István adjunktus sikeresen irányítja a tanszéket, és Hegedüs Viktor aspiráns támogatja 
munkájában. Az 1954-55 tanév elsQ felében erQs jobboldali, különösen nacionalista je-
lenségek mutatkoztak a hallgatóság között, mely ellen az oktatók felvették a harcot. Az 
oktatás színvonalának emelésével, az átfedések kiküszöbölésével, a szovjet tudomány 
eredményeinek alkalmazásával, az orosz-magyar történelmi kapcsolatok tárgyalásával 
sikerült a hallgatóságot közelebb hozni az orosz történelem kérdéseihez. A tananyagot 
Dolmányos elvtárs igyekezett alkalmazni a helyi szükségletekhez anélkül, hogy elvi 
feladáshoz folyamodott volna. Sok dolgozóját vonta be a tanszék munkájába, és egyik 
hallgatója pályadíjat is nyert. Rendszeresen törekszik az érdeklQdQ hallgatókból kollek-
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tívát építeni a tanszék köré. Az elQadásokon már a márciusi határozatok elQtt felhívta a 
figyelmet a jobboldali jelenségek helytelenségére. A munkás, paraszt és szakérettségis 
hallgatók közül az oktatói létszám természetes csekély számú hallgatóval foglalkozhat, 
de ezekkel igen eredményesen.

A tanszék hiányossága, hogy tulajdonképpen csak egy kinevezett oktatója van és nincs 
tanszékvezetQ tanára. Ugyanakkor igen nagy létszámú hallgatója van (az idén 550 rendes 
és levelezQ, jövQre mintegy 900). A színvonal további emelése és növekedQ feladatok el-
látására legalább még egy kinevezett színvonalas oktatóra volna szüksége. A programot 
át kellene dolgozni. Az elQadásokon a nemzetiségek történetére nagyobb súlyt kellene 
helyezni. A tanszék tudományos munkássága szépen halad. A Lenin intézet történeti tan-
székével együttm_ködve nyomdába adták a Szovjetunió története 54 íves olvasókönyvét. 
Dolmányos elvtárs a dekabrista mozgalom magyarországi visszhangjáról tanulmányt kö-
zölt a Századokban, Q és Heged_s elvtárs is brosúrákat írtak az MSZT és a TTIT részére. 
Az orosz-magyar kapcsolatokkal foglalkozók szervezésére a tanszék kísérletet tett és 
ennek eredményeképp 1956 nyarára egy tanulmánykötet megjelenése várható a tanszék 
szerkesztésében. Végeredményben a tanszéken értékes oktató, nevelQ és tudományos 
munka folyik és színvonalának további fokozatos emelkedésére minden remény megvan. 

Európai Népi Demokratikus Országok Története tanszék
A tanszék fontos feladatainak megoldását nagymértékben nehezíti, hogy a tanszékveze-
tQ a dékáni funkció betöltése miatt oly nagymértékben el van foglalva, hogy a tanszék 
ügyeivel, fejlesztésével, mint egyedül kinevezett oktató, alig képes foglalkozni. Ezért a 
tanszéki munka külsQ elQadók bekapcsolásával (Perényi József, Arató Endre), lányegé-
ben az elQadói tevékenységben és igen csekély számú hallgatói foglalkozásban merül ki. 
Ennél fogva mindenekelQtt az elQadások színvonalára fektet hangsúlyt és ezen a téren fo-
kozódó eredményeket ér el. A tanszék által készített jegyzet egységes kiadása most készül 
és a román résznek a következQ évre tervezett átírásával a népi demokratikus országok 
legújabb történettudományi és régészeti eredményeinek felhasználásával remélhetQleg 
komoly színvonalú áttekintést fog nyújtani a népi demokratikus országok történetérQl, 
melyet késQbb tankönyvvé kíván fejleszteni. A hallgatók 1953/54-es tanévben meglehetQ-
sen idegenkedtek a szaktárgytól, elsQsorban az elQadó tanársegédek színvonaltalan telje-
sítménye miatt. Ezen a téren jelentékeny változás történt, az elQadók komoly tudományos 
színvonalat valósítottak meg az elQadásaikon. A politikai nevelés tekintetében a tananyag 
rendkívül sok alkalmat nyújt a nacionalizmus jelenségei elleni harcra, amivel az oktatók 
bQségesen élnek is. Igen sok azonban még a tennivaló, nemegyszer az elQadáson részle-
tesen tárgyaltak után is meglepQ tájékozatlanságot tapasztalunk például a magyarországi 
nemzetiségekre vonatkozó kérdésekben. Súlyt helyez a tanszék a klerikális reakció lelep-
lezésére, amire a tananyag szintén igen alkalmas. Nagy lehetQségeket rejt magába a népi 
demokratikus korszak elQadása is, bár ezen a téren egyes országoknál az elvi kérdések 
tisztázására nem áll rendelkezésre elég biztos anyag (pl. Bulgária). A tanszék szervezé-
sében, a kari Tudományos Bizottság égisze alatt nagyszabású többéves vitasorozat indul 
1956. február havában Kelet-Európa fejlQdése fQ kérdéseinek tisztázására, melyre hazánk 
összes számba jöhetQ szakértQit mozgósítja. A vitasorozattal a kelet-európai összehason-
lító történettudományos alapvetéshez a tanszék bizonyos mértékben kíván hozzájárulni, 
A tanszéki élet és a következQ félévtQl kiterjedésben továbbnövQ feladatok ellátása (így 
a vizsgáztatások technikai lebonyolítása is) kellQ színvonalon és szélességben csak egy 
újabb, magas tudományos érték_ oktató kinevezésétQl remélhetQ. A történettudomá-
nyi kar munkájának is problémáinak futólagos áttekintésébQl az a tanulság vonható le, 
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hogy létezésének két és fél éve alatt a jobboldali elhajlás következtében fellépett súlyos 
nehézségek és az elkövetett hibák ellenére karunk történelemoktatása a fejlQdés útjára 
lépett és tekintélyes eredményeket is ért el. A hibák kiküszöbölése és a munkának a párt-
határozatok szilárd alapjára támaszkodó folytatása és fokozása biztosítéka annak, hogy 
karunk mind nagyobb sikerrel fogja az új szocialista értelmiség nevelésének nagy ügyét 
szolgálni.

Budapest, 1955. december 22-én, I. Tóth Zoltán, dékán
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