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Zsebők Csaba

Marxizmus–leninizmus 
oktatás a felsőoktatásban

Az egyetemeken és főiskolákon 
– 1950-től 1989-ig mindvégig 
jellemző módon – a marxizmus–
leninizmus oktatása rendkívül 
sok időt elvett a szaktárgyaktól. 
Az is tény, hogy az ideológiai 
tárgyakhoz újabb és újabb struk-
túrát és tananyagot próbáltak 
rendelni, mert az állampárt 
vezetői nem igazán tartották 
átütőnek, hatásosnak a felsőokta-
tásban a marxizmus–leninizmus 
szerepét.1 

Az Eötvös Loránd 
Tudományegyetemen a Dialek-
tikus Materializmus és Logika 
Tanszék, valamint a Történelmi 
Materializmus Tanszék 1966-ban 
Filozófia Tanszék néven egyesült, 
majd 1973-ban Filozófia I., 
Filozófia II., Filozófiatörténet, 
Logika Tanszékekre vált szét. 
„Az ötvenes években száműzött 
szociológia 1966-ban alakult újjá 
csoportként a Filozófia Tanszék 
keretében, majd 1970-ben önál-
lósult tanszékként.”2

1 Ld.: Zsebők Csaba: „Helytartóságok” a felsőoktatásban. Jelentések és határozatok az egyetemi és főiskolai marxizmus–leninizmus 

oktatásról, 1951–1988. In: „Tudják már a kisgyerek is”. Tanulmányok a proletárdiktatúra ideológiai és kulturális alapjainak megteremtéséről. 

Szerk. Máthé Áron. Budapest, NEB, 2017, 309–387.  
2 Ld.: Borsodi Csaba: Az ELTE Bölcsészettudományi Karának története. Budapest, ELTE, é. n. 
3 Marxizmus–leninizmus Oktatási Főosztály előterjesztés az egyetemi-főiskolai marxizmus-leninizmus oktatás új tematikáira (1967. 04. 11.). 

In: Az MSZMP Központi Bizottsága Agitációs és Propaganda Bizottságának (APB) iratai. MNL (Magyar Nemzeti Levéltár) OL (Országos 

Levéltár) M-KS 288. f. 41. cs. 72. ő. e.
4 Uo.
5 Uo.

1966–67-ben az MSZMP KB 
Agitációs és Propaganda 
Bizottsága (APB) behatóan 
megvizsgálta az egyetemi-főis-
kolai marxizmus–leninizmus 
oktatás fejlesztésnek a lehe-
tőségét. A Művelődésügyi 
Minisztériumban működő 
Marxizmus–leninizmus Oktatási 
Főosztály 1967 tavaszán előter-
jesztéssel rukkolt elő, mégpedig 
az egyetemi-főiskolai ideológia 
oktatás új tematikáit illetően.3 
A dokumentum emlékeztet rá, 
hogy az Agitációs és Propaganda 
Bizottság 1966. január 26-i 
ülésének állásfoglalása szerint 
az egyetemi-főiskolai ideo-
lógiai oktatás korszerűsítése 
érdekében szükséges megújítani 
a tematikákat, a programokat 
és a tananyagokat. A marxista–
leninista társadalomtudomá-
nyok erősödése, Magyarország 
termelési viszonyainak belső 
fejlődése, „és ezzel kapcso-
latban a gazdasági mechanizmus 
átfogó reformjának kidolgozása”, 
továbbá az oktatási tapaszta-
latok növekedése lehetővé tette, 
hogy az Agitációs és Propaganda 

Bizottság állásfoglalásának 
megfelelő javaslat készüljön a 
tematikák és programok jelentős 
továbbfejlesztésére – fejtegette a 
főosztály.4 A javaslatok amúgy – 
többek között – arra irányultak, 
hogy az ideológiai oktatás 
a marxizmus–leninizmussal 
szemben álló, illetve attól eltérő, 
aktuálisan ugyancsak ható néze-
tekkel harcoljon, ne az 50–100 
évvel korábbiakkal. 

Nyomatékosították, hogy a 
mellékelt tematika-javaslatok 
irányvonalát kívánják érvényesí-
teni minden felsőoktatási intéz-
ményben. Persze az Agitációs és 
Propaganda Bizottság állásfogla-
lásának megfelelően a különböző 
oktatási intézménytípusok 
jellegéhez igazodva készült el a 
marxizmus–leninizmus tárgyak 
programja. A konkrét javaslat is 
megszületett, egészen pontosan 
a tantárgyak – politikai gazda-
ságtan, filozófia és a tudomá-
nyos szocializmus – tematikáit 
tekintve.5  A politikai gazdaság-
tant egyrészt a kapitalizmus 
politikai gazdaságtana, másrészt 
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a szocializmus politikai gazda-
ságtana „elemekre” bontották. 
A filozófiához sorolták egyrészt 
a marxista-leninista filozófia 
bevezető kurzusát, másrészt 
a dialektikus materializmus, 
harmadrészt a történelmi 
materializmus tananyagát. A 
tudományos szocializmus „címke 
alá” kerültek a következők: a szoci-
alista forradalom elméletének 
alapkérdései; a munkásosztály 
történelmi hivatása; a proletari-
átus önálló osztállyá szervező-
dése; a forradalmi párt, a munká-
sosztály hatalmáért folytatott 
harc elméleti-politikai kérdései; 
a kapitalizmusból a szocializ-
musba való átmenet; a szocia-
lista világforradalmi folyamat 
megindulása; a „Nagy Októberi 
Szocialista Forradalom” győzel-
mének világtörténelmi jelentő-
sége; a szocialista forradalom 
népi demokratikus útja; a szoci-
alista világforradalmi folyamat 
jelenlegi szakaszának fő kérdései; 
a szocializmus építésének társa-
dalmi-politikai kérdései; a szoci-
alista-kommunista társadalom 
lényege; a munkásosztály állam-
hatalmi rendszere; a szocializmus 
építése a szocialista világrend-
szer kialakulásának és fejlődé-
sének keretei között; szocialista 
forradalom győzelméért vívott 
harc és a szocializmus építése 
Magyarországon.6 

1971-ben az ELTE Állam- és 
Jogtudományi Kar nappali 
tagozatos képzés szempontjából 
összehasonlította az 1963-ban 
és 1970-ben kiadott tanterveket.7 

6 Uo.
7 Meghívó a Kari Tanács ülésére; Melléklet – Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar nappali tagozata részére az 1963-ban és 1970. évben kiadott 

tantervek összehasonlítása (1971. 06. 01.). In: Budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának ülései. 

ELTE Egyetemi Levéltár
8 Jegyzőkönyv az Állam- és Jogtudományi Kar 1970-71. tanévi II. rendkívüli üléséről (1971. 06. 29.). In: Uo.
9 Uo.
10 A művelődésügyi miniszter 108/1970. /MK. 4./ MM. számú utasítása az állam- és jogtudományi karok nappali tagozatának tantervi 

irányelveiről. ELTE Egyetemi Levéltár

1963-ban és 1970-ben politikai 
gazdaságtanból ugyanannyi 
előadást írtak elő, a gyakor-
lati órák száma viszont hét év 
alatt minimálisan csökkent. 
Filozófiából az előadások és 
a gyakorlati órák száma nem 
csökkent. A tudományos szoci-
alizmusból az előadások száma 
kevesebb lett, a gyakorlati óráké 
viszont több.

A jogi kar Tudományos szocia-
lizmus tanszékét 1972-ben állí-
tották fel. Az ezt megelőlegező, 
1971. június 29-i kari rendkí-
vüli ülésen8 a fő napirendi pont 
az „önálló Tudományos szoci-
alizmus tanszék létesítése az 
Állam- és Jogtudományi Karon” 
volt.9 Az önálló tanszék létre-
hozása mellett azzal is érveltek, 
hogy az ideológiai és a szakmai 
tárgyaknak minél inkább 

harmóniába kell kerülniük. 
Márpedig, ha a szakmai oktatás 
kereteibe kiválóan beleilleszkedik 
az ideológia tárgyak anyaga, 
akkor az „jelentős segítséget” 
nyújt „az állami, jogi jelenségek 
jobb megértéséhez”. Mindezeket 
az elvárásokat hangsúlyosan 
megfogalmazták egy 1970-es 
művelődésügyi miniszteri utasí-
tásban, amelyben a képzési célok 
között leszögezték: „az állam- és 
jogtudományi karokon olyan 
szakembereket kell képezni, 
akik ismerik a társadalomban 
érvényesülő – a marxizmus–
leninizmus által feltárt alapvető 
objektív törvényszerűségeket”.10 
Az állam- és jogtudományi karok 
tantervi irányelveihez tartozó 
mellékletben rögzítették is a záró-
vizsga jellegét. E szerint politikai 
gazdaságtanból, filozófiából (s 
„a hozzá kapcsolódó” etikából, 

Az ELTE Bölcsészkara a Március 15-e téren, 1962-ben. Az ideológiai oktatás 
több karon kiemelt szerepet kapott. 
Fotó: FORTEPAN / Budapest Főváros Levéltára, Városrendezési és Építészeti 
Osztály fényképei, 102677-es számú fotó
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logikából) és tudományos szoci-
alizmusból egyaránt szigorlatot 
kell tenni.11  

Az ideológiai oktatás természe-
tesen más karokon is kiemelt 
szerepet kapott.  Az ELTE 
Bölcsészettudományi Karán az 
1972/73-as tanévben magyar–
német szakon végzett hallgatók 
tanulmányi eredményének 
összesítéséből mindez például 
világosan látszik. Egy ilyen hall-
gatónak – az 1968/69-es tanévtől 
kezdve – első évfolyamon az 
első félévben kellett tanulnia 
politikai gazdaságtant, illetve 
logikát, a második félévben 
„dupla annyi” politikai gazdaság-
tant. A második évfolyamon az 
első félévben filozófiatörténetet, 
a második félévben dialektikus 
materializmust, a harmadik 
évfolyamon első félévben törté-
nelmi materializmust, valamint 
marxista–leninista esztétikát, a 
második félévben etikát írtak elő 
a számára. Negyedik évfolyamon 
mindkét félévben tudományos 
szocializmus dukált.12

1974. május 28-án az MSZMP 
KB Agitációs és Propaganda 
Bizottsága a pártállam szem-
pontjából fontos ülést tartott.13 
A szigorúan bizalmas anyagban 
kifejtik, hogy az állami felsőok-
tatási intézményekben folyó 
marxizmus–leninizmus oktatás 
helyzetéről készült jelentés szerint 
a pozitív változások ellenére nem 
mindenben sikerült eleget tenni 
az egyre növekvő követelmé-
nyeknek. Ezért folytatni kell az 

11 A művelődésügyi miniszter 108/1970. /MK. 4./ MM. számú utasítása az állam- és jogtudományi karok nappali tagozatának tantervi 

irányelveiről – Melléklet az állam- és jogtudományi karok tantervi irányelveihez. Tanterv és vizsgarend. Uo.
12 ELTE BTK 1972/73. tanév iratai; végzett hallgatók tanulmányi eredményei. Uo.
13 Az állami felsőoktatási intézményekben folyó marxizmus–leninizmus oktatás helyzete (1974. 05. 28.). In: Az MSZMP Központi Bizottsága 

Agitációs és Propaganda Bizottságának (APB) iratai. MNL OL M-KS 288. f. 41. cs. 225. ő. e.
14 Uo.
15 Uo.
16 A marxizmus–leninizmus oktatás tartalma és káderhelyzete az állami felsőoktatásban. (1976. 07. 20.). In: Az MSZMP Központi Bizottsága 

Agitációs és Propaganda Bizottságának (APB) iratai. MNL OL M-KS 288. f. 41. cs. 267. ő. e.

ideológiai oktatás tartalmi korsze-
rűsítését „a szocialista építés és 
a nemzetközi osztályharc mai 
problémáinak középpontba állí-
tásával” – magyarázták.

A marxizmus–leninizmus oktatóit 
ugyanakkor fokozottabban 
szükséges bevonni az MSZMP 
előtt álló feladatok, s elméleti 
kérdések kidolgozásába. Mi több, 
a felsőoktatási intézményekben 
növelni kell az ideológiai oktatás 
„világnézeti nevelő erejét, politikai 
orientáló szerepét”. „Fő célunk az, 
hogy szilárd marxista–leninista 
világnézettel rendelkező szakem-
bereket képezzünk, akik képesek 
eligazodni a hazai szocialista 
építés és a nemzetközi osztály-
harc bonyolult kérdéseiben, és 
megfelelően tudják képviselni 
hazánkat külföldön is” – egyér-
telműsítette az Agitációs és 
Propaganda Bizottság.14 Egyúttal 
felszólított, hogy a tanárokat 
jobban fel kell készíteni a vitákra, 
mindemellett múlhatatlanul 
szükséges fejleszteni a tudomá-
nyos szocializmus oktatását, 
mivel „ez a tárgy kapcsolódik a 
legszorosabban a politikához”.

A Művelődésügyi Minisztérium 
biztosítsa a tantervi fegyelem 
betartását, saját hatáskörében 
gondoskodva a hatékonyabb 
oktatási formák és módszerek 
(például tanulócsoportos oktatás, 
speciálkollégiumok) kimunká-
lásáról, illetve elterjesztéséről – 
szól az utasítás. Más feladatot is 
kiszabott az MSZMP KB Agitációs 
és Propaganda Bizottsága: 

mégpedig azt, hogy minden 
állami felsőoktatási intézmény 
pártbizottsága tűzze napirendre 
és vitassa meg az ideológiai 
oktatás helyzetét, és a mindebből 
következő helyi feladatokat. A 
megyei pártbizottságok illetékes 
osztályai pedig támogassák, és 
persze, ellenőrizzék a feladat 
végrehajtását.15

1976. július 20-án az MSZMP KB 
Agitációs és Propaganda Bizottság 
„megtárgyalta és elfogadta az 
Oktatási Minisztérium és a KB 
Tudományos, Közoktatási és 
Kulturális Osztályának jelentését 
az állami felsőoktatásban folyó 
marxizmus–leninizmus oktatás 
tartalmi helyzetéről, káderprob-
lémáiról és az ezekkel kapcso-
latos feladatokról”.16 A Bizottság 
leszögezte, hogy támogatja az 
oktatás színvonalának emelését 
célzó törekvéseket, ugyanakkor 
szükségesnek tartja az egyeteken 
és főiskolákon folyó ideológiai 
oktatás, valamint az MSZMP és 
KISZ politikai oktatása összhang-
jának a javítását. Az APB egyetért 
azzal is, hogy kidolgozzák az 
ideológiai oktatás törzsanyagát, 
így megbízza a minisztériumot, 
hogy szakemberek bevoná-
sával tovább foglalkozzék a 
törzsanyaggal. „A marxizmus–
leninizmus oktatásában különös 
gondot kell fordítani az időszerű 
kérdésekkel való foglalkozásra. 
Alapismereteket kell adni, s 
egyúttal ezek gyakorlati alkalma-
zására is fel kell készíteni a hallga-
tókat. Indokolt, hogy bevezessék 
a magyar munkásmozgalom 
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történetének oktatását” – 
figyelmeztet a KB Agitációs és 
Propaganda Bizottsága.17

Az APB ismét reformvágytól 
fűtötten ült össze 1982. augusztus 
24-én.18 A cél megint az ideológiai 
oktatás új koncepciójának megal-
kotása volt. A marxizmus–leni-
nizmus oktatásának helyzetéről, 
korszerűsítésének feladatairól az 
előterjesztést Köpeczi Béla műve-
lődési miniszter és Kornidesz 
Mihály, MSZMP KB Tudományos, 
Közoktatási és Kulturális Osztály 
vezetője prezentálta.

Az Agitációs és Propaganda 
Bizottság a minisztérium és a 
KB illetékes osztályának a jelen-
tését „alapul” elfogadta, leszö-
gezve, hogy az oktatás az elmúlt 
időszakban is fejlődött: korsze-
rűbb tananyagok láttak napvi-
lágot, fejlődött az oktatók tovább-
képzése, „a tudományos kutató-
munka a korábbinál jobban a mai 
kérdések felé fordult”, ráadásul 
előreléptek az oktatási formák 
fejlesztését, főleg a speciális 
kollégiumok rendszerének kiépí-
tését illetően. Csakhogy érkezik 
a szokásos kritika is: az ideo-
lógiai oktatás az elért eredmé-
nyek dacára sem tud minden 

17 Uo.
18 A marxizmus–leninizmus oktatásának helyzete és korszerűsítése az állami felsőoktatásban (1982. 08. 24.). In: Az MSZMP Központi 

Bizottsága Agitációs és Propaganda Bizottságának (APB) iratai. MNL OL M-KS 288. f. 41. cs. 394. ő. e.
19 Uo.
20 Uo.
21 MSZMP Központi Bizottsága Agitációs és Propaganda Bizottságának (APB) iratai: A marxizmus–leninizmus oktatásának helyzete és 

korszerűsítése az állami felsőoktatásban – 1. sz. melléklet: Kimutatás a marxizmus–leninizmus oktatókról /1981. október/ (1982. 08. 24.). 

MNL OL M-KS 288. f. 41. cs. 394. ő. e.
22 A marxizmus–leninizmusoktatók publikációinak jegyzéke 1981-1985 – Összesítés tanszékenként. Szerk. Szigeti Györgyné. Budapest, 

Művelődési Minisztérium Társadalomtudományi és Kutatásszervezési Főosztály Marxizmus–Leninizmus Oktatási Osztálya, 1987.

szempontból megfelelni a 
„fokozott” politikai és ideológiai 
követelményeknek.

Ilyen körülmények között az 
oktatás egészét átható lényeges 
változtatások szükségesek. „A 
fejlesztés alapvető feladata, 
hogy az oktatás képes legyen a 
szocialista társadalom fejlődési 
folyamatainak elmélyült elem-
zésére és meggyőző bemutatá-
sára” – jelölik ki a célt. Így kiemelt 
fontosságú a köz- és a felsőokta-
tásban folyó „világnézeti nevelés 
egységének az új követelmé-
nyek szerinti megteremtése”.19 
Írásba foglalják az utasítást 
is: a minisztérium szakértő 
testületek bevonásával alakítsa ki 
a marxizmus–leninizmus oktatás 
egységes programját, valamint 
a szakképzés, illetve a tovább-
képzés mindennek megfelelő 
új rendszerét. „A marxizmus–
leninizmus tárgyak oktatását a 
főiskolákon és az egyetemeken 
egyaránt a szocialista társadalom 
fejlődésének alapvető kérdése-
ivel foglalkozó szakasz fejezi be” 
– olvasható a dokumentumban.20 
Hozzáteszik, hogy a magyar 
munkásmozgalom története 
tárgy átformálása révén – rövid 
történeti bevezető rész után 

– lehet oktatni „felszabadulá-
sunk utáni történelmünket”, s a 
szocialista építés legfontosabb 
kérdéseit, a fejlődés legfonto-
sabb nemzetközi összefüggése-
inek bemutatásával.

Az előterjesztéshez mellé-
kelték az országos kimutatást a 
marxizmus–leninizmus oktatói-
ról.21 Ebből többek között kiderül, 
hogy 1981-ben az országban 
politikai gazdaságtant 345 
főállású oktató, s 12 tudományos 
munkatárs és segédmunkatárs 
tanított. Filozófiát, etikát, eszté-
tikát, logikát 365-en oktattak 
főállásban, 24-en tudományos 
és segédmunkatársként. A tudo-
mányos szocializmusnak és a 
magyar munkásmozgalom törté-
netének 321 főállású és 8 tudo-
mányos vagy segédmunkatárs 
oktatója volt Magyarországon. 
Meglehetősen jellemző képet 
ad az 1980-as évek első felének 
ideológiai oktatásáról egy vaskos 
kötet, amely 1987-ben látott 
napvilágot. A marxizmus–leni-
nizmus oktatók publikációinak 
jegyzéke 1981–1985 – Összesítés 
tanszékenként című könyvben22 
több ezer munkát sorolnak fel, 
számba véve azokat a szerzőket, 
akik az ország különböző 
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felsőoktatási intézményeiben 
ideológiai oktatást folytattak.23 

A művelődési miniszter az 1987. 
február 17-én összeülő Agitációs 
és Propaganda Bizottság részére 
előterjesztéssel élt.24 A dokumen-
tumban felidézik, hogy az MSZMP 
Politikai Bizottságának határo-
zata előírja, hogy „a hallgatók 
világnézeti nevelésének eredmé-
nyessége érdekében” szükséges 
gondoskodni az ideológiai 
oktatás színvonalának követke-
zetes emeléséről és a szakmai 
képzéssel való szervesebb össz-
hangjáról. Mint írják, a határozat 
nyomán széles körű elemző 
munka indult meg a marxizmus–
leninizmus egyetemi-főiskolai 
oktatásáról. Emlékeztetnek arra 
is, hogy a helyzetelemzést 1982 
augusztusában tárgyalta meg 
a KB Agitációs és Propaganda 
Bizottsága, amely állást foglalt az 
ideológiai oktatás fejlesztésének 
elveiről, irányairól.

A minisztérium megnyugta-
tóan közli, hogy az állásfogla-
lást követően tartalmi, szerve-
zeti változások is következtek. 

23 Csupán pár nagyobb lélegzetű mű címét is érdemes felidézni a kötetből: Földesi Tamás: Dialektikus materializmus jegyzet. Budapest, 

Tankönyvkiadó, 1984.; Magyar György: Tudományos szocializmus. Egységes jegyzet egyetemek és főiskolák számára. Budapest, 

Tankönyvkiadó, 1985.; Kelemen János – Lendvai L. Ferenc: A marxista–leninista filozófia alapjai. Egyetemi jegyzet. Budapest, 

Tankönyvkiadó, 1984. Számos rövidebb munka ugyancsak figyelemreméltó. A megannyi példa közül pár: Ancsel Éva: A Lukács-viták 

változásai a felszabadulás után. In: Az új Magyarország 40 éve. Társadalom – politika – gazdaság – kultúra. Szerk. Kulcsár Kálmán – Pritz 

Pál. Budapest, Akadémiai – Kossuth, 1985, 301–307.; Hermann István: Demokratikus jelenségek. Kortárs, 1981/9, 1092–1095.; Simon 

Endre: Lenin a materializmus védelmében. Propagandista, 1981/2.; Almási Miklós: Marx és a kultúra nyitottsága. In: Marx és a jelenkor. 

Emlékülés a Magyar Tudományos Akadémián. Szerk. Pach Zsigmond Pál. Budapest, Kossuth – Akadémiai, 1983, 104–112.; Poszler 

György: A magyar marxista filozófia a két háború között. Kritika, 1981/11, 34–35.; Szakács Kálmán: A felszabadulás utáni történelem 

oktatásának feladatai a pártpropagandában és az állami marxizmus–leninizmus oktatásban. Tájékoztató (Művelődésügyi-Oktatásügyi 

Minisztérium marxizmus–leninizmus oktatási főosztály), 1984/3, 73–126. Érdekességként megemlítendő még Zoltai Dénes recenziója: 

Aczél György: Szocializmus, nemzet, kultúra. Társadalmi Szemle, 1985/6, 95–98. Az említett szerzők az ELTE marxizmus-leninizmus 

oktatóiként dolgoztak.
24 Jelentés az MSZMP Politikai Bizottságának 1981. február 3-i, a felsőoktatás helyzetéről és fejlesztésének feladatairól szóló határozata állami 

feladatainak végrehajtásáról (1987. 02. 17.). In: Az MSZMP Központi Bizottsága Agitációs és Propaganda Bizottságának (APB) iratai. 

MNL OL M-KS 288. f. 41. cs. 482. ő. e.
25 Uo.
26 Uo.
27 Uo.
28 Az egyetemi-főiskolai marxizmus–leninizmus oktatás rendszerének korszerűsítése (1988. 06. 21.). In: Az MSZMP Központi Bizottsága 

Agitációs és Propaganda Bizottságának (APB) iratai. MNL OL M-KS 288. f. 41. cs. 508. ő. e.

Új tantárgyi alapprogramok 
készültek filozófiából, politikai 
gazdaságtanból és tudományos 
szocializmusból. Sőt, 1986. szep-
tember 1-től valamennyi felsőok-
tatási intézményben megkezdő-
dött a Magyarország története 
1918–1975 című tárgy oktatása, 
amihez összeállt a tankönyv és 
a szöveggyűjtemény. Tehát az 
elmúlt években az ideológiai 
oktatásban „megkezdődött a 
tartalmi korszerűsítés és ezzel 
együtt az oktatás színvonalának 
emelése, az oktatók felké-
szültségének javítása”.25

Ám gondok is akadtak: „a 
hallgatók világnézetében, 
politikai arculatában, magatartá-
sában, nézeteiben nem követke-
zett be kedvező változás; a társa-
dalomban fellelhető ellentmon-
dások nem egyszer hangsúlyosan 
érzékelhetők körükben”.26 S nem 
elég, hogy ezen ellentmondások 
megjelentek, más probléma is 
adódott. Újfent megjelent az 
immár több évtizedes hiányosság: 
„továbbra is számottevő fogya-
tékosság a képzésben, hogy az 
oktatás egész folyamatában, a 

szakmai tárgyakban nem kap 
megfelelő teret a világnéze-
ti-ideológiai nevelés”.27

Már azt követően, hogy 1988 
májusában Kádár Jánost „felfelé 
buktatták” – főtitkárból párt-
elnökké –, az Agitációs és 
Propaganda Bizottsága még 
egyszer megkísérelte az ideoló-
giai oktatás rendszerének korsze-
rűsítését. Az APB 1988. június 
21-i ülésén28 – amelyen mások 
mellett részt vett Berecz János, 
MSZMP PB tagja és Lakatos 
Ernő, az MSZMP KB Agitációs 
és Propaganda Osztály osztály-
vezetője is – megvizsgálta az új 
miniszteri javaslatot, amely az 
egyetemi-főiskolai marxizmus–
leninizmus oktatás rendsze-
rének korszerűsítése érdekében 
született. Az APB, megtárgyalva 
a javaslatot arra jutott, „hogy 
a marxizmus oktatásban az 
elmúlt években végrehajtott 
tartalmi korszerűsítés ellenére 
az oktatás presztízse csökkent, 
hatásfoka romlott”. Ebben 
szerintük a tananyagok korsze-
rűtlen volta mellett „a társada-
lomban jelentkező feszültségek 
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és ellentmondások, a társadalmi 
folyamatok tudományos elem-
zésében és az ideológiában 
mutatkozó lemaradás, valamint 
a felsőoktatás belső gondjai 
is közrejátszottak”.29 Az APB 
mindebből azt a következtetést 
vonta le, hogy ilyen körülmények 
között a tartalmi és szerkezeti 
korszerűsítés elengedhetetlenül 
szükséges. Mindez megköveteli 
az új társadalomtudományi ered-
mények gyors, szerves beépí-
tését a tananyagba, a marxiz-
mus-oktatás és a szakképzés 
szorosabb kapcsolatát, továbbá 
az egyes szakképzési irányoknak 
megfelelő differenciált társada-
lomtudományi oktatást – szólnak 
az intelmek.  

Az APB a „mélyreható 
korszerűsítési folyamat első 
lépéseként” támogatásról 
biztosította a Művelődési 
Minisztériumot, hogy 
rugalmasabb oktatási rendszert 
lehessen kialakítani. A bizottság 
kezdeményezte, hogy 1989. 
március 30-ig készüljenek 
el az új követelményeknek 
megfelelő tantárgyprogramok. 
„A tudományos szocializmus 
tárgy politikaelmélet tantárggyá 
alakuljon át. Ezzel párhuzamosan 
az intézményekben ki kell 
alakítani az új oktatási struktúrát, 
amelynek bevezetésére 1989 
szeptemberétől kerüljön sor” – 
taglalták a teendőket.30 Az APB 
egyúttal felkérte az egyetemi, 
főiskolai  pártszervezeteket, 
hogy „a marxizmus–leninizmus 
oktatás korszerűsítésében, a 
követelményrendszer kialakítá-
sában, a tananyag tartalmi véle-
ményezésében, az oktatásnak az 

29 Uo.
30 „1990-ben változtatták a tanszék nevét politikaelméleti- és történeti tanszékre, és a következő tanévtől, 1991-től szervezetileg 

is megszűnt, beleolvadt a jogi karon 1988-ban felállított politológia tanszékbe.” Lásd: ELTE Egyetemi Levéltár. A Tudományos 

Szocializmus Tanszék története. ELTE Egyetemi Levéltár fond- és állagjegyzéke, repertóriuma.
31 Az egyetemi-főiskolai marxizmus–leninizmus oktatás rendszerének korszerűsítése i. m.
32 Uo.

intézmény sajátosságaihoz való 
igazításában aktívan vegyenek 
részt”.31 S hozzáfűzték: elengedhe-
tetlen, „hogy a társadalomtudo-
mányi tárgyak oktatói a jövőben 
több segítséget kapjanak munká-
jukhoz a pártszervezetektől és a 
felsőbb pártszervektől”. Mi több, 
a pártszervek az oktatókat vonják 
be jobban az MSZMP „ideológiai 
tevékenységének alakításába, 
aktuális eszmei-politikai kérdések 
megvitatásába és gondos-
kodjanak megfelelő mélységű 
politikai tájékoztatásukról”.32 

Mindezek a célok, a lényeget 
illetően, már nem valósultak meg, 
hiszen a pártállamot elsodorták 
a változások. A marxizmus-leni-
nizmus mint tantárgy 1990-re 
megszűnt, az ideológiai oktatás 

azonban a közgondolkodásban 
meglehetősen nagy nyomot 
hagyott, sőt, a magyar elit jóré-
szének képzettségét illetően is 
évtizedekig érződött.

Kádár János, az MSZMP első titkára és Grósz Károly, akkor a Budapesti 
Pártbizottság első titkára a Váci út – Róbert Károly körút sarkán lévő SZOT 
irodaház előtt. Fotó: FORTEPAN / Angyalföldi Helytörténeti Gyűjtemény, 
41310-es számú fotó


