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1 BEVEZETŐ 

1.1 Témamegjelölés, források 

Magyar fiatalok évszázadok óta indultak útnak Magyarországról Európa egyetemeire, hogy a 

Magyarországon akkor elérhetetlen tudományokkal foglalkozzanak. Az első világháború után 

a magyar kormány ösztöndíjakkal is segítette az Európa egyetemein tudásukat elmélyíteni 

szándékozó fiatal tudósokat. A 2. világháborút követő világpolitikai változások következtében 

ezt a nyugatra irányuló peregrinációt több mint 40 évre egy keleti irányú váltotta fel.  

Dolgozatom témájául a „szovjetösztöndíjasokat” választottam. Ők voltak azok, akik egyetemi 

tanulmányos végzése céljából indultak útnak Magyarországról a Szovjetunióba. Ez a csoport 

látszólag könnyen körülírható, tagjait akár név szerint is felsorolhatjuk. 

Ha azonban a téma feldolgozásához látunk, a munka parttalanná válik, sok olyan 

összefüggésre is fény derül, amely már túlságosan messzire vezetne, számtalan más, 

lehetséges irányba vinné tovább a kutatót. Határokat szükséges tehát szabni, meghatározni a 

kutatás szempontjainak körét, a témát feldolgozhatóvá kell szűkíteni. 

Legelőször időbeli határokat szabtam munkámnak: magyar ösztöndíjas egyetemisták már 

1946-tól kezdve tanultak a Szovjetunióban egészen a szocializmus korának végéig (1990), 

sőt, később is, de más ösztöndíjakkal vagy saját költségükön. Ennyi idő alatt Magyarország 

mélyreható társadalmi, gazdasági és kulturális változásokon esett át, és az egész közép-kelet-

európai régió, ezzel együtt az ösztöndíjasok képzése is folytonosan változott, más jelleget 

öltött – lényegét tekintve azonban változatlan maradt.  

Az anyaggyűjtés és forráskutatás során arra jutottam, hogy az úgynevezett népi 

demokráciákból (vagyis a 2. világháborút követően szovjet függésbe került, a függésből 

következően hasonló társadalmi-politikai berendezkedést kialakított kelet-közép-európai 

országokból) származó ösztöndíjasok szovjetunióbeli képzésének rendszere az 1940-50-es 

években alakult ki, a hatvanas évektől kezdve a már kialakított, működő rendszert alakították 

a Szovjetunió aktuális bel- és külpolitikai helyzetéhez. Éppen ezért dolgozatom időhatárait 

1945-ben és 1960-ban jelöltem ki. 1945-öt értelemszerűen azért, mert ez Magyarország 

szovjet függésbe kerülésének kezdete, 1960-at pedig azért, mert az 1955–1956-ban (a Rákosi-

korszak utolsó éveiben) egyetemi tanulmányaikat a Szovjetunióban megkezdő fiatalok ekkor 

végeztek és tértek haza, álltak itthon munkába. Az 1960-as időhatárt még egy gyakorlati ok 

alapozza meg: a Szovjetunió Kommunista pártjának 1953 után keletkezett iratait őrző 



moszkvai RGANYI-ban, a központi pártszervek iratai csak időbeli korlátozásokkal 

kutathatóak. 

 

Munkámban ezért a következő témakörökkel szeretnék foglalkozni: 

- Az ösztöndíjas-képzés történelmi előzményei Oroszországban és a Szovjetunióban 

- A kelet-európai országokból, a „népi demokráciákból” származó ösztöndíjasok képzésének 

megindulása a Szovjetunióban  

- A magyar ösztöndíjasok szovjetunióbeli képzésének anyagi vonzatai 

- Az Oleg Kosevoj Szovjetösztöndíjas Iskola 

- Szovjetösztöndíjas-élet a Szovjetunióban 

- A hazatérő ösztöndíjasok itthoni beilleszkedése 

- Az ösztöndíjas-képzés változásai 1953 után, az ezzel kapcsolatos szovjetunióbeli 

változások 

- Statisztikai elemzések az ösztöndíjasok adatlapjai alapján 

- Volt ösztöndíjasok önképei: önéletrajzok, interjúk  

- Politikai szándékok és valóra váltásuk 

Ezt a dolgozatomban feldolgozásra kerülő anyagot több ok miatt is szűkíteni kell.  

 

A történelmi folyamatok, események kutathatóságát a róluk fellelhető források, és az ezek 

alapján készült feldolgozások és szakirodalom teszik lehetővé. 

A Szovjetunóban a 2. világháborút követően megindult, a népi demokráciák fiataljai 

számára felajánlott felsőfokú szakemberképzésről összefoglaló szakmunka itthon még nem 

született. Oroszországban elvétve csak résztémákat feldolgozó cikkek láttak napvilágot, ezek 

is főként a Hruscsov-korszaktól kezdve tanulmányozták az ösztöndíjas-képzés problémáit. Ez 

az időszak az orosz történettudomány számára azért fontos, mert a Szovjetunió ebben az 

időben lépett be az UNESCO-ba, és a fejlődő országokból nagyszámú diák érkezett a szovjet 

egyetemekre, az ösztöndíjas-képzés mintegy kitárult, a Szovjetunióban felsőfokú végzettséget 

szerző ösztöndíjasok Afrika, Ázsia és Dél-Amerika számos országába vitték el a szovjet 

egyetemeken szerezett tudást. A szovjet történettudomány számára ez a „sikertörténet” 

érezhetően fontosabb, mint a kelet-európai országokból érkezett diákok képzése. A szorosan 

vett témámra vonatkozó orosz szakirodalom egy könyv egy részére, egy disszertáció egy 

részére és néhány cikkre korlátozódik. Ismereteim szerint magyar tudományos feldolgozás a 

Szovjetunióban tanuló ösztöndíjasokról mindeddig nem született. 



Forráskiadványokban is elvétve találkozhatunk csak szovjetösztöndíjasokkal 

kapcsolatos dokumentumokakl, az ösztöndíjasok képzését a forráskiadványok és 

feldolgozások általában csak másféle, átfogóbb (politikai, kulturális) folyamatok 

melléktermékeként említik meg. 

Ennek megfelelően kutatni ezt a témát legfőképpen elsődleges források alapján lehet, 

levéltári kutatásokkal valamint sajtóban, napilapokban és szaklapokban megjelent cikkek 

alapján. 

A munkámban feldolgozott magyarországi forrásokat a következő levéltárakban őrzik: 

- Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára (MNL OL) 

- Budapest Főváros Levéltára (BFL) 

- Politikatörténeti és Szakszervezeti Levéltár 

- Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (ÁBTL) 

Dolgozatom tárgykörének megfelelően a moszkvai levéltárakban1 (valamint a Szovjetunió 

nagy egyetemi városaiban működő levéltárakban) található a téma kutatásának másik nagy 

levéltári bázisa: 

- Orosz Külügyminisztérium Levéltára (AVP RF – Arhiv Vnyesnyej Polityiki Rosszijszkoj 

Fegyeracii) 

- Orosz Föderáció Állami Levétára (GARF – Goszudarsztvennij Arhiv Rosszijszkoj 

Fegyeracii) 

- Orosz Állami Modernkori Politikatörténeti Levéltár (RGASZPI – Rosszijszkij 

Goszudarsztvennij Arhiv Szovremennoj Polityicseszkoj Isztorii) 

- Orosz Állami Legújabbkori Politikatörténeti Levéltár (RGANYI – Rosszijszkij 

Goszudarsztvennij Arhiv Novejsej Isztorii) 

- Orosz Állami Gazdasági Levéltár (RGAE – Rosszijszkij Goszudarsztvennij Arhiv 

Ekonomiki) 

- Orosz Tudományos Akadémia Levéltára (ARAN - Arhiv Rosszijszkoj Akagyemii Nauk) 

Dolgozatom a felsorolt levéltárakban őrzött források felhasználásával készült. 

 

Ahogyan ez munkám előrehaladtával világossá vált, másfajta határok megállapítása is 

szükséges, ésszerűnek látszott először kizárni néhány kutatási irányt,. 

                                                 

1 Levéltári források témámra vonatkozóan nyilván találhatóak Oroszország minden nagy egyetemi városában, 

azonban – és ez megint csak a tárgy feldolgozhatóvá szűkítését szolgálja – a moszkvai levéltárak őrzik a 

Szovjetunió központi állami és pártszerveinek anyagát, a szovjet illetve orosz nagyvárosok levéltáraiban 

található anyag más munkákhoz szolgáltathat forrásokat. 



Mint tudjuk, az októberi forradalmat követően Szovjetoroszország, majd 

megalakulásának pillanatától kezdve a Szovjetunió nagy erővel és nem kevés anyagi 

ráfordítással támogatta az európai kommunista mozgalmakat. A 2. világháborút követően sem 

volt ez másként, az európai „népi demokráciák”2 létrejötte után, ezek „szocialista rendszerbe” 

való integrálása, az ottani kommunista pártok támogatása a Szovjetunió elemi érdeke volt. 

A szocializmus korában az említett pártok vezető kádereinek képzése folytonosan 

zajlott a Szovjetunióban3, ez azonban teljesen más irányú kutatást igényelne, ezzel tehát nem 

foglalkoztam.  

Minthogy a Szovjetunió és a befolyási övezetébe került országok egységes, a nyugati 

világgal ideológiailag és katonailag szemben álló tömböt alkottak a világban, egységes 

katonai szövetség létrehozására is szükség volt, így jött létre a Varsói Szerződés4. 

Dolgozatom szempontjából ez azért fontos, mert a katonai együttműködésben részt vevő 

haderők egységesítése céljából megtett számtalan intézkedés egyikeként létre kellett hozni a 

részt vevő államok közös katonai vezetését. A zökkenőmentes együttműködés céljából a 

hadseregek tisztjeinek jól kellett beszélniük oroszul, és a kialakításra kerülő egységes 

haditechnika kezeléséhez meg kellett szerezniük az ehhez szükséges műszaki 

szakismereteket, orosz nyelven. A népi demokráciák katonai szakembereit nagy számban 

képezték a Szovjetunióban, köztük a magyarokat is. Ez azonban megint egészen más területre 

vezet, katonai ösztöndíjasokkal sem foglalkozom munkámban. Germuska Pál.5 nemrég 

megjelent könyvében megírta a szocializmus kori magyar hadiipar („középgépipar”) 

történetét és ennek kapcsolatát a szovjet politika változásaival. Nem lenne érdektelen 

feldolgozni magyar hallgatók felsőfokú hadiipari, haditechnikai és katonai szakképzésének 

történetét Szovjetunióban. 

Az általam áttekintett forrásokban itt-ott felbukkanó egy-egy elejtett szóból is kiderül, 

de a szakirodalomból is tudható, hogy a belső titkosszolgálat, az Államvédelmi Hatóság 

szakembereinek egy részét is a Szovjetunió megfelelő oktatási intézményeiben képezték, ez a 

szakirány azonban szintén nem alkotja kutatásaim tárgyát. 

                                                 

2 A 2. világháborút követően szovjet függésbe került közép-kelet-európai országok: Románia, Bulgária, 

Magyarország, Lengyelország, Albánia; bár Jugoszlávia a szocializmus egész fennállása alatt hangsúlyozta 

különállását, de szintén ide sorolható. 
3 Akagyemija Obscsesztvennüh Nauk pri CK KPSzSz – a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottsága 

mellett működő Társadalomtudományi Akadémia (RGASZPI f. 606.) 
4 Varsói Szerződés a Szovjetunió és a szocialista tábor országainak katonai szervezete. A benne részt vevő 

államok 1955. június 4-én, Varsóban írták alá a Barátságról, együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról 

szóló szerződést. 
5 Germuska Pál: A magyar középgépipar. Hadiipar és haditechnikai termelés Magyarországon 1945 és 1980 

között. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. Argumentum Kiadó. 2014 



Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában számos ösztöndíjas 

megfigyeléséről találhatunk dokumentumokat. Ugyanígy, végigkövethetőek hazatérésük után 

kollégáik megfigyelésével foglalkozó volt szovjetösztöndíjasok ilyen jellegű tevékenységének 

állomásai. Ezt teljesen más kutatásnak vélem, jelen disszertációban a megfigyeltek és 

megfigyelők kérdésével sem fogok foglalkozni.  

Kifejezetten a felsőfokú végzettség szovjetunióbeli megszerzésére koncentráltam 

ugyanis, és szintén nem foglalkoztam a szovjetunióbeli tudósképzéssel, vagyis a felsőfokú 

végzettség megszerzése utáni aspiránsképzéssel, amelyben szintén sok fiatal magyar kutató 

vett részt. 

Nem találtam arra vonatkozó adatokat, hogy hány diák vesztette életét szovjetunióbeli 

tanulmányai idején. Köztük voltak betegségekben elhunytak, bűncselekmények áldozatául 

esettek, balesetek következtében életüket vesztettek. Ezekről az esetekről az oktatási és a 

külügyminisztériumi iratok hallgatnak. A rájuk vonatkozó iratokat valószínűleg szigorúan 

titkosként, és nem az oktatással foglalkozó minisztériumok iratai között kezelték. Ez a téma 

megint egészen más területre vezetne bennünket, dolgozatomban tehát nem is próbálkoztam 

ezek feldolgozásával.  

Nem ismerek forrásokat, amelyekből a Szovjetunióban tanuló ösztöndíjas által 

elkövetett bármiféle bűncselekményről (egészen hétköznapi kis csenéseken, meg nem adott 

kölcsönökön és hasonlókon kívül) lenne szó, ezek a források szintén nem az általam kutatott 

forrásokban szerepelnek, másfajta irategyüttesek részei. 

A szovjetunióbeli ösztöndíjas-képzés megindulása után néhány évvel az ösztöndíjasok 

képzése kölcsönössé kezdett válni, tehát (a kezdeti évektől eltekintve) a szovjet fél is küldött 

diákokat a népi demokráciák felsőoktatási intézményeibe. A népi demokráciák egymás között 

is cseréltek ösztöndíjasokat már az ötvenes években is, így Magyarországon is számos, 

ezekből az országokból érkezett egyetemista kapott felsőfokú képesítést, ahogy magyarokat is 

képeztek ezekben az országokban. Ezekkel a – részben kölcsönösségi alapon – folyt felsőfokú 

képzésekkel szintén nem foglalkozom dolgozatomban. 

1956-ban a Szovjetunióban tanuló ösztöndíjasok körében is sor került többféle 

megmozdulásra, sokat közülük a későbbiekben különféle repressziók sújtottak. Ezek az 

események és a bennük részt vevő ösztöndíjasok történetei több külön kötetet is 

megtöltenének. Volt olyan szovjetösztöndíjas, aki meg is írta visszaemlékezéseit ezekről az 

eseményekről. A téma tudományos feldolgozása még várat magára, én nem szeretnék 

foglalkozni munkámban a szovjetösztöndíjasok részvételével az 1956-os szovjetunióbeli 

eseményekben.  



Az eddigiekben igyekeztem meghatározni, mely tárgykörök nem kerül(het)tek be a 

dolgozatomban érintett tárgyak közé.  

 

A szovjet és orosz forrásokkal és szakirodalommal kapcsolatban azonban még valamire fel 

kell figyelnünk. Az 1950-es és ’60-as években keletkezett források a Szovjetunióban tanuló 

összes külföldi diákot «иностранные студенты»-ként, azaz külföldi egyetemistaként 

emlegetik. A Szovjetunióban tanuló külföldiek azonban többféle csoportra oszthatóak 

szülőföldjük és a Szovjetunióba érkezésük ideje szerint.  

Az 1. világháború befejeződését követően Oroszország területén körülbelül 4 millió 

külföldi hadifogoly volt (köztük mintegy százezer magyar)6, akik közül sokan nem kerültek 

vissza többé hazájukba, Oroszországban maradtak. Maradásukat a szovjet kormány 

(Népbiztosok Tanácsa) több intézkedése7 is támogatta. Az 1918. augusztus 22-én ”Felsőfokú 

oktatási intézményekbe való felvétel rendjéről” kiadott dekrétum leszögezte, hogy 

állampolgárságtól és nemtől függetlenül minden tanulni szándékozót fel kell venni a 

felsőoktatási intézményekbe, aki elmúlt 16 éves. Számtalan külföldi állampolgárságú fiatal élt 

ezzel a lehetőséggel, melyet mi sem bizonyít jobban, mint a szovjet kormány 1921. július 8-i 

rendelete „A műszaki felsőoktatási intézmények külföldi hallgatóiról”8. Bár 

Szovjetoroszország súlyos gazdasági nehézségekkel küzdött, ezt a lépést meg kellett tennie a 

háborús és polgárháborús emberveszteség következtében beállott súlyos szakemberhiány 

leküzdése érdekében. A külföldiek ösztöndíjat kaptak tanulmányaik idejére, azonban 

vállalniuk kellett, hogy ennek befejeztével tanulmányi idejüknek megfelelő hosszúságú ideig 

Szovjetoroszországban fognak dolgozni. Figyelembe véve a széthullott Monarchia 

országaiban és Németországban uralkodó súlyos gazdasági helyzetet és munkanélküliséget, ez 

a lehetőség számtalan külföldi hadifogoly vagy egyéb oknál fogva Oroszországban maradt, 

ott rekedt fiatal számára nyújtott alternatívát a Szovjetunióból való hazatéréssel szemben. 

Az 1920-as évektől kezdve bolgár, mongol, iráni és török diákok tanultak szovjet 

egyetemeken. A Szovjetunió és ezen országok közötti baráti kapcsolatok kiépítésének jó 

eszközei voltak ezek a képzések, amelyeket a szovjet nagyhatalmi érdekek alapoztak meg. 

                                                 

6 В.А. Белов: Подготовка кадров для зарубежных стран в советских вузах. Калининград. Издательство 

Калининградского Государственного Университета. 2003. стр. 66. 
7 „Dekrétum a menedékjogról” 1918. március 28. = Szovjetorosz Szövetségi Szocialista Köztársaság 

rendeleteinek gyűjteménye № 41.; „Dekrétum az orosz állampolgárság megszerzéséről” 1918. április 1.Uo. № 

31.  
8 „Dekrétum a technikai felsőoktatási intézmények külföldi hallgatóiról” 1921. június 8.= Uo. № 50. 



A 2. világháborút követő időszak „szovjetösztöndíjas-képzés”-e az említett két 

csoporttal kapcsolatban már előzőleg megszerzett szovjet tapasztalatokat felhasználva folyt, a 

fent említett két csoporttal (a két világháború között a Szovjetunióban képzettséget 

szerzőkkel) azonban bővebben szintén nem foglalkozom dolgozatomban. 

1.2 A disszertáció fejezetei 

Jelen bevezetőt követő, az előzményeket taglaló második fejezet a nagy oroszországi 

társadalom-átalakítási folyamatokhoz kapcsolódóan létrejött intézményhálózatot és az 

ezekben zajló képzéseket ismerteti. A modern orosz állam tudományosságát, az új 

tudományos intézményeket és a tudomány művelőinek körét Nagy Péter alakította ki. Az 

októberi forradalom után a Szovjetunió szintén megteremtette saját új tudományosságát, 

annak intézményhálózatát, és kiképezte a tudomány munkásainak csoportját. A 2. 

világháborút követően a szovjet befolyási övezetbe került országokban a szovjet állam 

történelmi tapasztalatainak felhasználásával nekifogott az új értelmiség kialakításának (és a 

befolyásolni kívánt országok fiataljai számára is oktatási lehetőséget teremtett). 

A harmadik fejezetben végigkísérem a magyar ösztöndíjasok képzésével kapcsolatos 

orosz-magyar tárgyalásokat, és szeretném bemutatni a két fél szándékait, az erőviszonyokat, 

amelyek a tárgyalások menetét meghatározták, és a végkifejletet már kezdettől előreláthatóvá 

tették.  

A negyedik fejezetben a szovjetunióbeli képzés pénzügyi hátterével foglalkozom, a 

fejezetben igyekszem bemutatni, milyen anyagi áldozatokra kényszerült a magyar állam a 

diákok szovjetunióbeli oktatása érdekében. 

Az ötödik fejezetben az Oleg Kosevoj Szovjetösztöndíjas Iskola működésének néhány 

aspektusát igyekszem bemutatni. Az Iskolát a Magyar Dolgozók Pártja a Szovjetunióba 

kiküldendő ösztöndíjasok orosz nyelvi, szaktárgyi alapképzésére és ideológiai felkészítésére 

hozta létre. Mindezek taglalásával alapot szeretnék teremteni az intézmény működésének 

célszerűsége, hatékonysága és eredményessége szempontjából végzett elemzésekre.  

A hatodik fejezetben az ösztöndíjasok Szovjetunióban zajló képzését fogom néhány 

szempontból megvilágítani. Ezzel kapcsolatban arra a kérdésre kell választ keresni, hogy 

milyen képzésben részesültek a diákok, milyen volt az oktatás színvonala, a megszerzett tudás 

milyen viszonyban állt a magyar gazdaság, társadalom és a politikai elit által támasztott 

igényekkel. Képes volt-e ez az oktatás az adott körülmények között a Magyar Dolgozók 

Pártja vezetése elvárásainak megfelelő szakembereket képezni Magyarország számára?  



A következő (7.) fejezetben a hazatérő diákok szaktudásának magyarországi 

használatba vételéről lesz szó. A hazatérő diákok szaktudásának felhasználásához, és ahhoz, 

hogy ez a tudás hasznot is hajtson az országnak, a Magyar Dolgozók Pártjának és a 

kormánynak számtalan intézkedést kellett foganatosítania. Nem utolsó sorban pedig kérdés, 

hogy az ötévi szovjetunióbeli képzésen részt vett, hazájuktól eltávolodott, nem egy esetben 

szovjet házastárssal hazaérkezett diákokat hogyan volt lehetséges a magyar állam érdekeinek 

szolgálatába állítani. 

A nyolcadik fejezetben a Szovjetunióban 1952-től kezdődő, a kelet-európai népi 

demokráciákból származó ösztöndíjasok képzését érintő változások lassú folyamatának 

néhány lépését szeretném bemutatni, és azt hogy ezek milyen hatással voltak a magyar diákok 

szovjetunióbeli képzésének változásaira. 

A kilencedik fejezetben a magyar diákok külföldi képzésének – máig levéltárba nem 

került – forrásbázisával, az ösztöndíjasok személyi iratgyűjtőivel fogok foglalkozni. Az ezek 

felhasználásával készült statisztikai elemzések új összefüggésekre mutatnak rá. 

A tízedik fejezetben a disszertáció időhatárain túllépve rövid kitekintéssel fejeződik be 

az anyag tárgyalása: hogyan alakult a szovjetösztöndíjasok további pályája, ők maguk hogyan 

értékelték a kint töltött évek szerepét pályájukon, életükben.  

A záró fejezetben újabb lépéseket szeretnék tenni a korábbi elemzésekből levonható 

következtetések felé, szeretnék rámutatni, különböző nézőpontokból, hányféleképpen 

értelmezhetőek a szovjetösztöndíjasok képzésével kapcsolatban tapasztalt – az eredeti 

politikai szándékokkal összhangban álló, vagy azokkal homlokegyenest ellenkező 

eredményeket hozó – jelenségek. 

 

2 ELŐZMÉNYEK 

A magyar szovjetösztöndíjasok első évfolyama, amely a teljes felsőfokú képzés idejére 

érkezett a Szovjetunióba, az 1947/1948-as tanévben kezdte meg tanulmányait az ország 

különböző egyetemein elosztva. Már az ezt megelőző tanévben is tanultak a Szovjetunióban 

magyar ösztöndíjasok, ők azonban – terveik szerint – csak egy évre érkeztek.  

A Szovjetunió egy-két évvel a második világháború befejeződése után romokban 

hevert, hiány volt minden ipari és mezőgazdasági termékből, épületekből és az oktatáshoz 

szükséges felszerelésből. A könyvtárak és múzeumok kincsei becsomagolva, biztonságos 

helyeken őrizve, vagy a hátországban várták a normális élet újraindulását. 



A sokmilliós emberveszteség következtében mindenhol hiányzott a munkaerő, ez a 

társadalom minden rétegét érintette, tehát a kulturális és tudományos életet is, a felsőfokú 

oktatási intézmények előadói karának egy része életét vesztette a háborúban. Az egyetemi 

városokban a háborút követő években összegyűlő szovjet diákoknak pedig kollégiumi 

helyekre volt szükségük, az ország nyugati részein épületek tömege dőlt romba, a diákokat 

tehát szükségszállásokon kellett elhelyezni. 

Vajon milyen okból tartotta ennyire fontosnak a közvetlenül a háború befejezése után 

rendkívül nehéz gazdasági helyzetben levő Szovjetunió, hogy külföldi ösztöndíjas diákokat 

fogadjon egyetemein már 1946-ban, ráadásul olyan országokból, amelyekkel röviddel azelőtt 

még hadban állt? Ha a kérdést meg szeretnénk válaszolni, a 20. század elejére kell 

visszatekintenünk. A 19. század végén kialakult és megerősödött különböző baloldali 

mozgalmak egész Európában a felvilágosítást és képzést tekintették mozgalmaik 

szervezéséhez és kiterjesztéséhez az egyik legfontosabb eszköznek. Így volt ez 

Oroszországban is, ahol gombamód szaporodtak a baloldali (a mérsékelttől a szélsőbalig) 

szervezetek a századfordulón. Önképzőkörök, baráti társaságok, pártsejtek oktatták a 

munkásság, az értelmiség különböző csoportjait a társadalom átalakításának tudományos 

módszereire. Az 1917-ben lezajlott októberi forradalmat követően létrejött 

Szovjetoroszország baloldali mozgalmak több évtizedes tapasztalataiból meríthetett, amikor a 

kommunista állam megszervezéséhez hozzálátott. 

2.1 A tudomány forradalma 

A bolsevik párt forradalom révén, erőszakos módszerekkel szerezte meg a hatalmat 

Oroszországban. Azonban már a forradalom és a polgárháború harcaival egy időben 

hozzálátott az új gazdasági-társadalmi rend marxista szellemű tudományos alapokon nyugvó 

kiépítéséhez. Ehhez a forradalom alatt és után a társadalom minden rétegét fel kellett forgatni, 

a teljes gazdaságot átszervezni, új államrendet bevezetni és nem utolsó sorban kemény 

fegyveres erőszakszervezeteket kialakítani. Az elért eredmények megszilárdítására és a 

társadalom hosszú távú átnevelésére nem volt elég az új ideológia, a társadalom felnövekvő 

generációinak egészen másfajta nevelést és oktatást, ezzel világnézetet és alaptudást kellett 

biztosítani  

Ennek egyik eszköze lehetett, hogy a bolsevik párt olyan szakemberek széles körét 

képezte ki, akik oktató-nevelő munkájuk végzése közben a társadalom minden rétegéhez 

eljutottak, a szovjetorosz államrend alapjául szolgáló új világszemléletet és nézeteket 

terjesztve. 



Valószínűleg egyáltalán nem véletlen, hogy egy új tudományos irányadó 

csúcsintézmény létrehozásának gondolata már 1918 tavaszán az Szovjetorosz Szocialista 

Szövetségi Köztársaság alkotmányának kidolgozása során felmerült. Az intézmény 

megszervezésének céljából megalakult egy bizottság, amely papírra vetette a létrehozandó új 

intézmény feladataira, struktúrájára, és működési elveire9 vonatkozó elképzeléseit. A 

bizottságot M.N. Pokrovszkij10, a jeles történész vezette. Évekkel később, a Komakademia 

„Híradó” című folyóiratában egy rövid, személyes visszaemlékezésben meg is írta, hogyan 

támadt az intézmény létrehozásának ötlete11. 1918 májusában a Népbiztosok Tanácsa (a 

szovjetorosz kormány) már nevet is adott a létrehozandó intézménynek12, és a 

Társadalomtudományok Szocialista Akadémiájának (SzAON13) megalakításáról tárgyalt.  

Mielőtt az 1918 tavaszán megalapítása felé közeledő új intézmény történetével 

kezdenénk foglalkozni, egy tényre azért rá kell mutatnunk, nevezetesen, hogy Oroszországban 

ebben az időben már működött egy akadémia, nevezetesen a nagy múltú, világszerte ismert 

tudományos sikereket felmutató Orosz Tudományos Akadémia. 

2.2 Az Orosz Tudományos Akadémia (tézis) 

Nagy Péter az általa megalapított és felépített új fővárosban, Szentpéterváron, 1724-ben 

francia példát követve megalapította az Orosz Tudományos Akadémiát, amelynek fenntartási 

költségeit a Kincstár állta. Alapításakor az Orosz Tudományos Akadémia egyben 

egyetemként és gimnáziumként is működött. Az Akadémia tagjai így kettős feladatot láttak el: 

a kezdetben főként külföldről érkezett tudósok kutatásokat folytattak, valamint fiatalok 

képzésével is foglalkoztak. Ilyenformán az Orosz Tudományos Akadémia jelentősen eltért 

nyugat-európai mintaképeitől: tudományos és oktatási tevékenység együttesen képezte az 

Akadémia feladatát. Az Orosz Tudományos Akadémia az orosz állam szerve volt, fenntartását 

és az akadémia tagjainak fizetését a kincstár állta. Ez egyben azt is jelentette, hogy az 

akadémia tagjainak kutatói és oktatói feladataikon túl állami megbízásokat is kellett 

teljesíteniük a tudomány és a technika területén. A Nagy Péter által kiadott rendelet szerint 

                                                 

9 APAH ф.350. оп.1. д. 158. л. 1. 
10 M.N. Pokrovszkij (1868-1932) szovjet marxista történész és politikus. 1918-tól haláláigaz oktatásért felelős 

szovjetorosz népi komisszár (vagyis , mai szóval: miniszter) helyettese. Ilyen minőségében ő volt felelős a 

tudomány és a felsőoktatás ügyeiért. A Szocialista (később: Kommunista) Akadémia egyik szervezője, a 

Kommunista Akadémia Elnökségének elnöke, ezen túl az említett intézményben működő Marxista Történészek 

Társaságának elnöke, valamint 1921-től a Vörös Professzura rektora. 
11 Вестник Социалистической Академии 1922. № 1. Государственное Издательство Москва . Петроград  
12АРАН ф. 350. оп.1. д. 158. л. 2. 
13 SzAON – Szocialisztyicseszkaja Akagyemija Obscsesztvennüh Nauk – Társadalomtudományok Szocialista 

Akadémiája – САОН – Социалистическая Академия Общественных Наук 



minden akadémikus köteles volt tárgyát néhány tanítványnak oktatni, és felkészíteni őket a 

tudományos munkára, mintegy kinevelni a tudósok következő generációját. Kötelességeik 

közé tartozott ezen túl a külföldön és Oroszországban megjelenő tudományos szakmunkák 

figyelemmel kísérése, ezekről jelentések készítése az uralkodónak.  

Nagy Péter halála után I. Katalin folytatta a megkezdett művet, az Akadémiának 

adományozta a kegyvesztetté vált Safirov báró palotáját a Vasziljevszkij szigeten, ilyen 

módon oldva meg az intézmény elhelyezését. 1726 januárjában zajlott le az Akadémia 

ünnepélyes megnyitása. 

Fennállásának kezdeti időszakában az Akadémia három „osztály”-ra (részlegre) tagozódott, 

amelyek mindegyikében tanszékek működtek: 

- matematikai osztály: matematikai, asztronómiai (ide tartozott a földrajz és a navigáció), 

mechanikai és fiziológiai tanszék 

- fizikai osztály: kísérleti és elméleti fizikai, kémiai, gyakorlati orvostudományi, botanikai, 

anatómia és zoológiai tanszék 

- humán osztály: szónoklattani, egyháztörténeti, görög- és római kori, jogi, logikai és 

metafizikai tanszék 

Az Akadémia a XVIII. században a következő intézményekkel és részekkel egészült még ki: 

könyvtár, múzeum, obszervatórium, fizikai labor, kémiai labor (ezt 1748-ban M.V. 

Lomonoszov alapította), anatómiai előadó, művészeti osztályok, műhelyek, nyomda. 

Már 1728-tól évente megjelent a „Pétervári Tudományos Akadémia Kommentárjai”, 

amely az Akadémia tudósainak munkáit publikálta latin nyelven. Az ezt követő évtizedekben 

az Akadémia nyomdájának köszönhetően sorra jelentek meg – már orosz nyelven – a 

különböző tudományos folyóiratok.  

A XVIII. század közepétől kezdett megvalósulni Nagy Péter terve: a külföldről 

Oroszországba érkezett tudósok munkája nyomán új orosz tudósgeneráció nevelődött ki, és 

kezdte meg munkáját az Akadémián. Az egyetem kezdetben az Akadémia elválaszthatatlan 

része volt, hiszen itt képezték az Akadémia jövendő tudósait. Fénykorát a XVIII. század 50-es 

és 60-as éveiben élte, M. V. Lomonoszov működésének idején. Lomonoszov halála után az 

egyetem hanyatlásnak indult, majd 1767-ben beszüntette működését: betöltötte hivatását, 

kinevelte az orosz tudósok első nemzedékeit. Az Orosz Tudományos Akadémia tevőleges 

szerepet játszott a moszkvai egyetem 1755-ben történt megalapításában is, az egyetemet 

később Lomonoszovról nevezték el. 



A XIX. században a szentpétervári Orosz Tudományos Akadémia jeles tudósokat adott 

a világnak, szoros kapcsolatokat ápolt Európa tudományos intézményeivel, bekapcsolódott 

Európa tudományos vérkeringésébe. 

 

1914. augusztusában, Oroszország Németország elleni hadba lépését követően Szentpétervár 

város nevét a németes hangzású Sankt-Petersburg-ról Petrográdra változtatták meg. Miután 

1918. februárjában megszakadtak a német-orosz fegyverszüneti tárgyalások, a német csapatok 

támadásba lendültek, február végére elfoglalták Narvát, március első napjaiban tüzérségük 

már lőni tudta Petrográdot. Biztonságosabbnak látszott a szovjetorosz kormányt a határtól és a 

frontvonaltól messze távolabb költöztetni. Február 26-án a Népbiztosok Tanácsa határozatot 

fogadott el a főváros áthelyezéséről Moszkvába. Március 10–11-én a szovjet kormány összes 

népbiztosa családjaival, valamint azok összes ingóságaival együtt átköltözött Moszkvába. 

Március 16-án a Szovjetek IV. Kongresszusa határozatot fogadott el arról, hogy az ország 

fővárosa Petrográd helyett Moszkva legyen.  

A Nagy Péter által alapított, széles körű függetlenséget élvező Tudományos Akadémia 

Petrográdban maradt, pénzügyi szempontból a Népművelési Népbiztosságnak alárendelve. 

2.3 A Társadalomtudományok Szocialista Akadémiája és a Kommunista 

Akadémia (antitézis) 

Három hónappal Moszkva fővárossá nyilvánítása után, 1918. június 12-én a Népibiztosok 

Tanácsa kiadta egy új tudományos intézmény, a Társadalomtudományok Szocialista 

Akadémiája létrehozásáról szóló törvényerejű rendeletét.14 A frissen alapított intézménynek 

két fontos feladatot szántak: önálló, széles körű társadalomtudományi kutatómunkát kellett 

folytatnia, valamint képzési, oktatási és felvilágosító tevékenységet kellett végeznie, ilyen 

módon terjesztve a társadalom széles köreiben az elért eredményeket.15 A tudományos 

kutatómunkát 45 tényleges tag kezdte meg az alapítás idején az intézményben. A Szocialista 

Akadémia ünnepélyes, hivatalos megnyitóját 1918. október 1-jén tartották. 

1918 augusztusában az akadémia vezetése határozatot fogadott el könyvtár 

létesítéséről.16 Ez a könyvtár a megalapítását követő években az ország legjobb 

társadalomtudományi könyvtára lett, páratlan gyűjteménnyel. Az intézmény megszüntetése 

                                                 

14 АРАН ф.350. оп.1. д. 158. л. 1-4. 
15 1922-ben A. Udalcov megírta a Kommunista Akadémia addigi történetét, a munka a Vesztnyik 

Szocialisztyicseszkoj Akagyemii című folyóirat 1922. évi 1. számában jelent meg 
16 АРАНф. 350. оп. 1. д.83. л. 57. 



után a könyvtár gyűjteményének legnagyobb része a Szovjetunió (addigra Moszkvába 

költöztetett) Tudományos Akadémiájának könyvtárába került, és a jelenlegi 

társadalomtudományi gyűjtemény alapját képezi. 

Kezdetben az intézmény tevékenységének központja az oktatás volt, 1918 őszén a 

hallgatók száma elérte a kétezret, és a következő évben is e körül a szám körül ingadozott.17 

A Kommunista Akadémia Híradójában megjelent,18 már idézett történeti összefoglaló 

szerint a Társadalomtudományok Szocialista Akadémiájára való beiratkozás lehetősége 

mindenki előtt nyitva állt, aki elérte a 16-éves kort, felmutatott bármiféle, személyazonosságát 

igazoló iratot, és hozott a beiratkozáshoz két fényképet. A beiratkozás hivatalos aktusa egy 

személyi adatlap kitöltéséből állt. Az ilyen módon keletkezett nagy tömegű „adathordozó” 

lehetőséget nyújtott az intézmény vezetésének, hogy statisztikai elemzéseket készítsen az 

akadémia diákjairól.  

Az Akadémia hallgatóinak foglalkozás szerinti megoszlása a következő volt: szovjet 

tisztviselő (58,38 %), nem-állami munkahelyeken szolgálatban állók (22,5 %), más 

felsőoktatási intézmények hallgatói (6,29 %), munkanélküliek (12,83 %). A végzett munka 

jellege szerint két csoport volt elkülöníthető: szellemi munkával foglalkozók (92,4 %), fizikai 

munkások (7,54 %). A hallgatók párt-hovatartozását illetően a következő eredmények 

adódtak: 23,69 % kommunista, 17 % kommunista-szimpatizáns, 4,48 % szociálforradalmár és 

54,43 % pártonkívüli.  

A Szocialista Akadémia vezetősége kénytelen volt megállapítani, hogy a hallgatók 

túlnyomó többsége nem munkásszármazású, és nemcsak nem kommunista, de javarészt 

pártonkívüli. Ezért 1918 októberében a hallgatók kommunista frakciójának gyűlése 

határozatot fogadott el, melynek értelmében az Akadémiára csak azt lehetett fölvenni, aki 

proletárszervezettől vagy valamely szovjettől, illetve az Akadémia két tagjától hozott 

ajánlólevelet. Rövidesen a felvétel feltétele lett a felvételt megelőző, évről évre hosszabb 

időben megszabott előzetes párttagság. 

1919 áprilisában a kommunista párt Központi Végrehajtó Bizottsága határozatot 

fogadott el az Akadémia feladatairól,19 amelyek közül a legfontosabbnak azt tekintette, hogy 

az Akadémia képezze ki a szocializmus tudományos életének jövendő vezető rétegét, 

valamint készítse fel a szocializmus építésének felelős vezetőit. Ehhez csatlakozva az 

                                                 

17 A. Udalcov cikkének egyik jegyzete szerint 1919. január 1-n a hallgatók száma 2743 volt. (Vö. a 7. számú 

jegyzetet) 
18 L. a 7. számú jegyzetet 
19 АРАН ф. 350.оп.1. д. 1. л. 24. 



Akadémia feladata lett a továbbiakban a képzéshez szükséges tananyag kidolgozása, 

tankönyvek megírása és a fentieket megvalósító intézményhálózat kiépítése. Ez szükségessé 

tette, hogy az Akadémián gyűljenek össze a tudományos szocializmus és az annak elvein 

épülő egyéb tudományágak művelésével foglalkozó legjelentősebb szakemberek, akik részt 

tudnak venni az egyes tudományágak kérdéseinek a tudományos szocializmus által 

megalapozott kutatásában és feldolgozásában. 

Az új szovjet tudományos szemlélet kidolgozására és elterjesztésére megszülettek a 

pontos tervek egy, a teljes tudományosságot átfogó Akadémia, valamint a tevékenységét 

támogató intézmény-hálózat kiépítéséről. Az új Akadémia nagy számban képezte azokat a 

szakembereket, akik a tudományos szocializmus elveinek megfelelő tudományos kutatásokat 

végezhették, a későbbiekben pedig az általuk elért tudományos eredményeket oktathatták, 

széles körben terjeszthették, publikálhatták.  

A fentieknek megfelelően 1920 elejére az Akadémián a következő munkaközösségeket 

hozták létre: 

- Karl Marx-szal foglalkozó munkaközösség 

- A szocialista és anarchista nézetek története Nyugaton 

- Politikai gazdaságtan 

- Filozófia 

- Nemzetközi kapcsolatok 

- Anglia, Franciaország és Németország története 

- 1922-ben további munkaközösségek alakultak: 

- A forradalmi mozgalom története Oroszországban 

- A II. és III. Internacionálé 

- Munkásság 

- A világháború története és külpolitika 

- Ideológia 

- Irodalom és művészet 

A tudományos csoportok hálózatának ilyen mértékű bővülése jelzi, hogy az intézmény 

túllépett eredetileg megszabott működési területén, a szorosan vett társadalomtudományokon, 

és áttért más tudományágak marxista alapokra helyezésére. 

Nyilván ezért fogadták el a bolsevik Párt XII. kongresszusán, 1923-ban azt a 

határozatot, amely szerint „ a Szocialista Akadémia építsen ki szoros kapcsolatot a saját és 

különböző szervek és felsőoktatási intézmények (főiskolák, munkásfőiskolák, 

minisztériumok) tudományos-kutatómunkája között, miközben folyamatosan alakuljon át 



olyan tudományos-metodológiai központtá, amely az említett intézmények tudományos 

kutatómunkáját összefogja”.20 

Ez az intézmény már nem egy egyetemi kutatóintézet, hanem irányító központ volt, 

amely felügyeletet gyakorolt a társadalomtudományokon kívül minden egyéb tudomány felett 

is, hogy azok is a tudományos szocializmus alapelvein nyugvó rendszerben épüljenek fel. 

Ezek után merült fel a gondolat, hogy szükséges lenne az intézmény nevének 

megváltoztatására. A Párt legfelső vezetése 1925 január 12-én fogadta el az erről szóló 

határozatot, ettől kezdve az intézményt Kommunista Akadémiának hívták (röviden: 

Komakadémia).21 1925 végére22 a Kommunista Akadémia szerkezete a következőképpen 

festett: 

- Állam- és jogtudományi szekció 

- Tudományos metodológiai szekció 

- Természettudományi szekció 

- Irodalmi és művészeti szekció 

- Közgazdasági szekció  

- Agrár-szekció 

- A forradalmi mozgalom történetével foglalkozó szekció 

Az említett szekciókhoz még három intézet is csatlakozott: 

- Az idegrendszer működésével foglalkozó intézet 

- Világgazdasági és világpolitikai intézet 

- A szovjet rendszer építése 

Mindezeken túl egy jelentős, az egész 20. századon átívelő tudományos vállalkozás 

megindítása fűződik a Kommunista Akadémia 20-as évekbeli történetéhez, ez pedig a Nagy 

Szovjet Enciklopédia kiadásának megindítása. A Kommunista Akadémia elnöksége 1925-ben 

fogadta el a határozatot egy részvénytársaság létrehozásáról, amely a továbbiakban a Nagy 

Szovjet Enciklopédia kiadásáért volt felelős.23 Az enciklopédia első kiadása 65 számozott és 

egy számozatlan kötetben jelent meg. Az egyes köteteket 50-70-ezer példányban adták ki. Az 

első kiadás utolsó kötete 1947-ben látott csak napvilágot. Az enciklopédia még további két 

                                                 

20 АРАН ф. 350.оп.1. д. 158. л. 4. 
21 АРАН ф. 350.оп.1. д. 25. л. 2,7; д. 37.л. 1. 
22 АРАН ф. 350.оп.1. д. 37. л.115-117. 
23 АРАН ф. 350.оп.1. д. 33. л. 21. 



kiadást ért meg,24 az egyes szócikkek megírásában a szovjet tudományos élet legjava vett 

részt. 

1926-ra az Akadémia által átfogott tudományágak tovább terebélyesedtek, az 

Akadémia szerkezete akkor a következőképpen festett: 

- Közgazdasági szekció 

- Szövetkezeti bizottság (a termelőszövetkezeti mozgalom építése, a termelőszövetkezeti 

kérdés elmélete és gyakorlata) 

- Agrár-szekció (a mezőgazdasági viszonyok történetének kutatása, valamint az 

oroszországi parasztmozgalmak története) 

- Az állam- és jogtudományi általános elméletének szekciója 

- Természettudományi szekció (fizika, matematika, biológia, neurológia) 

- A társadalomtudományok és a természettudományok dialektikus materialista 

módszertana; a dialektikus materialista módszerek elterjesztése a tudományos 

intézményrendszerben. 

- Irodalmi és művészeti szekció (az irodalom és a művészet elméletének és történetének 

tanulmányozása marxista szempontból). 

- A forradalmi mozgalom története.  

(Ez a szekció két fontos feladattal foglalkozott: a parasztmozgalmak történetének 

bibliográfiáját és ennek mutatóját, valamint a dekabrista mozgalom szakirodalmának részletes 

bibliográfiai mutatóját állította össze.) 

- A szovjet rendszer építése. Ennek a szekciónak célja a proletárdiktatúra problémájának 

marxista-leninista alapon történő tudományos általánosítása volt. Ez az intézmény 

szisztematikus gyűjtőmunkát folytatott a szovjethatalom területi szerveinek működésére 

vonatkozó dokumentumokból. 

- Világgazdasági és világtörténeti intézet. Feladata a világgazdaságban és a 

világpolitikában lezajló folyamatok kölcsönhatásainak tanulmányozása volt. 

- Az állati és emberi idegrendszer működésének tanulmányozása 

- Az agrárforradalom történetét tanulmányozó bizottság, adatokat gyűjtött az agrárreform 

lezajlásáról a forradalom éveiben az egyes területek vonatkozásában. 

- Marxizmus-tanfolyamok 

- Könyvtár 

- Könyvkiadó 
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- Filozófiai szekció, amely ehhez a rendszerhez 1927-ben csatlakozott25. Megalakulásától 

kezdve e szekció feladata volt a világnézettel kapcsolatos tudományos problémák 

feldolgozása. 

- Hasonlóképpen 1927-ben alakult meg a nők munkásmozgalmi tevékenységének 

elméletével és gyakorlatával foglalkozó szekció (ennek vezetője Clara Zetkin26 volt). 

- Egy 1929-ben elfogadott határozat hozta létre a háború problémáival foglalkozó 

szekciót27. 

1928-ra a Kommunista Akadémia egy egész sor folyóiratot adott ki, amelyek az egyes 

szekciók tevékenységét és kutatási eredményeit tették hozzáférhetővé az érdeklődők 

szélesebb köre számára28. Egy 1929-ben hozott népművelési miniszteri határozat értelmében 

a Kommunista Akadémia aspiránsok képzésére kapta meg a felhatalmazást29. Ugyanebben az 

évben a Kommunista Akadémia Elnöksége határozatot hozott az Akadémia Leningrádi 

tagozatának létrehozásáról30. 

Az 1929-1930-as évek fordulóján a Komakadémia tevékenysége további 

tudományterületekkel bővült: megszervezték a marxista keletkutatók társaságát31, valamint 

ugyanebben az évben kezdte meg munkáját az agy kutatásával foglalkozó intézet32 és az 

ásványok és kőzetek intenzív kutatására is egy intézet alakult. Ebben az évben még további 

intézetek létrehozásáról is döntések születtek a Komakadémia keretein belül: létrejött a 

Pszichotechnikai Intézet, a Kína-kutatási Intézet, továbbá a Helytörténészek Társasága.  

A 30-as évek kezdetére az ismertetett intézetek mellett marxista tudományos 

társaságok egész sora kezdett működni33, amelyek az érdeklődők szélesebb köreiben is 

terjesztették az intézetekben folyó munka eredményeit. 

1930-ban érte el az intézmény a legnagyobb kiterjedését, szerkezete ekkor volt a 

legsokrétűbb, a következő intézmények tartoztak a Komakadémia szervezetébe34:  

                                                 

25 АРАН ф. 350.оп.1. д. 87. л. 77. 
26 Clara Zetkin: szocialista német politikus (1857. Wiederau – 1933. Archangelszkoje, Moszkvai terület). Clara 

Zetkin 1924 és 1929 között Moszkvában élt. 
27 АРАН ф. 350.оп.1. д. 271. л. 43.; д. 240. л. 74. 
28 „A Kommunista Akadémia Híradója”, „Agrárfronton”, „Világgazdaság és Világpolitika”, „Marxista 

Történész”, „A Jog forradalma”, „A gazdaság problémái”, „Természettudomány és marxizmus” 
29 АРАН ф. 350.оп.1. д. 303. л. 26. 
30 АРАН ф. 350.оп.1. д. 258. л. 81. 
31 АРАН ф. 350.оп.1. д. 305. л. 17. 
32 АРАН ф. 350.оп.1. д. 305. л. 22. 
33 Ezeket javarészt „társaságoknak” hívták, de volt köztük „egyesület” és „bizottság” is, mindegyik 

elnevezésében szerepelt a „marxista” jelző, tehát így: „Marxista technikusok társasága”,„Marxista 

irodalomtörténészek társasága”, „Marxista agrárszakemberek társasága”, „Marxista pedagógusok társasága”, 

„Marxista államigazgatási szakemberek társasága”, „Marxista helytörténészek bizottsága”, „Marxista 

keletkutatók egyesülete”, „Bizottság aSzovjetunió ipari létesítményeinek monografikus tanulmányozására”  



- Filozófiai Intézet, amelyben az Antiklerikális bizottság is működött 

- Közgazdasági Intézet, amelyhez a Komakadémia Termelőszövetkezeti szekcióját, 

valamint a Szovjetunió ipari üzemeinek monografikus tanulmányozásának céljával 

létrehozott bizottságot csatolták 

- Agrártudományi Intézet 

- Világgazdasági és világpolitikai Intézet 

- A szovjet rendszer építése, és szovjet jogrendszer, ehhez az intézethez csatolták a 

Komakadémia nőkérdéssel foglalkozó szekcióját, továbbá, a nemzetiségi kérdés 

tanulmányozására alakult bizottságot. 

- Történeti Intézet 

- Irodalmi, művészeti és nyelvi Intézet 

- Természettudományi intézetek egyesülete, amely a következő intézményeket egyesítette: 

- Tyimirjazev Biológiai Intézet 

- Tyimirjazev Biológiai Múzeum 

- Idegrendszer-kutató Intézet 

- Agykutató Intézet 

- Pszichotechnikai Intézet 

- Ásványtani Intézet 

- Kelet-kutatási egyesület, ehhez csatolták a Kína kutatására létrehozott intézetet 

- A háború problémáinak kutatására alakult szekció 

- Könyvtár 

- Könyvkiadó 

- Leningrádi Kommunista Akadémia 

- A már említett marxista tudományos társaságok (marxista történészek társasága, marxista 

statisztikusok társasága, stb.) az új struktúrában a tudományterületüknek megfelelő 

intézetekhez csatlakoztak. 

A Komakadémia 1930-ra a Szovjetunió teljes tudományos életét átfogó intézménnyé vált, 

amelynek alapvető feladata az egyes tudományágak marxista alapokon nyugvó rendszerének 

részletes kidolgozása, és iránymutatás ezen tudományágak eredményeinek gyakorlati 

felhasználására a szocialista állam, gazdaság és társadalom építésében. 

                                                                                                                                                         

34 АРАН ф. 350.оп.1. д. 313. л. 49. 



2.4 A Vörös Professzura35 

Nem sokkal a szovjet, materialista alapon nyugvó tudományosság elméleti kidolgozására, 

intézményrendszerének megszervezésére, az ehhez szükséges személyi feltételek 

megteremtésére létrehozott Komakadémia megalapítása után egy másik fontos tudományos 

intézmény jött létre Moszkvában. 1921 február 11-én a Népbiztosok Tanácsa határozatot 

(dekrétumot) fogadott el „felsőfokú iskola létesítéséről vörös professzori kar felkészítésére 

abból a célból, hogy a Köztársaság felsőfokú tanintézeteiben oktatók számára elméleti 

közgazdaságtant, történeti materializmust, a társadalmi formák fejlődését, a legújabbkor 

történelmét és a szovjet rendszer építésének elméletét oktassák”.36 Ez az intézmény tehát 

azokat az oktatókat volt hivatott képezni, akiknek feladata az egyetemeken és főiskolákon, 

felsőfokú tanintézményekben a diákság, a majdani tanárok, jogászok, természettudósok, 

filozófusok, gazdasági szakemberek oktatása lett. 

A határozat a Moszkvában és Petrográdban alapítandó intézmény oktatói létszámát 

200-ban illetve 100-ban határozta meg. (A petrográdi intézmény ebben az időben még nem 

tudta működését megkezdeni, nem sikerült ugyanis megfelelő számú előadót találni, 

megnyitására csak 1929-ben került sor.) A határozat utasított minden, a Népművelési 

Népbiztosság alá rendelt intézményt, minden szovjet hivatalt, hogy az összes lehetséges 

eszközzel támogassák az új intézmény megszervezését és működését. 

Még 1921-ben határozat született arról, hogy a Vörös Pofesszura hallgatójának 

legalább kétéves párttagsággal kell rendelkeznie37, a későbbiekben a felvételhez egyre 

hosszabbodó előzetes párttagsági időre volt szükség. 

Létrehozása idején három tagozat működött az intézményben: gazdasági, történeti és 

filozófiai.38 Ezt követően a Vörös Professzura egyre bővült. 1924. július 12-én határozat 

született a Vörös Professzura kiterjesztéséről, melynek első lépése a jogi tagozat 

megalapítása39 volt.  

1924-ben az előbbiekhez csatlakozott az előkészítő évfolyam (azok számára, akik nem 

rendelkeztek még a felvételhez szükséges mélységű tudással), valamint megszervezték a 

                                                 

35 Insztyitut Krasznoj Professzurü (IKP) – Vörös Professzura Intézete – Институт Красной Пргфессуры 
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38 ГАРФ ф. 5284. ИКП оп.1. д.98. л. 3. 
39 ГАРФ ф. 5284. ИКП оп.1. д.8. л. 34. 



természettudományi tagozatot40. 1927-ben kezdte meg működését a párttörténeti és az 

irodalmi tagozat.  

1930-ban a Vörös Professzúra nyolc tagozattal működött: 

- Közgazdasági, amelyhez egy termelőszövetkezeti szakirány is tartozott 

- Történelmi, amelyhez orosz történelmi, nyugat-európai történelmi és szakszervezet-

történeti szakirány tartozott 

- Filozófiai 

- Párt-történeti 

- Irodalomtörténeti 

- Jogi 

- Elméleti természettudományi 

- Előkészítő tanfolyam 

A Vörös Professzura tagozatain végzett szakemberek nem maguk döntöttek arról, hol, 

milyen pozícióban szeretnének dolgozni, elhelyezésükről párt- és állami szervek közösen 

gondoskodtak, oda irányították őket („elosztották), ahol a legnagyobb hiány volt képzett 

oktatókban. 

Az 1930-as évektől kezdve a Vörös Professzura és a Komakadémia tevékenysége 

egyre több intézményben találkozott, egyre több átfedés alakult ki intézeteik, társaságaik, 

szekcióik és bizottságaik tevékenysége és az általuk művelt tudományterületek között. 

Ezért a 30-as években egyre többször tapasztalható, hogy egyik intézményből a 

másikba kerültek át tudományterületek, hogy egy helyen összpontosuljanak meghatározott 

kutatási és képzési feladatok. Így például 1931. augusztus 10-én létrehozták a Vörös 

Professzúra Mezőgazdasági Intézetét41 a Komakadémia Mezőgazdasági Intézetéből és a 

Vörös Professzúra Agrár-részlegéből.  

A Mezőgazdasági Intézet feladata olyan marxista agrárszakemberek képzése a 

marxista-leninista agrár-elmélet fejlesztésére, akik képesek tervezni a mezőgazdasági 

termelést, a munkaerő-gazdálkodást, akik tudományos kutatói és előadói munkát is végeznek.  

1930. október 12-n a Szovjetunió Központi Végrehajtó Bizottsága Elnöksége 

határozatot fogadott el arról, hogy a Vörös Professzura tagozatait önálló intézetekké 

szervezték át.42 Ekkor a következő tíz intézet működött a Vörös Professzura keretében: 

- Történeti 

                                                 

40 ГАРФ ф. 5284. ИКП оп.1. д.98. л. 34. 
41 ГАРФ ф. 3316. оп.1. д.14. л. 86.  
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- Párt-történeti 

- Közgazdasági 

- Filozófiai és természettudományi 

- Agrár 

- Világgazdasági és világpolitikai 

- Szovjet rendszer építése és szovjet jog 

- Irodalmi 

- Technikai és természettudományi 

- Káderelőkészítő (a régebbi előkészítő évfolyam) 

1931-ben mindezekhez csatlakozott a Komakadémia aspiránsképzésének egy része is 

A harmincas évek elejére a két, az újfajta tudományosság részletes kidolgozásának, tudósok 

és előadók képzésének, az elért eredmények széles körű elterjesztésének céljából létrehozott 

intézmény működési területe felölelte mindazt, amit a szovjet rendszer tudományként ismert 

el. Erre az időre kialakult az az intézményrendszer, amely ezt a tudományt a társadalom széles 

köreihez is eljuttatta. 

2.5 A Szovjetunió tudományos Akadémiája (szintézis) 

Mint korábban láttuk, a Nagy Péter által alapított Tudományos Akadémia, amely a XX. 

század elejére majd’ kétszáz éves múltra tekintett vissza, Petrográdban működött tovább az 

Októberi Forradalom és a főváros áthelyezése után is. A Társadalomtudományok Szocialista 

Akadémiájának megalapítása jelzi, hogy a cárok által támogatott szentpétervári Tudományos 

Akadémia, mint a tudományos élet meghatározó intézménye, elfogadhatatlan volt a bolsevik 

párt számára. A Népbiztosok Tanácsa a februári forradalom után Orosz Tudományos 

Akadémiává átnevezett intézményről 1925 július 27-én határozatot hozott, az elnevezés ettől 

kezdve: a Szovjetunió Tudományos Akadémiája. A 20-as évek közepétől megkezdődött a 

korábban független intézmény fokozatos állami és pártellenőrzés alá vonása. 1925-ben a 

Népbiztosok Tanácsának rendelték alá, majd a kormány erős nyomására az akadémia tagjai 

közé kommunista tudósokat választottak be. Egy Leningrádba érkezett bizottság 1929-ben 

tisztogatást hajtott végre az Akadémián: ennek eredménye több mint félezer munkatárs és 

akadémikus elbocsátása lett. 1929-1930-ban száznál is több akadémiai munkatársat 

tartóztattak le, főként bölcsészeket, köztük több történészt. A Népbiztosok Tanácsa 

határozatával 1934-ben az Akadémia elnökségégét és intézeteinek egy részét Leningrádból 

Moszkvába költöztették át. 



1936-ban a Népbiztosok Tanácsa megszüntette a Kommunista Akadémiát arra 

hivatkozva, hogy két akadémia párhuzamos létezése felesleges, és épületeit, intézményeit és 

tudományos dolgozóinak nagy részét a Szovjetunió Tudományos Akadémiának adta át.43 A 

Komakadémia könyvtára a Szovjet Tudományos Akadémia könyvtárába került át. A 

Szovjetunió Központi Végrehajtó Bizottsága Elnöksége végül 1938 januári határozatával 

megszüntette a Vörös Professzurát, különböző Intézeteit pedig átadta a Szovjetunió 

Tudományos Akadémiájának. A Kommunista Akadémia és a Vörös Professzura története 

ezzel lezárult.  

A két intézmény végrehajtotta azt, amiért életre hívták őket: újfajta tudományt44 

teremtett a Szovjetunióban. Működésük szűk húsz éve alatt átformálták a teljes orosz 

tudományosságot azzá, amit a Szovjetunió  létezésének idejében  szovjet 

tudományosságnak ismert el. Kiképezték az ehhez szükséges szakembergárdát, kialakították 

ennek intézményhálózatát, amelynek működését törvényektől az alacsonyabb szintű 

jogszabályokig pontosan szabályozták. 

A Szovjetunió területén élő embermillióknak adandó, részletesen kidolgozott új 

világnézetet széles körben terjesztették, majd a 20-as évek közepétől-végétől iskolai 

tananyaggá tették alapfoktól a legfelső szintekig, addigra kiképezték a szükséges 

szakembergárdát, amely a tudást az oktatás különböző szintjein átadhatta a szovjet társadalom 

különböző rétegeinek. 

A két intézményben majdnem húszéves működésük alatt kinevelődött a szovjet 

rendszer tudományos elitje. A harmincas években zajló tisztogatásoknak aztán áldozatául 

estek az átalakítást végrehajtó Kommunista Akadémia és Vörös Professzura előadóinak egy 

része és maguk az intézmények is, átadva helyüket a Szovjetunió Tudományos 

Akadémiájának.  

2.6 Magyarok a Komakadémián és a Vörös Professzurán 

Nemcsak a Szovjetunió polgárait kellett azonban képezni és világnézeti szempontból 

átképezni az 1. világháború befejeződése után. 

Mint a bevezető fejezetben láttuk, az 1. világháborút követően Szovjet-

Oroszországban majd a Szovjetunióban nagyszámú külföldi emigráns élt. Ez az emigráció 

többféle, különböző időpontokban, különböző okoknál fogva a Szovjetunióba érkezett 

                                                 

43 ГАРФ ф. 5446. оп.1. д.111. л. 205. АРАН ф. 35о. оп. 1. д. 1065. 
44 Komoróczy Géza egy, az 1980-s évek közepe táján az ókori tudományosságról tartott egyetemi előadásában 

így fogalmazott: „tudomány az, amit egy kor annak ismer el”. 



csoportból tevődött össze. Ismeretesek a frontokon folyó katona-barátkozások, amelyek 

nemegyszer oda vezettek, hogy katonák átálltak az orosz oldalra, majd a bolsevikok oldalán 

végigharcolták a forradalmat és a polgárháborút, végül letelepedtek a Szovjetunióban. 

A világháború harcainak befejeződése után sok, Oroszország távoli vidékeire szállított 

hadifogoly rekedt ott a hadifogolycsere lezajlása után is. Az 1921-ben Rigában megkötött 

magyar-orosz egyezmény értelmében a túszul visszatartott magyar hadifoglyok hazaengedését 

az orosz fél 400 magyar politikai fogoly kiadásától tette függővé, így kerültek a 

Tanácsköztársaság elítélt vezetői szintén Szovjet-Oroszországba, illetve a Szovjetunióba.  

A Tanácsköztársaság leverése után Magyarországról sokan menekültek el Ausztriába, 

Németországba, Európa egyéb államaiba és Amerikába is. Ezeknek a nyugat-európai 

emigránsoknak egy része bizonyos idő elteltével szintén a Szovjetunióban telepedett le, nem 

utolsó sorban a német fasizálódás, valamint a spanyol polgárháborút követő megtorlások után. 

A Szovjetunióban élő emigrációnak további rétegét olyan szakemberek alkották, akik a 

húszas-harmincas években munkát és megélhetést keresve kerültek a Szovjetunió 

mezőgazdasági nagyüzemeibe, a gyorsan fejlődő ipari központokba. Az emigráció egy része 

mindenképpen haza akart térni Magyarországra, csak politikai okoknál fogva nem tehette, de 

reménykedett a majdani hazatérés lehetőségében, más része családot alapított, és beolvadt a 

Szovjetunió népébe. 

2.7 Magyar előadók és magyar hallgatók a Komakadémián és a Vörös 

Professzurán 

Dolgozatom szempontjából a Vörös Professzura és a Kommunista Akadémia jelentősége 

abban áll, hogy e két intézmény munkájában sok, emigrációban a Szovjetunióban élő magyar 

vett részt. Néhányan vezető pozíciókba is jutottak ezekben az intézményekben (Kun Béla és 

Varga Jenő), mások adminisztratív vagy oktatói állásokban dolgoztak ott. Ismét mások 

ezekben az oktatási intézményekben végeztek el egy-egy szakot, szereztek felsőfokú 

képesítést, tanultak bele a „szovjet rendszer építésébe”, a kultúra, természettudományok, vagy 

akár a mezőgazdaság vagy az ipar területén. 

Az Orosz Föderáció Tudományos Akadémiájának45 levéltárában a 350. fond őrzi a 

Társadalomtudományok Szocialista Akadémiája és a Kommunista Akadémia iratait. A teljes 

anyag jelentős részét foglalják el az intézményekben végzett hallgatók személyi anyagai. A 
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Vörös Professzura iratai az Orosz Föderáció Állami Levéltárában46 (5284. fond), részben 

pedig szintén az Orosz Tudományos Akadémia Levéltárában találhatóak.  

Mivel a Szovjetunióban szokás volt a hivatalos dokumentumokban bármely külföldi 

személy nevének „átoroszosítása”, a magyar nevek kigyűjtögetése a két intézmény 

hallgatóinak személyi anyagaiból több évi munkát venne igénybe. A két intézmény anyagát 

átlapozva különösebb keresés nélkül is nagyon sok magyar névre bukkanhatunk, köztük 

olyanokéra is, akik a 2. világháború után hazatérve fontos szerephez jutottak 

Magyarországon.  

Kezdjük azokkal, akiknek neve közismert nálunk, de nem tértek haza a 

Szovjetunióból, így az ő 1945 utáni itthoni hatásuk más jellegű. Közéjük tartozik Kun Béla 

(1886–1938), aki a Kommunista Akadémia előadója is volt más egyéb tevékenysége mellett. 

Varga Jenő (1897-1964) szintén a Szovjetunióban maradt a 2. világháború befejeződése után. 

1927 és 1947 között ő vezette a Kommunista Akadémia, majd a Szovjet Tudományos 

Akadémia Világgazdasági és Világpolitikai Intézetét. Ez az intézmény világgazdasági és 

világpolitikai tanácsadó szervként szolgált a vezető szovjet állami és pártszervek számára, 

egy-egy döntésükhöz háttéranyagokat készítettek itt. Varjas Sándor (1885-1939) filozófus 

szintén a fogolycsere révén jutott ki Szovjet-Oroszországba. 1923-tól tanított a Vörös 

Professzúrán, ezt követően a Tyimirjazev Mezőgazdasági Főiskolán, végül a Moszkvai 

Állami Egyetem Mechanika-matematika Karán adott elő. 

Most említsünk néhányat azok közül, akik a 2. világháború befejeződése után 

hazatértek Magyarországra, és aktívan részt vettek a szocialista Magyarország tudományos, 

politikai gazdasági életében. Lukács György (1885-1971) filozófus a Komakadémia előadója 

volt, 1945-ben hazatért Magyarországra. Haláláig számtalan fontos közéleti funkciót töltött 

be. Egyebek mellett a Budapesti Egyetem professzora, 1950-től a béke Világtanács tagja, 

továbbá 1953-tól 1957-ig országgyűlési képviselő is volt. 1956-ban a Nagy Imre-kormány 

kulturális miniszteri posztját töltötte be, ezért kizárták a Pártból (személyének fontosságát 

jelzi, hogy később visszavették). 

Andics Erzsébet 1922-ben került a Szovjetunióba, ahol folytatta itthon megkezdett 

egyetemi tanulmányait. 1925-től kezdve a Komakadémia Könyvtárának adminisztrációjában 

dolgozott. 1937 és 1941 között a Moszkvai Állami Egyetem tanított, 1943 és 1944 között 

pedig újabb fontos megbízást kapott: ő is egyike volt a krasznogorszki antifasiszta iskolán 

oktató szovjetunióbeli magyar kommunistáknak. 1945-ben tért haza, fontos párt- és állami 
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tisztségeket töltött be (1945–1957 országgyűlési képviselő, az MTA levelező, majd rendes 

tagja, 1953-tól 1954-ig az oktatásügyi miniszter első helyettese, 1954 és 1956 között az 

Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége Tudományos és Kulturális Osztályának 

vezetője). 1956 után politikai funkcióit elvesztette, de a magyar történettudományban betöltött 

szerepe továbbra is jelentős maradt. 

Radó Sándor (1899–1981) kartográfus és geodéta neve sokak előtt ismert, nem utolsó 

sorban életének kémregénybe illő fordulatai47, továbbá pályájának – valószínűleg–máig 

felderítetlen részletei miatt. Magyarországi és németországi forradalmi tevékenységét 

követően a Szovjetunióba emigrált, és 1924 és 1926 között a Kommunista Akadémia 

Világgazdasági és Világpolitikai Intézetében dolgozott. Kalandos pálya bejárása után 1954 

végén érkezett Magyarországra, ahol a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem 

Térképészeti Tanszékének vezetője lett. Az 1970-s években jelentős szerepet töltött be a 

Nemzetközi Kartográfiai Társaságban.  

Fogarasi Béla (1891–1959) baloldali filozófus a Tanácsköztársaság bukása után 

Bécsbe, majd Berlinbe emigrált, végül Moszkvában élt az 1930-s évektől fogva. Varga Jenő 

hívására ő is a Komakadémia Világgazdasági és Világpolitikai Intézetébe került. 1945-ben 

tért vissza Magyarországra és a Budapesti Egyetemen a filozófia professzora és a 

Tudományos Akadémia tagja lett, 1957 és 1959 között az Akadémia Filozófiai Intézetének 

igazgatói posztját töltötte be. 

Néhány magyar tudóst emeltem ki csupán a legnevesebbek közül. Mindannyian 

tanítottak a Kommunista Akadémián vagy a Vörös Professzurán, többen az intézmények 

megalakulásától kezdve. 1945. után Magyarországra érkezve hazahozták a társadalom 

átalakításának szovjetunióbeli tapasztalatait. 

2.8 Hadifogoly-képzések a Szovjetunióban 

A 20-as és 30-as években a Szovjetunióban egész generációk tanultak bele a képzés politikai 

nevelő funkciójának széleskörű felhasználásába. Velük együtt a Szovjetunióban élő, és a 

szovjet vagy a nemzetközi kommunista mozgalomba bekapcsolódó, a Kommunista 

Internacionáléban tevékenykedő magyarok is kivették részüket a különböző, akár célzottan a 

Szovjetunióban élő külföldiek számára indított képzésekben oktatóként vagy hallgatóként.  

                                                 

47 Radó Sándor 1939 és 1945 között Svájcban kémtevékenységet folytatott a Szovjetunió számára „Dora” 

fedőnéven. A”Dora jelenti” című, erről írott könyvét Magyarországon csak 1971-ben adták ki először. 1945-ben 

a Szovjetunióba visszarabolt Radó Sándort letartóztatták és szovjetellenes kémtevékenységért elítélték. Csak 

Sztálin halála után szabadult ki, és tért vissza Magyarországra. 



A 2. világháború idején, a Szovjetunió területén nagy számban kerültek hadifogságba 

a támadó német és a velük szövetséges más nemzetiségű katonák, köztük sok magyar. A 

Szovjetunióban élő magyar kommunista emigráció is részt vett a hadifoglyok tömegeinek 

politikai képzésében, igyekeztek az oktatás nyújtotta lehetőségeket minél teljesebb 

kihasználni.  

„A Kommunista Internacionálé Végrehajtó Bizottsága Hadifogoly-bizottsága 1941-ben jött 

létre Dimitrov javaslatára. A Bizottság tagjai voltak Walter Ulbricht (elnök), Johann 

Koplenig, Szántó Béla, Paul Försterling…” 48 1943-ban szükségessé vált a Hadifogoly-

bizottság átszervezése, amelynek új összetételében Szántó Bélán kívül Rákosi Mátyás is tagja 

lett. A bizottság tagjai kiutaztak a hadifogoly-táborokba, elbeszélgettek a hadifoglyokkal – 

nem utolsó sorban információszerzési célzattal – és igyekeztek a baloldali meggyőződésűeket 

kiválogatni közülük, akiket aztán elküldhettek az antifasiszta iskolákba. Az antifasiszta 

iskolákat 1942-től kezdve szervezték meg, a Kommunista Internacionálé javaslatára.  

Ezek az iskolák a különböző nemzetiségű hadifoglyok számára országuk 

sajátosságaihoz igazított oktatási tervvel, és a hadifoglyok nyelvét beszélő oktatókkal 

működtek, nemritkán a Szovjetunióba emigrált kommunisták vezetésével és oktatói 

közreműködésével.  

A Központi Antifasiszta Iskola 1943-tól 1951-ig Krasznogorszkban működött. A 

magyar hadifoglyok számára indított tanfolyamok igazgatója Rudas László volt. A 

hadifoglyok oktatásában a magyar kommunista emigráció neves alakjai vettek részt: Andics 

Erzsébet, Nemes Dezső, Nógrádi Sándor. A Hadifogoly Iskolán előadásokat tartott Rákosi 

Mátyás és Gerő Ernő is. 

A hadifogoly-iskolák a háború vége felé kiváló lehetőséget nyújtottak arra, hogy a 

németektől felszabadított országokba főként megbízhatóan baloldali érzelmű vagy 

kommunista hadifoglyokat lehessen hazaküldeni, a szovjetellenes érzelműek csak későbbi 

hazatérésre számíthattak. „Kérem Önt, adjon utasítást az alant következő, antifasiszta iskolát 

végzett magyar hadifoglyok hazaindítására” – írta Szántó Rezső M. A. Szuszlovnak49 1945-

ben50. Ebben az 58. őrzési egységben egyébként több, antifasiszta iskolát végzett magyar 

hadifogoly nevét tartalmazó lista is van (2–8. lap, 68–72 lap). ”Mellékelem … Sziklai 

Sándorék kérését Örkény István hadifogoly kiszabadítása és hazaküldése érdekében. 

                                                 

48 Magyar hadifoglyok a Szovjetunióban. Dokumentumok. (1941-53) Szerkesztette: Varga Éva Mária. Moszkva-

Budapest. ROSSZPEN-MKTTK, 2006. 549. p. 
49M.A. Szuszlov ebben az időben az SZKP(b) Külügyi Bizottságának osztályvezetője volt. Nem mellékesen 

egyébként M.A. Szuszlov 1929-től aspirantúrát végzett a Kommunista Akadémia Közgazdasági Intézetében. 
50 РГАСПИ ф. 17. оп. 128. д. 58. Szántó Rezső levele M.A. Szuszlovnak 



Különösen Örkény Istvánra fektetünk nagy súlyt, mert komoly hiányunk van használható 

zsurnalisztákban.51” Majd a válasz 1946 december 31-n: „személyvonattal hazaindítottuk.52” 

A következő évek gyakorlata is ez volt: a fogolytáborokban az antifasiszta iskolákban 

kiválasztott, a hazatéréshez már ideológiailag megfelelően képzettnek ítélt hadifoglyok a 

többieknél nagyobb eséllyel térhettek haza.53 

2.9 Akadémiák Magyarországon az ötvenes években (epilógus) 

A teljes tudományosság Szovjetunióban végrehajtott átalakítása és az így létrejött 

intézményrendszer – nem véletlenül – 1945-öt követően, majd 1948 után például szolgált az 

MDP Szovjetunióból hazatért kommunista vezetői számára a magyarországi társadalom-

átformáló tervek végrehajtásához. 

A Magyar Kommunista Párt már 1945-től kezdve „Központi Politikai Akadémiát” 

szervezett.54 Az itt tartott előadásokon az éppen aktuális politikai helyzettel kapcsolatos 

kérdéseket dolgozták fel a kommunista párt által képviselt nézetek szemszögéből. Egy év alatt 

19 előadást tartottak, egy-egy előadáson nagyjából 350–400 ember vehetett részt. Ezzel 

párhuzamosan „munkásakadémiát” is szerveztek, ennek keretében tízféle szaktanfolyamból 

választhattak a részt venni szándékozó jelentkezők.55 Ezek az előadások az érdeklődni, 

tanulni vágyó emberek számára szerveződtek. 

Az 1948 után szervezett „akadémiák” viszont az új szakembergárda képzését kívánták 

volna szolgálni. Ezek története a szovjet akadémiák lemásolásának torz és sikertelen, csupán 

néhány évig tartó kísérlete volt, amely nem hagyott mély nyomot a magyar tudományosság és 

oktatás fejlődésének történetében. A szovjet mintára létrehozott oktatási intézmények feladata 

új vezető állami tisztviselőréteg kialakítása lett volna.  

A következő akadémiák alakultak meg a Magyar Dolgozók Pártjának hatalomra 

jutását követő időszakban: Bírói és Államügyészi Akadémia, Gazdasági és Műszaki 

Akadémia56, Mezőgazdasági Akadémia57, Külügyi Akadémia58, Tanácsakadémia59. Az 

                                                 

51 РГАСПИ ф. 17. оп. 128. д. 119. л. 12. 
52 РГАСПИ ф. 17. оп. 128. д. 233. л. 1. 
53 РГАСПИ ф. 17. оп. 128. д. 233., 234.. 441.. 524. 
54 PIL 274. f. 22.cs. 40. ő.e.82-90. pp. 
55 A tanfolyamok: közgazdasági, közigazgatási, szociálpolitikai, üzemszervezési, munkásmozgalmi, 

munkáskultúra és sport, világpolitikai és világgazdasági, filozófiai, magyar történelmi, Szovjetunió a 

szocializmus országa 
56 4106/1949. Korm. Sz. Rendelet (MK 1949 VI.26. 134. sz.) 
57 3280/1949. Korm. Sz. Rendelet (MK 1949. IV.9. 77.sz) 
58 1948. évi LVIII. törvény Külügyi Akadémia létesítéséről 
59 1047/1952(XI. 21.) Mt. határozat 



említetteken kívül még más egyéb, szintén akadémiának nevezett szakmai-politikai képzést 

biztosító tanfolyamok is működtek ebben az időszakban (például MDP Kultúrpolitikai60 és 

Politikai Akadémia61). 

Hogy a Magyar Dolgozók Pártja hatalomra jutását követően mennyire kiemelt 

fontosságot tulajdonítottak a Külügyi Akadémiának, jelzi, hogy egyedüliként törvény 

intézkedett létesítéséről. A Külügyi Intézetben korábban is létezett egy kétéves külpolitikai és 

diplomáciai tanfolyam A tanfolyam anyagában változtatásokat vezettek be, az iskolát pedig 

Külügyi Akadémiának nevezték el62. A létrehozandó intézmény fontosságát az is jelzi, hogy 

nagyjából két hét múlva a Politikai Bizottság is foglalkozott a Külügyi Akadémiával (Javaslat 

a Külügyi Intézet 2 éves külpolitikai és diplomáciai tanfolyamának megszervezésére)63, két 

évre bontva és pontosan meghatározva a tantervet és az előadókat. A javaslatban leszögezték, 

hogy a jelentkezést nem szabad iskolai végzettséghez kötni, hanem a felvételin a 

rátermettséget kell megvizsgálni, az életrajz alapján pedig megszűrni a jelentkezőket. 1952-

ben a Külügyminisztériumban megállapítást nyert, hogy „a jelenleg létező kétéves Külügyi 

Akadémia nem felel meg rendeltetésének”, ezért helyére hároméves Külügyi Főiskolát kell 

létrehozni64, emellé pedig egyéves diplomáciai tanfolyamot létesíteni. 1954-ben a Magyar 

Népköztársaság Elnöki Tanácsa rendeletileg, jogutód nélkül megszüntette a Külügyi 

Főiskolát. Ennek nagyon egyszerű oka volt: ettől az időtől kezdve a Szovjetunió 

diplomataképző egyetemén65 fogadtak magyar hallgatókat is, a magyar hivatásos 

diplomatákat ott képzeték az egész szocialista korszakban. 

A Büntetőbírói és Államügyészi Akadémiát a 4181/1949 Korm. sz. rendelet66 

létesítette 1949 augusztus 6-án. A Büntetőbírói és Államügyészi Akadémia feladata a 

kormányrendelet szerint az volt, hogy „népi származású” kádereket képezzen egy év alatt, 

akik büntető ügyekben ítélőbírói és államügyészi feladatok ellátására alkalmasak.. A rendelet 

szerint az Akadémiát érintő minden ügyben az igazságügyi miniszteré a végső döntés joga. Ő 

dönt a jelentkezők felvételéről, dönt az intézmény igazgatójának személyéről, az előadókról, 

mi több, az egyéb személyzetről is. „Az akadémia tanulmányi és vizsgarendjét, tovább a 

                                                 

60 MNL OL M-KS 276. f. 86. cs. 7. ő.e. 5., 12-13. pp. 
61 MNL OL M-KS 276. f. 54./19. ő.e. 2., 19-21. pp., 276. f. 54. cs. 79. ő.e. 4., 30. pp.,276. f. 86. cs. 40. ő.e. 1., 4. 

pp., 276. f. 54. cs. 82. ő.e.2-4. pp., 276. f. 86. cs. 83. ő.e. 1.,37. pp., 276. f. 86. cs. 106. ő.e. 1., 12-13. pp. 
62 M-KS 276. f. 80. cs. 7. ő.e. 1-7. pp. 1948. okt. 22.  
63 MNL OL M-KS 276. f.53. cs. 14. ő.e. 16-18. pp.1948. nov. 8. 
64 MNL OL XIX-I-1-k 1945-64. Adminisztratív Iratok (23.doboz) Külügyi Akadémia 
65 MGIMO – Moszkovszkij Goszudarsztvennij Insztyitut Mezsdunarodnih Otnosenyij – Moszkvai Állami 

Nemzetközi Kapcsolatok Intézete 
66 Magyar Közlöny 1949. 163. sz.) 



hallgatókra irányadó fegyelmi szabályokat az igazságügyi miniszter állapítja meg.” – így a 

rendelet. 

Az igazságügyi apparátus személyi állományának és működésének teljes átalakítása a 

következő évben vette kezdetét az 1950. október 1-én a MDP Politikai Bizottsága elé 

terjesztett igazságügyi minisztériumi és a Magyar Dolgozók Pártja Adminisztratív 

Osztályának „az igazságügyi apparátus átszervezésére”67 tett javaslatával. Eszerint az 

átszervezést az teszi szükségessé, hogy az igazságügyi apparátus személyi összetétele nem 

változott a Horthy-kor óta, ezért a személyi állomány nem felel meg a népi demokratikus 

Magyarország működése által támasztott követelményeknek. „Munkáskáder a bírói és ügyészi 

karba a legutóbbi időkig egyáltalán nem került.”68 A javaslat szerint az igazságügyi apparátus 

túlméretezett, továbbá egyáltalán nem alkalmazkodik az ország közigazgatási szervezetéhez. 

Problémát jelent az is – így a javaslat –, hogy a képzés túlságosan hosszú időt vesz igénybe 

(nyolc év). 

„A legsürgősebben biztosítani kell, hogy az igazságügyi apparátus a szocializmust 

építő dolgozó nép hathatós fegyverévé váljon az ellenséggel vívott harcban.”69 Ennek 

megfelelően 1950 végén 366 bírót 54 ügyészt, 178 fogalmazót, 19 minisztériumi előadót, 

összesen 676 fogalmazási alkalmazottat és 876 kezelő személyzeti dolgozót bocsátottak el 

állásából. Látható, hogy milyen űr támadt a szakember-gárdában, a megüresedett 

álláshelyeket – a szovjet példa nyomán – a Bírói és Államügyészi Akadémián végzett 

„szakembereknek” kellett volna betölteniük.  

Ehhez két megjegyzés kívánkozik. Az egyik: az Akadémiára küldendő hallgatókra 

párt- és tömegszervezetek, minisztériumok tettek javaslatokat (a népi ülnökök soraiból, kis 

számban az igazságügyi apparátusból, minisztériumoktól, DISZ-től, szakszervezetekből, 

egyéb tömegszervezetektől, üzemi vagy kerületi pártszervezetekből). Az előkészítő 

tanfolyamra behívottakról többféle információt is összegyűjtöttek (szociális származás, 

munkahely, párttagság kelte, mozgalmi funkció, házastárs párttagsága). Az előzetes 

képzettség szintje nem szerepel a begyűjtött információk között. A másik: a hallgatók előzetes 

tanulmányairól (illetve azok hiányáról) azért mégsem lehetett nem tudomást venni, ezért az 

Akadémia hivatalos megindítása előtt egy négyhetes előképzést tartottak, magyar nyelvi 

(fogalmazás és helyesírás) és történelmi alaptudást, továbbá alapvető ideológiai anyagot és 

jogi alapfogalmakat tanítottak a jövendő hallgatóknak. Ennek a négyhetes tanfolyamnak 

                                                 

67 MNL OL M-KS 276. f. 53. cs. 62. ő.e.30-37. pp. „Javaslat az igazságügyi apparátus átszervezésére” 
68 Uo. 
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végén mégiscsak sor került egy kisebb rostálásra, az itt megfelelőnek bizonyultak 

megkezdhették tanulmányaikat az Akadémián.  

Ez az 1949-ben rendeleti úton létrehozott oktatási intézmény 1953-ban bocsátotta ki 

utolsó végzőseit, több évfolyama ezután már nem indult. 

A felsorolt akadémiák többsége 1953-ban megszűnt. A már említetteken kívül az 

akadémiák megszüntetésének két fontos oka volt: részint az egyetemek és főiskolák erre az 

időre megfelelő számú jól (a népi demokratikus Magyarország értelmiségével szemben 

támasztott kívánalmaknak megfelelően) képzett szakembert bocsátott már ki. Részint pedig az 

akadémiák által képviselt párhuzamos felsőoktatási intézményrendszer felszámolása jelentős 

költségvetési megtakarítással is járt, amire ebben az időben nagy szüksége volt az állam 

költségvetésének.  

Az 1948-tól 1953-ig terjedő időszakban a magyar oktatási rendszer átalakítása is 

lezajlott, már a népi demokratikus rendszer elvárásainak megfelelő szakembereket képezte és 

bocsátotta ki. Így a hazai felsőoktatásból biztosítva volt az 1948 után megváltozott 

szakemberszükséglet biztosítása. 

A legmegbízhatóbbakat és a kulcspozíciókba helyezendőket azonban a szovjet és a 

magyar vezetés nem magyar felsőoktatási intézményekben, hanem a Szovjetunióban kívánta 

kiképezni, ahol már majdnem harmincéves gyakorlata volt a párthű értelmiség kialakításának. 



3 MAGYAR KULTURÁLIS ÉS TUDOMÁNYOS INTÉZET ALAPÍTÁSÁNAK TERVE A 

SZOVJETUNIÓBAN ÉS TÁRGYALÁSOK MAGYAR ÖSZTÖNDÍJASOK 

SZOVJETUNIÓBELI OKTATÁSÁRÓL 

3.1 Fizetések a moszkvai magyar követségen  

1946 március 5-én a Gazdasági Főtanács határozatot hozott a külügyi missziók 

költségvetésének csökkentésére vonatkozóan.70 Ennek értelmében a „moszkvai követség 

költségvetését is csökkenteni kellett a személyi illetmények tekintetében, mégpedig a követ és 

a rendkívüli követ illetményeit 40 %-kal, a miniszteri titkár és sajtóelőadó stb. illetményeit 30 

%-kal, a többi beosztottakét pedig 20 %-kal.” 

Nem sokkal később, április 9. és 18. között Nagy Ferenc miniszterelnök 

kormányküldöttség élén Moszkvában járt. A küldöttség tagja volt Gyöngyösi János 

külügyminiszter is, aki Moszkvában szerzett tapasztalatai alapján hazatérte után a következő 

előterjesztést intézte a Gazdasági Főtanácshoz71: „A Gazdasági Főtanács 2267/1946. számú 

határozatával a külügyminisztert a moszkvai követség illetményeinek csökkentésére hívta fel. 

A külügyminiszter a magyar kormánykiküldöttek moszkvai látogatása alkalmával szerzett 

tapasztalataira utalással a moszkvai magyar követség illetményeinek a moszkvai bolgár 

követség illetményeinek mérvére felemelését kéri. A kérelmet azzal indokolja, hogy Bulgária 

sok tekintetben hozzánk hasonló helyzetben van, a megélhetési viszonyok, a reprezentációs 

kötelezettségek és a tisztviselők és alkalmazottak felruházásával járó költségek feltétlenül 

szükségessé teszik az illetményeknek a javaslat mérvére emelését. 

Tekintettel a Gazdasági Főtanács előbbi határozatára, az illetményemelés 

mellőzendőnek látszik, legfeljebb a reprezentációs kiadások fedezésére lenne a követ részére 

reprezentációs ellátmány engedélyezhető.” A Gazdasági Főtanács 1946. május 22-i 

határozatával 12 000 rubel reprezentációs keretet engedélyezett a moszkvai követség számára.  

Néhány hónap elteltével a Gazdasági Főtanács merőben más, új határozatot hozott a 

moszkvai követséget illetően.72 1946. október 26-án a Pénzügyminiszter számára készített 

feljegyzésekben Gyöngyösi János részletes indoklással kérte a moszkvai követség pénzügyi 

ellátottságának és felszereltségének megjavítását. 
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Az intézkedések sorában az volt az első, hogy a követség dolgozóinak fizetését a 

kétszeresére emelték, és az összeg felét dollárban fizették ki. Eszerint Szekfű Gyula 

rendkívüli követ fizetése 29 900 rubelről 59 900 rubelre, Horváth Imre miniszteri titkári 

címmel felruházott tiszteletdíjas fizetése 28 600 rubelre, Vargyas Katalin tiszteletdíjasé 

16 000 rubelre emelkedett. A jelentős fizetésemelés indoklása a következőképpen hangzott: 

„Fenti javaslatom indoklásául legyen szabad arra hivatkoznom, hogy a moszkvai követség 

illetményelőlegei a követség felállításakor az 1940. évi illetményekkel azonos színvonalban 

lettek megállapítva s a jelenlegi megélhetési költségek fedezetére nem bizonyultak 

elegendőnek. A Moszkvában jegyre adott élelmiszerek árszínvonala az elmúlt 6 hónap alatt 

körülbelül háromszorosára emelkedett. Így pl. a cukor ára 5 rubelről 15 rubelre, a kenyérliszté 

3 rubelről 11 rubelre, a vaj 29 illetőleg 66, a kolbász 37-ről 82-re.” 

A felsoroltak tehát a jegyre kapható élelmiszerek árai, ezekből azonban csak korlátozott 

mennyiséget lehetett beszerezni. „a jegyre adott élelmiszerek mennyisége távolról sem 

elegendő a követség tagjainak élelmiszer-ellátására, nem is szólva a reprezentációs 

kötelezettségekről, amelyekhez szükséges élelmiszert és italt csak a szabadkereskedelmi 

árakon lehet beszerezni. Bár a szabadkereskedelmi árak időközben lemorzsolódtak, még most 

is toronymagasan állnak a jegyre adott élelmiszerek ára felett. Így pl. 1 kg cukor ára 66 

rubel.” 

3.2 A moszkvai Collegium Hungaricum terve 1946–1948 

1945 július 21-én Ács Tivadar73, a Magyarok Világszövetségének ügyvezető alelnöke levelet 

intézett dr. Gyöngyösi János külügyminiszterhez és gróf Teleki Géza vallás- és 

közoktatásügyi miniszterhez, amelyben egy moszkvai Collegium Hungaricum74 létesítésének 

időszerűségére és fontosságára hívta fel a figyelmet. „Azok a társadalmi erők, amelyek 

szembeállították Magyarországot a Kárpátoktól keletre elterülő világgal, csatát vesztettek, 

megsemmisültek, vagy súlyosan meggyengültek. Az új, demokratikus Magyarországon olyan 

társadalmi viszonyok alakulnak ki, amelyek alkalmasak a kelet-európai szellemi hatások 

befogadására és feldolgozására.”75 A magyar kultúrpolitika feladata a háború után, hogy 
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beilleszkedjen az új kelet-európai szellemi vérkeringésbe, és „a környező népekkel ápolandó 

szellemi kapcsolatok mellett … a Szovjetunió népeivel létesítendő szoros együttműködés”76 

legyen az új kultúrpolitikája leglényegesebb pillére. Az újfajta kultúrpolitika leghathatósabb 

eszköze a Moszkvában létesítendő Collegium Hungaricum. 

Ács Tivadar a létesítendő intézménynek a következő feladatokat szánta: legyen a 

Collegium Hungaricum a szovjetunióbeli, magyar vonatkozású történelmi, régészeti, néprajzi 

és szociológiai kutatások végzésének központja. Másrészről ismertesse meg a Szovjetunióban 

a magyar kultúrát, és szervezze a szovjet kultúra és tudomány megismertetését 

Magyarországon. Ács Tivadar úgy látta, hogy az intézmény ezt a hármas feladatot úgy tudná 

a leghatékonyabban ellátni, ha a magyar kulturális kormányzat nem diákokat küldene ki, 

hanem olyan „tudósokat és szakembereket…., akik mögött már van tudományos múlt.” 

Nézete szerint a Collegium Hungaricumok eddigi működésében súlyos hiba volt, hogy 

„előképzettség és előzetes tudományos teljesítmények nélküli diákok kerültek külföldre, akik 

nem tudták sem a magyar kultúra képviseletét ellátni, sem pedig a Collegium tudományos 

munkáját szakszerű és komoly mederbe terelni.”77 

Nem taláéltam arra vonatkozó dokumentumomt, hogy Ács Tivadar tervezetének 

mekkora befolyása volt gróf Teleki Géza intézkedéseire, mindenesetre a szovjet 

Külügyminisztérium iratai között megtalálhatóak az ügy további fejlődésére vonatkozó iratok. 

V. G. Dekanozov78, a Szovjetunió külügyminiszter-helyettese 1945. szeptember 5.-i 

keltezéssel ugyanis arról tájékoztatta Sz. V. Kaftanovot79, a szovjet kormány80 mellett 

működő Felsőoktatási Bizottság elnökét, hogy gróf Teleki Géza, az Ideiglenes Nemzeti 

kormány Vallás- és Közoktatásügyi minisztere több kéréssel fordult a szovjet kormányhoz, 

éspedig:  

- a Felsőoktatási Bizottság delegáljon Magyarországra egy tanárt orosz nyelvi és irodalmi 

előadások tartásának céljából 

- a Felsőoktatási Bizottság küldjön Magyarországra egy professzort, aki Debrecenben az 

egyetem orosz nyelvi és irodalmi tanszékét vezethetné 

- a szovjet fél előadások megtartására egyéb tudományterületek szakembereiből is 

delegáljon néhányat Magyarországra 

                                                 

76 MNL OL XIX-I-1-k 1946-47. 11. doboz 131. tétel 
77 Uo. 
78 Vlagyimir Georgijevics Dekanozov – ebben az időben a Szovjetunió külügyminiszter-helyettese 
79 Szergej Vasziljevics Kaftanov – 1946 és1951 között a Szovjetunió felsőoktatási minisztere. 
80 „Népbiztosok Tanácsa”(Szovjet Narodnih Komisszarov – Совет Народных Комиссаров): ez a szovjet 

kormány elnevezése ebben az időben 



- a szovjet kormány adjon lehetőséget magyar egyetemisták Szovjetunióbeli tanulására 

- a magyar fél örömmel venné, ha néhány szovjet diák az Eötvös József Kollégiumba jönne 

tanulni.81 

Dekanozov válasza nem késett sokáig, néhány hét elteltével közölte a Felsőoktatási Bizottság 

válaszát, mely szerint „a Bizottság egyetért azzal, hogy szovjet tudósok utazzanak 

Magyarországra előadások tartásának céljával, továbbá, hogy a Felsőoktatási Bizottság 

lehetőséget fog találni arra, hogy 10 magyar állampolgár tanulhasson szovjet felsőoktatási 

intézményekben”82.  

Ebben a – szovjet állami szervek közötti – levelezésben szó sem esik magyar kulturális 

intézet létesítéséről a Szovjetunióban, csak szovjet tanárok Magyarországra küldéséről és 

magyar diákok lehetséges oktatásáról a Szovjetunióban. Másrészről itt csak a magyar diákok 

szovjetunióbeli fogadásáról folyt a levelezés, szovjet diákok Magyarországra küldéséről nem. 

Fél évvel a fenti levélváltás után a Szovjetunió Minisztertanácsa határozatot fogadott 

el, amelyben engedélyezte, hogy a Felsőoktatási Minisztérium 500 külföldi diákot fogadjon a 

szovjet felsőoktatási intézményekben, köztük 15 magyart83.  

Ezek voltak tehát a szovjet és a magyar fél elképzelései a kapcsolatok további fejlesztését 

illetően. 

Az Ács Tivadar tervezetében szereplő, ösztöndíjasok befogadására is alkalmas intézet 

létrehozásához vezető úton az első tapogatózó lépést a Vallás- és Közoktatásügyi 

Minisztérium X. ügyosztályának a magyar-orosz kultúrkapcsolatokkal foglalkozó előadója 

tette meg, mikor G. S. Barulin, szovjet követségi tanácsos előtt megemlítette egy moszkvai 

Collegium Hungaricum alapításának ügyét84. Barulin azt javasolta, hogy a minisztérium ezt a 

kérést szóbeli jegyzék formájában hozza a szovjet fél tudomására. 

Keresztury Dezső85, a magyar vallás- és közoktatásügyi miniszter 1946. május 10-én 

kelt, a Szovjetunió budapesti külképviseletéhez intézett átirata86 leszögezte, hogy a Magyar 

Köztársaság a Szovjetunióval élénk kulturális kapcsolatok kiépítésére törekszik. Ezért a 
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magyar kormány 30 kutatói ösztöndíjat alapított, mert szándékában áll kutatókat és tudósokat 

kiküldeni a Szovjetunióba, hogy ott folytathassanak kutatómunkát.  

A minisztérium ennek megvalósításához két intézmény létrehozását látja 

célravezetőnek, egyrészt egy Magyar Intézet felállítását a moszkvai tudományegyetemen, 

másrészt a magyar kutatók elhelyezését és irányítását szolgáló Collegium Hungaricumot, a 

bécsi, a római és berlini hasonló intézmények példájára. 

1946. június 8-án a Moszkvában létesítendő magyar kulturális intézet kiérlelt tervét87 

átküldték Gyöngyösi János külügyminiszternek. A tervezet szerint a létesítendő magyar 

intézet költségvetéséről a vallás- és közoktatásügyi miniszter gondoskodik. A tervezet szerint 

az intézmény tevékenységét két fontos feladatkörbe kellene rendezni: egyik ezek közül a 

magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar kultúra és kulturális események megismertetése 

a Szovjetunióban az érdeklődőkkel, továbbá a magyar tudományos kutatások eredményeinek 

hozzáférhetővé tétele a szovjet kutatók számára. Másrészről pedig az intézet ellátná a magyar 

(már diplomával és esetleges kutatói előélettel rendelkező) tudósokat a Szovjetunióban 

megjelent tudományos művekkel, valamint előkészítené és irányítaná a Moszkvába 

tudományos kutatások céljából kiérkező ösztöndíjasok munkáját. 

A tervezet összeállítói említést tesznek arról is, hol látják elhelyezhetőnek a majdan 

létesítendő intézetet („feltéve, hogy a Szovjet-Unió kormánya helyiséget és berendezést 

bocsájt rendelkezésünkre”), márpedig annak a magyar kulturális kormányzat előtt is 

világosnak kellett (volna) lennie, hogy épület vagy helyiségek „rendelkezésre bocsátása”, 

berendezéssel, egy évvel a 2. világháború befejezése után Moszkvában nagyon súlyos gond, 

gyakorlatilag lehetetlen volt. Másrészről a tervezet készítőiben fel sem merült a gondolat, 

hogy a Szovjetunió, amellyel egy évvel korábban a magyar állam még hadban állt, értetlenül 

fog állni egy, a magyar állam minisztériumai által irányított kulturális intézet létrehozásának 

terve előtt, amelybe rendszeresen érkeznek magyar állami ösztöndíjjal diplomás kutatók, akik 

aztán a Szovjetunió legkülönfélébb tudományos intézeteiben (amelyek körét a tervezet 

pontosan nem határozza meg) kívánnának hosszabb-rövidebb ideig tudományos kutatásokat 

végezni. A tervezete készítőinek – úgy tűnik – nem volt ismeretük a Szovjetunió zártságára és 

a sztálini rendszer mibenlétére vonatkozóan 

A tervezet évenként 10.340 USA-dollár költséggel számolt, azonban a 

dokumentumból nem derül ki, hogy ezt az összeget milyen előzetes adatok alapján 
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számították ki, hogy ezeket az adatokat honnan érkezett információk alapozták meg, továbbá, 

hogy részletezve, milyen lehetséges költségeket vettek figyelembe az összeg 

meghatározásakor. 

Ilyen előzmények után Keresztury Dezső vallás- és közoktatásügyi miniszter 1946. 

május 22-i keltezésű átiratában88 arra kérte a külügyminisztériumot, hogy az intézet ügyéről 

szóló leveleit továbbítsa G. M. Puskinnak89, a Szovjetunió rendkívüli és meghatalmazott 

követének, és Szekfű Gyula90 moszkvai magyar követnek, azzal a kéréssel, hogy az intézet 

létrejöttét a rendelkezésére álló eszközökkel igyekezzen elősegíteni. 

Szekfű Gyula 1946 július 15-n kelt jelentésében91 leírta, hogy találkozott a szovjet 

külügyminisztérium Balkáni Osztályának helyettes vezetőjével, akinek „nézete szerint külön 

magyar kollégium felállítása aligha lehetséges, és nem is célszerű, sokkal célravezetőbbnek 

tartja, ha a magyar fiuk állandóan együtt laknak az itteniekkel.” A Szekfű kérdésére adott 

válasz azt jelzi, hogy a szovjet külügyminisztérium munkatársa egyáltalán nem értette, miféle 

kollégiumról is van szó a magyar javaslatban. 

1946 augusztusában Czinkótszky Jenő miniszteri tanácsos, a VKM Kulturális 

Osztályának vezetője és Szekfű Gyula követ tárgyalásokat folytatott a Szovjetunió 

Felsőoktatási Minisztériumában92, e tárgyalásokról a Külügyminisztériumba küldött 

jelentésből kiderül, hogy a megbeszélések egy „Leningrádi Magyar Intézet illetőleg Magyar 

Kabinet” felállításáról folytak, nagyon reményt keltő módon. Dr. Nemes József miniszteri 

osztályfőnök megállapítása szerint „a Szovjetunió illetékes tényezői szívesebben veszik a 

kabinet elnevezést, ami végeredményben csupán nomenclatura kérdése”.93 Ez eléggé 

könnyelmű megjegyzés, a „kabinet” szó valamely szaktárgy oktatásának céljából kialakított 

szaktantermet jelent (egyéb jelentések mellett) az orosz nyelvben. Ezek szerint tehát a 

Szovjetunió Felsőoktatási minisztériumának hivatalnokai a magyar tárgyalópartnereik által 

felvetett, kulturális intézet alapítására vonatkozó tervet úgy értelmezték, hogy a magyar 

oktatási kormányzat szeretné megindítani a Szovjetunióban a magyar nyelv és kultúra 

intézményes oktatását.  
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Azt a következtetést vonhatjuk le a fentiekből, hogy a Vallás- és Közoktatásügyi 

Minisztérium tisztviselői a Szovjetunió illetékes szerveivel folytatandó tárgyalások 

megkezdése előtt nem tették meg azt a – bármely külügyminisztériumban hétköznapi 

gyakorlatnak számító – lépést, hogy tájékozódtak volna a Szovjetunó szokásairól és 

kultúrájáról, döntéshozási mechanizmusairól, a kultúra szervezetéről, hivatalrendszeréről, 

irányításáról, és egyáltalán, a sztálini politikai rendszer mibenlétéről. 

Felmerülhet bennünk az a kérdés, hogy ilyen fontosnak ítélt tárgyalások irányításával 

miért egy minisztériumi osztálytanácsost bíztak meg. A Szovjetunióban a döntések a 

legfelsőbb párt- és állami szinteken születtek, az alsóbb szintekre (minisztériumi osztályok) 

már csak a döntések végrehajtására vonatkozó utasítások jutottak el. Czinkótszky 

minisztériumi tanácsos csak egy olyan, magas rangú hivatalnokkal tárgyalhatott, akinek 

semmiféle döntési joga nem volt, de még véleményezési lehetősége is csak alig-alig lehetett. 

Feladata csak annyi, hogy írjon egy jelentést saját feljebbvalóinak a magyar osztálytanácsos 

látogatásáról. Az idézett irat maga is így említi: „Czinkótszky tanácsos úr tárgyalásai a 

Szovjetunió felsőoktatási minisztériumában”, ebből az iratból nem derül ki viszont, hogy 

kivel (csak egy később kelt levélből tudhatjuk meg, hogy Szvetlov miniszterhelyettessel).  

1946 szeptember 6-án a vallás- és közoktatásügyi minisztérium miniszteri 

osztályfőnöke újabb levelet94 intézett a külügyminiszterhez. Ez a dokumentum csekély 

változtatással megismételte Keresztury Dezső június 8-i tervezetét, kiegészítve az időközben 

„kabinet”-té átalakult intézmény tervezett feladataival (a magyar nyelv és irodalom egyetemi 

oktatása, a szovjet „tudományos és kulturális tényezők” megismertetése, a magyar 

tudományos és kulturális élettel, a magyar tudomány és kultúra képviselőinek rendszeres 

tájékoztatása, a szovjet tudomány és kultúra új eseményeiről, magyar-szovjet könyvcsere 

lebonyolítása, kapcsolat teremtése a Szovjetunióban élő magyarral rokon népek 

tudományának és kultúrájának képviselőivel, a magyar őstörténet tanulmányozása, és csak 

utolsó pontként: „a Szovjetunióban tartózkodó magyar ösztöndíjasok működésének 

figyelemmel kísérése”). Itt már nem esik szó az ösztöndíjasok munkájának irányításáról és 

elősegítéséről. 

A VKM államtitkárának, Bassola Istvánnak 1946. október 21-én a magyar 

külügyminiszterhez intézett leveléből95 elégedett optimizmus érződik, mivel Moszkvában 

„Czinkótszky Jenő…oly sikeres tárgyalásokat folytatott” Szvetlov miniszterhelyettessel. Az 

                                                 

94 MNL OL XIX-I-1-k 1946-48. 131. tétel 33-34. lap (11. doboz) 
95 MNL OL XIX-I-1-k 1946-48. 131. tétel 35. lap (11. doboz) 



államtitkár ezért arra kérte a külügyminisztert, hogy „lehetőleg minél előbb küldje ki ismét 

Moszkvába Czinkótszky tanácsos urat” a tárgyalások folytatására. 

Keresztury Dezső miniszter október 29-én szintén igen bizakodó hangú levélben 

fordult Barulin szovjet követségi tanácsoshoz, röviden összegezve Czinkótszky Jenő 

moszkvai tárgyalásainak reményekre okot adó lefolyását, és megjegyezte, hogy a Magyar 

Intézet és a Kabinet ügyét a személyes tárgyalások nagyban előmozdították. A miniszter 

egyben közölte, hogy szeretne újabb küldöttséget küldeni Moszkvába további tárgyalások 

folytatására (a Külügyminisztériumból Czinkótszky Jenő miniszteri tanácsost és a Vallás- és 

Közoktatásügyi Minisztériumból dr. Szentmihályi Jánost, a magyar-szovjet kulturális 

kapcsolatok ügyeinek előadóját).  

Úgy tűnik, ebben az esetben a szovjet és a magyar tárgyaló fél elbeszélt egymás 

mellett, nem értették egymás szándékát. Keresztury Dezső az „intézet” és „kabinet” szavakat 

e dokumentumban is úgy értelmezte, mintha azokat a szovjet tárgyalópartnerek egymás 

szinonimáiként használták volna („…Leningrádban Magyar Intézetet, - illetve, ahogy azt a 

Szovjetunió tényezői nevezték, Magyar Kabinettet – létesítsenek…”). A Szovjetunió 

„tényezői” nem voltak tisztában azzal, hogy mit értenek magyar tárgyaló partnereik „intézet” 

alatt. (Egy néhány helyiségből álló ház vagy lakás, amelyben Magyarországról, magyar 

szervek által kiküldött munkatársak dolgoznak. Az Intézet programját Magyarországon 

tervezik meg. Célja egyrészt a magyar kultúra és tudomány szovjetunióbeli megismertetése, 

másrészt pedig a magyar kultúra szakemberei számára a szovjet kulturális és tudományos 

fejlődéssel való mielőbbi megismerkedés, az intézmény a kiérkező kutatóknak esetleg szállást 

is biztosít.) Az „intézet” szó orosz megfelelője (insztyitut) főiskolát is jelent. A 

Szovjetunióban csak a kiemelt, nagy múltú felsőoktatási intézményeket hívták „egyetem”-nek 

(unyiverszityet), az Októberi Forradalom után a tömeges szakemberképzés céljából 

létrehozott felsőoktatási intézmény-hálózat „insztyitut”-okból állt, mindezeket együtt „vuz”-

oknak96 nevezték. 

A moszkvai Magyar Követség I. osztályú titkára, Horváth Imre november 1-én egy 

rövid értesítést97 küldött a Magyar Külügyminisztériumba arról, hogy az Intézet ügyét illetően 

még nem született döntés. Leírta viszont, mi okoz fejtörést a szovjet félnek: „Nem látják 

tisztán [ti. a Szovjet Felsőoktatási Minisztérium illetékes tisztviselői S. K.A.], mennyiben 

érdemes tudományos intézetet létesíteni egy-két ember számára. Szívesen vennék, ha egészen 
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konkrét és kimerítő tervet terjesztenénk elő a magyar intézet felállítására és működésére 

vonatkozó elképzelésekről.” 

„Minthogy a követség konkrét és kimerítő tervezet megküldését kérte”98, november 4-én a 

Vallás és Közoktatásügyi Miniszter elküldte 126.114/1946. sz Emlékeztetőjét Szekfű Gyula 

követnek, amelyben egy, Petrozavodszkban99, a Karéliai Egyetem mellett működő Magyar 

Intézet felállításáról van szó, amelynek létrehozására a „Szovjetunió Felsőoktatási 

Minisztériuma hajlandónak mutatkozik”. Ezzel párhuzamosan az emlékeztető változatlan 

formában ismét részletesen leírja a Leningrádi Egyetem Finnugor Tanszéke mellett működő 

Magyar Kabinet felállításának tervét. 

A szovjet hatóságok válasza továbbra is váratott magára, ezért november 21-én dr. 

Szentmihályi János miniszteri titkár megbeszélést folytatott G.S. Barulin követségi 

tanácsossal, aki, mint magánember, „melegen pártfogolná”, ha a Vallás- és Közoktatásügyi 

Minisztérium képviselői Moszkvában személyes megbeszéléseket folytatnának (még az 

utazás gyakorlati megszervezéséhez is hasznos tanácsot adott: ha a minisztérium küldöttje 

diplomáciai futárként utazik ki, a vízumkérés formaságai sokkal egyszerűbben 

megoldhatóak).100 

Miután az intézet ügyének intézése teljesen holtpontra jutott, a levelezésben és 

tárgyalásokon semmilyen kézzelfogható eredményt nem sikerült elérni, Szekfű Gyula követ 

1946 decemberében többoldalas, meglehetősen ingerült hangú levélben101 próbálta 

megmagyarázni a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium és a Külügyminisztérium 

vezetőinek, miért nem halad előre a felállítandó Magyar Intézet ügye. „Az eredetileg 

Collegium Hungaricum, majd Magyar Intézet, végül Czinkótszky tanácsos úr nyári látogatása 

óta kabinet néven tervezett intézmény a közoktatási miniszter úr és a Külügyminisztérium 

elképzelése szerint még mindig olyan feladatokat látna el, aminőket a Nyugaton alapított régi 

Collegium Hungaricumok. Márpedig ilyennek alapítása a Szovjetunióban lehetetlen.102 

Megállapításaim szerint egyetlen államnak sincs ilyen intézete … azon feladatokat, melyeket 

mi egy Magyar Intézethez fűzünk, s amelyek kétségtelenül igen fontosak, egyik nép sem egy 

intézet által, hanem a legkülönbözőbb eszközökkel látja el. Elsősorban attaséival, sőt 

követségeiken külön kultúrosztályokkal.”103 
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1946. végéig a Vallás- és közoktatásügyi Minisztérium és a Külügyminisztérium 

vezetői és hivatalnokai nem voltak hajlandóak szembenézni a tényekkel, nem szereztek meg, 

gyűjtöttek össze a Szovjetunió hivatalrendszerére, államirányítására, kulturális életére és 

oktatási szervezeteire vonatkozó alapvető információkat, hogy aztán ezek ismeretében 

tárgyaljanak az oktatási és kulturális kapcsolatokról, amelyeket viszont mindenáron építeni 

akartak.  

A szovjet fél olyan, nyelvoktatást végző és ehhez kapcsolódóan a magyar kultúra alap-

ismereteit közvetítő, a Leningrádi Állami Egyetemen (később Petrozavodszkban) működő 

nyelvi kabinet létesítésről gondolkodott, amelynek azonban nem sok értelmét látta, az 

érdeklődésnek a szovjet diákok részéről várható hiánya miatt,  ami viszont teljességgel 

érthető, tekintettel a magyar hadsereg alig egy évvel korábbi szovjetunióbeli szerepére.  

Milyen politikai és gazdasági érdeke fűződött volna a szovjet államnak ahhoz, hogy 

egy egyetemén működjön egy „Kabinet”, ahol egy olyan ország nyelvét tanítják az illető 

országból érkezett előadók, amelyet szovjet csapatok tartanak megszállva, amellyel nincsenek 

élő gazdasági kapcsolatai, következésképp nincsen szüksége szakemberekre sem, akik 

beszélik ezt a nyelvet.  

A nyelvi kabinettel kapcsolatban még valamit meg kell jegyeznünk: az indoeurópai 

nyelveket könnyen tudja tanulni egy orosz diák, lévén az orosz nyelv is indoeurópai. A 

finnugor nyelvcsaládhoz tartozó magyar nyelv azonban teljesen más szerkezetű és kiejtésű. 

Szovjet diákoknak semmilyen érdeke nem fűződött ahhoz, hogy egy számukra nagyon nehéz 

nyelvet megtanuljanak, amellyel aztán nem alapozhatják meg további pályájukat, mert nem 

találnak olyan munkahelyet, ahol szükség lenne tudásukra. 

A Szekfű Gyula által leírt tények megismerése még mindig nem volt azonban 

elegendő ahhoz, hogy a magyar kultúra vezetői eredeti terveiktől elálljanak, vagy a 

lehetőségekhez igazítva változtassanak rajtuk. 

Egy 1947 elején keletkezett Feljegyzésben104 Czinkótszky Jenő kifejtette, hogy 

hibásak a „Szekfű követ úr” által leírtak. „Úgy látszik azonban, hogy a Leningrádi Magyar 

Intézet ügye … mégsem olyan reménytelen óhajunk, mint azt a követ úr látja, s kívánatos 

volna, ha a két minisztérium megfelelő osztályai ezekben a kérdésekben olyan újabb 

megoldási módozatot találnának, amelyek az ügy előrevitelét elősegítenék.” A kétoldalas irat 

négy sora foglalkozik az 1946 őszén a Szovjetunióba kiküldött ösztöndíjasokkal, akiknek 

„ügye immár nem probléma, mert … a felsegítésükre szükséges összeg már átutaltatott,…”.  
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Január végén Keresztury Dezső hosszú, személyes hangú levélben105 tette meg 

észrevételeit a Szekfű Gyula levelében foglaltakra106. Ő is hosszan összegezte, milyen 

feladatokat kell ellátnia a létrehozandó Magyar Intézetnek, rámutatott, hogy a „kabinet nem 

alkalmas ezen sokirányú feladatok megoldására, azonban változatlanul az a vélemény, hogy 

ha alkalmas egyén látja el a kabinet vezetését, … máris hozzáláthatna a reá váró feladatok 

megoldásához, és szép eredményeket érhetne el.” (E feladatok ellátására egyébként addigra 

már önként jelentkezőt is sikerült találni.) Udvarias ember lévén, aki hosszabb időt töltött el 

Európa több fővárosában is, így jól ismerte az ott működő kulturális intézeteket, nem írta bele 

a Szekfűnek címzett levélbe, hogy „mivel Neked eddig nem sikerült eredményt elérned, a 

szovjet partnerrel való tárgyalások folytatására újabb delegációt szándékozom kiküldeni.” 

Az ösztöndíjasokkal kapcsolatban ő is megjegyezte, hogy az ösztöndíjasok 

segélyezésére szánt pénzt a minisztérium már átutalta, a további összegek átutalása pedig 

folyamatban van. „Engedd meg, hogy hálásan megköszönjem atyai gondoskodásodat, 

amelyben fiainkat részesítetted. A magam részéről feleslegesnek tartom hangsúlyozni azt, 

hogy a magyar követ feltétlenül illetékes arra, hogy az ösztöndíjasok ügyeivel foglalkozzék. 

Kívánságodra azonban eddigi fáradozásaidért külön köszönetet mondva, felkérlek Téged107, 

hogy a vezetésed alatt álló követség illetékes személyei gondozzák az ösztöndíjasok ügyeit.” 

– írta Keresztury Dezső 1947. január 20-án – hónapokkal az első ösztöndíjas csoport 

kiutazása után. Erre a szokatlan felkérésre nyilván azért volt szükség, mert a külföldi magyar 

kulturális intézetek addigi húszéves működése során nem volt szükség arra, hogy a magyar 

állami ösztöndíjjal európai országok nagyvárosaiba érkező ösztöndíjasok problémáival a 

követségeknek kelljen foglalkozniuk 

Keresztury Dezső szükségesnek tartotta hozzátenni, hogy az ösztöndíjasok 

segélyezésére szánt havi 10.000 rubelt Szekfű ossza szét az ösztöndíjasok között belátása 

szerint, habár „Meg kell jegyeznem, hogy itten kapott információim szerint az orosz állam 

által fizetett ösztöndíjak a tisztességes megélhetéshez elegendőnek látszottak.”108  

A legutóbb idézett mindkét iratban (Czinkótszky Jenő feljegyzése és Keresztury Dezső 

levele) előfordul annak hangsúlyozása, hogy „az ösztöndíjasok ügye egyébként is már 

megoldódott”. Mi ez az, amúgy már „megoldódott” „ügy”, amire Czinkótszky Jenő és 
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Keresztury Dezső is utal egy rövid mondatban a kulturális intézet létrehozásának szervezése 

közben? 

3.3 Az 1946-ban kikerült ösztöndíjas-csoport 

A Szovjetunió felsőoktatási intézményei az 1946/47-es tanévben fogadták az első külföldi 

ösztöndíjas egyetemistákat109. Több országból érkezett körülbelül ötszáz diák kezdte meg 

ebben az évben tanulmányait a szovjet „vuz”-okban az európai szovjet befolyási övezetből, 

rajtuk kívül vietnámiak, mongolok, kínaiak és koreaiak. Ezek a fiatalok a felsőfokú képzés 

teljes időtartamára érkeztek a Szovjetunióba. Hat évvel később, 1952-ben számuk elérte a 

nagyjából nyolcezret (különböző források más-más számokat említenek)110. A szovjet 

felsőoktatási intézmények ilyen módon az orosz nyelvet a szakmájuk gyakorlásához 

szükséges szinten beszélő fiatal értelmiségieket képeztek a népi demokráciák számára, akik 

politikai képzettségük révén hazájuk iparát, mezőgazdaságát, kereskedelmét 

zökkenőmentesen tudták beilleszteni a szovjet típusú gazdasági rendbe. Ez is egyike volt azon 

kötelékeknek, amelyek megalapozták a népi demokratikus országok közösségének egységét a 

negyvenes évek végétől kezdve. 

A háború befejeztével újjászerveződő magyar kulturális és oktatási szervezet 

szükségesnek látta barátságos gesztusok megtételét a Szovjetunió irányában. 1945 végén a 

vallás- és közoktatásügyi miniszter a Szovjetunióba szóló ösztöndíjat létesített, és erről 

tájékoztatta az Országos Ösztöndíjtanács111 elnökségét. „A Szovjet-Unió és az új 

demokratikus Magyarország között létesült kulturális kapcsolatok terén az elmúlt évekkel 

ellentétben, a legintenzívebb szellemi együttműködést óhajtom előmozdítani. 

Ennek a célnak a szolgálatában tudomásul és megfelelő további eljárás végett értesítem a 

tekintetes Elnökséget, az 1927:XIII.t.c.-ben112 nyert felhatalmazás alapján, hogy már most az 

általános ösztöndíjakció megindulása előtt, a vezetésemre bízott tárca hitele terhére a Szovjet-

Unió szellemi életének legmegfelelőbb helyszíni tanulmányozása céljából 10, a Szovjet-

Unióba szóló ösztöndíjat létesítek.” 113 Az ösztöndíjat valamely magyar egyetemre már 

beiratkozott, de még inkább ott már diplomát szerzett olyan fiatal kutatók számára alapították, 
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akik a szovjetunió valamely tudományos intézetében szeretnék tovább képezni magukat. Az 

ösztöndíj időtartamát 10 hónapban állapították meg, összegét pedig havi 4000 pengőben.  

Az Országos Ösztöndíjtanács 1945 december 28-i ülésén foglalkozott az újonnan 

alapított ösztöndíjakra való jelölés ügyével, a jelöltek névsorát 1946 január 25-én 

felterjesztette a Vallás-és Közoktatásügyi Miniszternek.114 A névsort megküldték a Magyar-

Szovjet Művelődési Társaságnak is, véleményezés céljából.115 (Az említett névsorok között 

jelentős különbségek vannak.) 

1946 február 18-án a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium szóbeli jegyzéket116 

intézett a Szovjetunió budapesti Követségéhez, amelyben tájékoztatta a követséget 30 

ösztöndíj alapításáról. „Ez ösztöndíjak odaítélése az Országos Ösztöndíjtanács jelölése és a 

Magyar-Szovjet Művelődési Társaság véleményezése alapján most van folyamatban”. 

Tekintettel Magyarország rendkívül súlyos gazdasági helyzetére, a „Magyar Vallás- és 

Közoktatásügyi Minisztérium ezért tisztelettel kéri, nem volna-e lehetséges, hogy a 

kiküldendő magyar ösztöndíjasok tanulmányi – és ellátási költségeit, a fennálló súlyos 

helyzetre való tekintettel az 1946/47. tanulmányi évre kivételesen a Szovjet-Unió vállalná. 

Ennek ellenértékeképpen a Magyar Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium a legnagyobb 

készséggel ajánlja fel, hogy ugyanannyi szovjet ösztöndíjasnak magyarországi tanulmányi- és 

ellátási költségeit fedezze.”117 

Az ösztöndíjasok végleges névsora mégsem az Ösztöndíjtanács vagy a Szovjet-

Magyar Művelődési Társaság és a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium közötti 

egyeztetések során alakult ki, hanem „A 15 ösztöndíjast Barulin követségi tanácsos úr 

választotta ki a 30-ból, a kiválasztásnál a következő szempontok érvényesültek: 

1. a pályázók kora (32 évesnél idősebb pályázó nem jöhet tekintetbe) 

2. van-e lehetőség a Szovjetunióban arra, hogy a pályázó eredményes tanulmányokat 

folytathasson 

 (...)  

Barulin tanácsos úr kifejezte azt az óhaját, hogy a jövőben több mezőgazdasági szakember, 

technikus kapjon ösztöndíjat. A Miniszter Úr álláspontja az, hogy mivel mind a 30 ösztöndíjas 
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szabályszerűen pályázott, és szabályszerűen ítéltük oda az ösztöndíjat, teljesen irreleváns, 

hogy a 30 közül melyik 15 utazhat ki.”118 

A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium által átadott, 30 nevet tartalmazó listáról 

tehát a szovjet követség munkatársai választották ki azt a 15 pályázót, aki végül valóban 

kiutazhatott a Szovjetunióba, ezen túl pedig Barulin követségi tanácsos érzékeltette, hogy a 

jövőben Magyarország milyen szakemberek szovjetunióbeli képzésére kaphat lehetőséget. 

A követségi tanácsos arról is tájékoztatott, hogy milyen körülményekre számíthatnak a 

kiutazó fiatal magyar kutatók: „az ösztöndíjasok ingyenes lakásban, naponta 3-szori 

étkezésben részesülnek. Az étkezésért minimális térítést kell fizetni, mely Barulin tanácsos úr 

közlése szerint fillérekből kitelik. Az egyetemi oktatás teljesen ingyenes.” 

1946 május 16-án a Szovjetunióba kiküldendő ösztöndíjasok névsorát119 a magyar 

külügyminisztérium Kulturális Osztályának helyettes vezetője megküldte Szekfű Gyula 

rendkívüli és meghatalmazott követnek is.  

A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium két munkatársa120 szeptember 16-án 

kereste fel ismét Barulin követségi tanácsost, aki közölte velük, hogy „a Szovjetunióba utazó 

ösztöndíjasok utazási költségeit minden valószínűség szerint a Szovjetunió kormánya fedezi. 

A kint tartózkodó ösztöndíjasok részére, amennyiben egyetemi végzettségük már megvan, 

havi: 900.- rubelt folyósít a Szovjet-Unió kormánya, amennyiben egyetemi hallgatók, havi: 

500.-rubelt. 

Ismételten ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy ingyen tanszerekben, ingyen lakásban 

részesülnek, és ugyanazokat a jegyeket és utalványokat kapják mint a Szovjetunió tudós-

aspiránsai.” 121 

A megbeszélés után a Minisztérium a Gazdasági Főtanácsot is tájékoztatta az 

ösztöndíjasok kiküldésének anyagi vonzatairól, ebben szerepel Dr. Szentmihályi János egy 

megjegyzése: „A magam részéről eddig nem tartottam ildomosnak, hogy a támogatás 

összegszerűségét megkérdezzem, eddig is megnyugodtam abban a tényben, hogy Barulin 

tanácsos úr több ízben kijelentette azt, hogy az ösztöndíjasok a Szovjetunió vendégei. 

Államtitkár úr kérésére tettem fel határozott formában a kérdést, és a válaszban úgy vélem 

mind magam, mind Államtitkár úr is megnyugodhatunk.”122 Nem egészen világos, hogy az 

említett két összeg (900 és 600 rubel) miért töltötte el megnyugvással Dr. Szentmihályi 
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Jánost. Sem a Külügyminisztérium, sem a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium iratai 

között nem található ugyanis egyetlen, a moszkvai követségtől bekért jelentés sem, amely a 

szovjetunióbeli közellátásról, meleg ruhaneműk beszerzési lehetőségeiről, az élelmiszerek 

áráról, illetve a vuzok étkezdéiben felszolgált ételek minőségéről és mennyiségéről szólna.  

Az első, tizenöt főből álló magyar ösztöndíjas-csoportnak első része (öt ösztöndíjas) 

1946 októberének közepén utazott ki a Szovjetunióba, a többiek néhány héttel később 

követték őket. A kiutazók diplomás fiatalok voltak, akik a Szovjetunió egy-egy egyetemén 

kívántak valamely tudományágban kutatásokat végezni.123 

1946 novemberében valószínűleg eléggé rossz hírek érkezhettek haza az ösztöndíjasok 

teljes ellátásáról, ösztöndíjáról és étkezéséről, mert a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium 

december 6-án futárpostával kérte a választ a moszkvai Magyar Követségtől a következő 

kérdésekre: „Az ösztöndíjasok … hol laknak, hol étkeznek. Kimutatásszerűen legyen szíves 

közölni, hogy az ösztöndíjasok iparcikk-jegyfüzetükre milyen cikkeket vásárolhatnak, milyen 

áron. … ezek az árak … olyanok-e, hogy az ösztöndíjasok hiányzó meleg ruhaneműeket ott 

beszerezhetik. … honnan, melyik szervtől milyen összegeket kapnak. … az ösztöndíjasoknak 

lakásért, ellátásért, tandíj stb. címén milyen kiadásaik vannak.”124  

1946 december elején Szekfű Gyula moszkvai követ táviratilag ötezer rubel sürgős 

átutalását kérte az ösztöndíjasok támogatására, amelyet 1947 január elején kapott csak 

meg125. A 3. fejezet elején ismertetett élelmiszer-árak ismeretében nem csoda, hogy az 

ösztöndíjasok sürgős pénzügyi támogatásra szorultak.  

A távirati kérés indoklására küldött részletes levelében Szekfű Gyula kérte a 

minisztériumot annak meghatározására, hogy az ösztöndíjasok támogatására a követség 

költségvetéséből eddig már kifizetett összegeket hogyan számolja el. „…egyrészt 

lehetetlenség őket minden nélkül kidobni a világba, arra számítva, hogy az oroszok eltartják 

őket, akik persze nem adhatnak nekik többet, mint saját fiaiknak, másrészt azonban nem 

lehetséges, hogy a követség saját felelősségére, felhatalmazás nélkül tovább is támogassa 

őket. Meg vagyok róla győződve, hogy Keresztury miniszter be fogja látni a helyzet 

nehézségeit és megtalálja az ösztöndíjasok érdekében álló megoldást.”126 
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Szekfű Gyula iménti soraira válaszul írta Keresztury Dezső vallás- és közoktatásügyi 

miniszter a cikkem első felében már idézett, 1947 január 20-án kelt levelét, melyben 

felhatalmazta a követet az ösztöndíjasok ügyeinek intézésére.  

Minthogy a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium 1946/1947-es költségvetésében 

csak a külföldi magyar intézetek és külföldi kulturális kapcsolatok (köztük a Szovjetunióban 

létrehozandó Collegium Hungaricum és egyetemi magyar intézet létrehozásának) költségei 

szerepeltek, a kiküldött ösztöndíjasok támogatására pedig semmiféle pénzkeretet nem 

terveztek, Keresztury Dezső a pénzügyminiszterhez fordult havi 10.000 rubeles hiteltúllépés 

engedélyezését kérve a moszkvai magyar követség számára. Ennek az összegnek átutalása 

még hónapokkal később is állandó problémák forrása volt. Az átutalásra kerülő összeget 

„tanulmányi segély”-ként emlegették a két magyar minisztérium közötti levelezésben. 

1947 június elején Szekfü Gyula követ látogatást tett Kaftanov felsőoktatási 

miniszternél127, és megköszönte „a közoktatásügyi miniszter nevében is a magyar 

ösztöndíjasok egész évben való gondozását…” A tárgyalás során Kaftanov közölte, hogy a 

szovjet oktatási kormányzat kész lényegesen megemelni a magyar ösztöndíjasok számát. Az 

ún. Kabinet ügye is szóba került, a szovjet miniszter hajlandónak mutatkozott a leningrádi 

finnugor tanszék mellé egy magyar tudóst előadónak meghívni, azonban írásbeli beadványt 

erről nem kért. 

A Minisztertanács 1947 július 24-i ülésén tárgyalta a Vallás- és Közoktatásügyi 

miniszter előterjesztését128 dr. Szentmihályi János kiküldetéséről a Szovjetunióba. „1946 év 

folyamán az illetékes szovjet tényezőkkel folytatott tárgyalások értelmében Leningrádban az 

ottani egyetemmel kapcsolatosan magyar intézetet kívánok szervezni. Az intézet célja: 

Magyarország és a Szovjetunió közötti tudományos és általában művelődési kapcsolatok 

ápolása.”129 

Dr. Szentmihályi János osztálytanácsos, dr. Sőtér István, a Teleki Pál Tudományos 

Intézet tanára és a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium külföldi kulturális kapcsolatokkal 

foglalkozó főosztályának vezetője kiutazásához a pénzügyminiszter már 1946 novemberében 

hozzájárult, a Külügyminisztérium képviseletében pedig dr. Czinkótszky Jenő 

külügyminisztériumi tanácsos lett a delegáció tagja. 

Az előterjesztés készítője a kiutazás szükségességét azzal is indokolta, hogy Szekfű 

Gyula követ „az illetékes szovjet tényezőkkel folytatott újabb tárgyalások során” arról 
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értesült, hogy „a Szovjetunió a leningrádi magyar intézet megszervezése, valamint a magyar-

szovjet kulturális egyezmény előzetes megtárgyalása céljából is határozottan azt az óhaját 

fejezte ki, hogy a szóban lévő ügyben a vallás- és közoktatásügyi minisztérium részéről 2-3 

tagú küldöttség utazhassék ki Moszkvába.”130 

Az események ezután valóban felgyorsultak. A Moszkvába október végén kiérkező 

magyar küldöttséget az orosz tárgyaló partnerek kész tények elé állították. November 1-én 

átnyújtottak egy egyezménytervezetet131 a küldöttségnek, a tervezetet Horváth Imre követségi 

tanácsos azonnal továbbította a Külügyminisztériumba. A magyar tárgyaló delegációban és a 

követségen is nagy megdöbbenést keltett, hogy a szerződéstervezetben szerepel a magyar 

diákok szovjetunióbeli oktatásának költsége, fejenként 15.000 illetve 25.000 rubel, amelyről 

az eddigi tárgyalásokon szó sem esett.  

Az egyezménytervezethez Perényi József követségi titkár feljegyzést készített, most ő 

magyarázta el a Külügyminisztérium és a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium 

illetékeseinek, mit is jelentenek a szovjet dokumentumban használt szavak. „Ez annyit jelent, 

hogy általában a magyar hallgatóknak öt évet kellene a Szovjetunióban eltölteniök. Itt tehát 

bizonyos eltérések mutatkoznak az »ösztöndíjas« szó magyar és szovjet értelmezése között. 

Ösztöndíjas alatt a Szovjetunióban olyan hallgatókat kell érteni, kik tanulmányaikat 

államköltségen végzik, s nem olyan végzett hallgatókat, akik államköltségen tanulmányaik 

befejezése után 1-2 évre külföldre utaznak tanulmányaik kiegészítése végett. A felsőoktatási 

minisztériumban többször kifejtették, hogy mikor ők magyaroknak ösztöndíjat adnak, akkor 

arra gondolnak, hogy az illetők itt kezdik és itt fejezik be főiskolai tanulmányaikat és az 

ösztöndíj a teljes tanulmányi időre vonatkozik.”132 

Az 1946-ban kiutazott diákok eltartását teljes egészében a Szovjetunió vállalta, a 

fiatalok utazási és szállásköltségeit, étkezését szintén a szovjet fél állta. Az 1946-os évhez 

hasonlóan, az 1947-ben kikerülő csoport utazásának szervezése során sem esett szó a magyar 

állam által fizetendő költségekről. Annyi azonban történt, hogy az 1947 őszére összeállított 

ösztöndíjas-csoport kiutazása késett. 

A magyar küldöttségnek átnyújtott szovjet szerződéstervezet 6. §-a értelmében a 

magyar félnek kell fizetnie a tényleges tanulmányi költségek 50 %-át, beleértve az ösztöndíjat 

is. A Felsőoktatási Minisztérium munkatársainak közlése szerint a nagyjából 30 kiküldött diák 
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után fizetendő költség körülbelül 410 000 rubel. Perényi József azt is feljegyzi, hogy még 

nem derült ki, a szovjet fél milyen kulccsal kívánja a rubelt forintra átszámítani (2,30 vagy 

1:1). A tárgyalások folyamán szó sem esett többé a tervezett Magyar Intézetről és Kabinetről. 

Ortutay Gyula133 a Minisztertanács elé terjesztette az eredeti, a szovjet fél által 

készített megszövegezésben a „magyar állampolgároknak adandó ösztöndíjak tárgyában” 

hozzá eljuttatott egyezmény-tervezetet, az egyezmény megkötéséhez a Minisztertanács 1947 

december 19-én hozzájárulását adta.134 

Szekfű Gyula értesítette a szovjet Felsőoktatási Minisztériumot a szerződéstervezet 

elfogadásáról. „A felsőoktatási minisztérium ezt azzal vette tudomásul, hogy az egyezmény 

formális aláírását szükségtelennek tartja, és várja az ösztöndíjasok megérkezését.”135 

Szekfű Gyula követ 1948 január 17-ei keltezéssel megkapta a hivatalos felhatalmazást 

a magyar ösztöndíjasokra vonatkozó megállapodás aláírására. Az ünnepélyes aktusra azonban 

nem került sor, csak ősszel. 1948 október elejétől Molnár Erik vette át a nagykövetség 

irányítását, és október 28-án a Szovjetunió Külügyminisztériumában aláírta az egyezményt.  

A koalíciós kormányzás időszakában (1945–1948) a Vallás- és Közoktatásügyi 

Minisztérium és a Külügyminisztérium megkísérelte a klebelsbergi koncepció alapján 

Nyugat-Európában az első világháború után létrehozott intézeti hálózat működtetésében már 

bevált recept szerint megvalósítani a szovjet államhoz való közeledést, élő, kölcsönösségen 

alapuló oktatási, tudományos, művészeti kapcsolatok kialakításával. 1945 második felétől 

kezdve a Külügyminisztérium és a Vallás-és közoktatásügyi Minisztérium a magas szintű 

magyar tudományt, kultúrát és művészetet kívánta volna megismertetni a Szovjetunióban. A 

második világháborúban vesztes Magyarország ennek révén szerette volna megértetni a 

szovjet állam és párt vezetésével, hogy a vele nemrég még hadban álló Magyarország 

tudományos és kulturális fejlettsége folytán a továbbiakban a Szovjetunió méltó partnere 

lehet.  

1947 végére a koalíciós kormány külügyminisztériuma és oktatási kormányzata még 

mindig nem értette meg, hogy a magyar tudomány és kultúra magas színvonala nem biztosít 

számára tekintélyt a Szovjetunió politikai vezetése előtt, amelynek egyetlen célja 

Magyarország zökkenőmentes integrálása a szovjet befolyási övezetbe. Így Magyarország 

gazdaságát és belső rendjét csak a szovjet érdekeknek megfelelően lehetett kialakítani. A 

Szovjetunióval egyenlő felek közötti egyenrangú partneri kapcsolatok kialakítása szóba sem 
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jöhetett, hanem Magyarországnak a szovjet elvárásokhoz kellett igazodnia. A magyar 

kulturális kormányzat minden erőfeszítése kudarcot vallott a Magyar Intézet létrehozását, és a 

magyar nyelv és kultúra oktatását illetően, a tárgyalások két éve egyértelműen a szovjet 

elképzelések megvalósulásával zárult. 



4 A MAGYAR ÁLLAM KIADÁSAI AZ ÖSZTÖNDÍJASOK SZOVJETUNIÓBELI 

KÉPZÉSÉVEL KAPCSOLATBAN 

4.1 A szovjet-magyar ösztöndíjas egyezmény tandíjjal kapcsolatos része 

1948 október 28-án a két állam képviselői, szovjet részről Valentin Alekszandrovics Zorin 

külügyminiszter-helyettes, magyar részről Molnár Erik rendkívüli és meghatalmazott 

nagykövet, aláírták a szovjet-magyar ösztöndíjas egyezményt. 

Az egyezmény tervezetét az aláírása előtt majdnem egy évvel, 1947-ben a szovjet fél 

fogalmazta meg. A két országban a szerződés-tervezet elkészülte óta lezajlott átalakulások 

miatt azonban 1948-ban a szövegen  változtatásokat kellett végrehajtani.  

Az egyik ilyen változtatásra például azért volt szükség, mivel a moszkvai Magyar Követség 

Magyar Nagykövetséggé alakult, az aláíró tehát magyar részről a nagykövet lett, az 1947-ben 

megfogalmazott szövegben pedig még csak „követ” szerepelt.  

A Szovjetunóban az aláírás időpontjára megszűnt a jegyrendszer, a Szekfű Gyula követnek 

átadott tervezethez képest136 tehát az egyezmény 4. §-a így változott meg: „A Szovjet 

Szocialista Köztársaságok Szövetsége Kormánya a magyar állampolgárok egész tanulmányi 

idejére magára vállalja azoknak ösztöndíjjal való ellátását fejenként havi ötszáz rubel 

összegben, valamint lakással való ellátását a szovjet állampolgár hallgatókkal egyenlő 

feltételek mellett.”137 

A magyar Minisztertanács 1947 december 19-i ülésén fogadta el a Szovjetunió által a magyar 

félnek átnyújtott egyezménytervezet szövegét. A minisztertanácsi előterjesztés 

megfogalmazója így indokolta a gyors döntés szükségességét: „A szerződés mielőbbi 

aláírásához nagy érdekünk fűződik, mivel annak aláírása előtt ösztöndíjasaink nem utazhatnak 

ki a Szovjetunióba.”138 

Azzal a ténnyel azonban, hogy a szovjet fél tandíj fizetése ellenében (és nem valamiféle 

kölcsönösségi alapon, ahogy a VKM139 vezetői több, a szovjet Külügyminisztériumhoz 

                                                 

136Az 1947-es tervezet 4. §-a: „Az SzSzSzK Szövetségének kormánya magára vállalja a magyar állampolgárok 

egész tanulmányi idejére ösztöndíjjal való ellátását, havonta és személyenként 500 rubel erejéig, háromszori 

étkezését, valamint élelmiszerekkel és ipari árukkal való ellátását, valamint lakóhely biztosítását az SzSzSzK 

állampolgárságú tanulókkal egyenlő feltételek mellett.” XIX-J-1-k Szovjet Admin iratok 1945-62 (22. doboz) 
137MNL OL XIX-J-1-k Szovjet Admin. 1945-62 (22. doboz) 
138 MNL OL XIX-A-83-a- 217/96. jkv. A Minisztertanács 1947. december 19-i ülése  
139 VKM: Vallás- és Közoktatási Minisztérium 



intézett levelükben140 és már korábban is javasolták) fogja a magyar ösztöndíjasokat a szovjet 

felsőoktatási intézményekben képezni, a magyar Külügyminisztérium és a Vallás- és 

Közoktatásügyi Minisztérium vezetői csak a szovjet fél által megfogalmazott 

szerződéstervezet kézhezvétele után szembesültek. 

Perény József I. osztályú követségi titkár („Feljegyzés az ösztöndíjasok ügyében kapott 

egyezménytervezettel kapcsolatban”) szerint: „Teljesen új az egyezménytervezetnek a 

költségekkel kapcsolatos része, amennyiben tudomásom szerint az eddigi tárgyalásokon nem 

merült fel a magyar kormány hozzájárulásának kérdése.”141  

Emlékeztetnünk kell arra, hogy az 1946/47-es tanévre szovjet hívásra a Szovjetunióba 

érkezett ösztöndíjasok eltartását a szovjet fél teljes egészében magára vállalta. Igaz, hogy a 

követség által folyósított ösztöndíj-kiegészítésre a diákoknak megérkezésüktől fogva 

szükségük volt, mert a szovjet egyetemi ösztöndíj nem fedezte a magyar diákok megélhetési 

költségeit. 

Az 1947/48-as tanévben azonban az ösztöndíjasoknak eddig is folyósított ösztöndíj-

kiegészítés (400 rubel) és a szovjet fél által átnyújtott szerződéstervezetben szereplő tandíj 

(fejenként évente 15.000 rubel egyetemisták és 25.000 rubel aspiránsok esetében) együtt 

mellbevágóan magas összegre kerekedett ki, amelyről előrelátható volt, hogy jelentős terheket 

fog róni a magyar oktatási kormányzat költségvetésére. 

Egy ilyenfajta, az egyik állam állampolgárainak a másik államban történő felsőfokú képzése 

fejében fizetendő tandíj a magyar kulturális kormányzat addigi gyakorlatában még soha nem 

fordult elő. 

Az „1927. évi XIII. törvénycikk a külföldi magyar intézetekről és a magas műveltség céljait 

szolgáló ösztöndíjakról” pénzügyi alapot142 teremtett arra, hogy évente számos fiatal 

szakember folytathasson külföldi vagy magyarországi kutatásokat magyar állami ösztöndíjjal.  

A törvényben körvonalazott „szakemberek magasabb kiképzése” nem a középfokú képzést 

befejezett fiatalok felsőfokú képzésének támogatását szolgálta, hanem a már egyetemi 

tanulmányaikat bevégzett, tehát diplomával rendelkező, vagy legalábbis az egyetem 

befejezéséhez közeledő, tehetséges diákok további pályáját kívánta támogatni. 

                                                 

140„Kívánatos volna, hogy szovjet ösztöndíjas diákok konkrét meghívása rövidesen megtörténhetnék.” MNL OL 

XIX-J-1-k Szovjet Admin. 1945-62. 148/c tétel 61.973/6 22. doboz „Szovjet ösztöndíjasok meghívása” 1947. 

jún. 23. 
141 MNL OL XIX-J-1-k Szovjet Admin. 148/c tétel (22. doboz)  
142 1927. évi XIII. tc „A külföldi magyar intézetekről és a magas műveltség célját szolgáló 

ösztöndíjakról1.§(5)a),b), c) és d) pontjai. 



A szovjet szerződéstervezetben megfogalmazottakkal kapcsolatban Berényi József, a 

moszkvai Magyar Követség munkatársa 1947 november 1-ei feljegyzésében a 

következőképpen igyekezett megvilágítani a Szovjetunió által felajánlott „ösztöndíjak” pontos 

mibenlétét: „Itt tehát bizonyos eltérések mutatkoznak az «ösztöndíjas» szó magyar és szovjet 

értelmezése között. Ösztöndíjas alatt a Szovjetunióban olyan hallgatókat kell érteni, kik 

tanulmányaikat államköltségen végzik, s nem olyan végzett hallgatókat, akik államköltségen 

tanulmányaik befejezése után 1-2 évre külföldre utaznak tanulmányaik kiegészítése végett. A 

Felsőoktatási Minisztériumban többször kifejtették, hogy amikor ők magyaroknak ösztöndíjat 

adnak, akkor arra gondolnak, hogy az illetők itt kezdik és fejezik be főiskolai tanulmányaikat 

és az ösztöndíj a teljes tanulmányi időre vonatkozik.”143 

A minisztérium hivatalnokai számára tehát a problémát az jelentette, hogy megfelelő 

előkészítő, megalapozó tanulmányok nélkül indulnak majd útnak a Szovjetunióba olyan fiatal 

fiúk és lányok, akik nem rendelkeznek sem kellő alaptudással, sem általános műveltséggel (a 

nyelvtudásról nem is beszélve), és akikről így nem elképzelhető, hogy tanulmányaikat igen 

magas szinten tudják folytatni.  

Dr. Szentmihályi János főosztályvezető-helyettes meg is fogalmazta aggályait a szovjet fél 

által átnyújtott egyezménytervezetnek azzal a részével kapcsolatban, amelyből kiderül, hogy a 

szovjetösztöndíjasok minden előzetes képzettség nélkül kerülnek majd a szovjet egyetemekre: 

„Tudománypolitikai és egyéb szempontból nem tartom helyesnek, hogy olyanok 

részesüljenek ösztöndíjban, akik szakismeretek hiánya miatt nem nyújtanak reményt arra, 

hogy külföldi tapasztalataikat az ország javára fogják gyümölcsöztetni.”144  

Az idézett 1927 évi törvény értelmében az ösztöndíjak fél évre voltak adományozhatóak 

(lehetséges volt többszöri meghosszabbításuk). Ezeket az ösztöndíjakat az őket megpályázó 

személy nyerte el, aki azután ebből fedezte az általa kiválasztott külföldi vagy magyarországi 

egyetemen vagy tudományos intézetben folytatott tanulmányai költségeit.  

Az 1947-ben a szovjet fél által átadott szerződéstervezetben ezzel szemben arról van szó, 

hogy középfokú tanulmányokat befejezett ifjak, akiket a magyar állami szerv(ek) választottak 

ki, öt évre, felsőfokú tanulmányok végzésére érkeznek a Szovjetunióba, és onnan azután 

diplomával érkeznek haza, a teljes képzés költségeit pedig a magyar állam állja, méghozzá az 

oktatásért felelős minisztérium költségvetéséből. Hogy milyen szakot végezhetnek, ez a 

kezdeti időszakban (1947-50) csak hozzávetőlegesen dőlt el Magyarországon, mert az, hogy 

                                                 

143 MNL OL XIX-I-1-e VKM 152.2 tétel 1946-47 45. doboz184.523/1947. 
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milyen szovjet városba, és mely felsőfokú tanintézetbe kerülnek, gyakran csak Moszkvába 

érkezésük után, az „elosztáskor” derült ki. A végleges szakelosztás a szovjet fél monopóliuma 

maradt. 

A magyar félnek átnyújtott egyezménytervezetben szerepel a költségekre vonatkozó, 

következő mondat: „Magyarország kormánya megtéríti az SzSzK Szövetsége kormányának a 

tényleges tanulmányi költségek 50 %-át, beleértve az ösztöndíjat is.”  

A szerződéshez azonban nem csatolták a felmerülő költségek részletes felsorolását tartalmazó 

listát, a levéltári dokumentumok beható áttanulmányozása után sem találtam az ötévnyi 

szovjetunióbeli képzés során felmerülő, kalkulált költségekről készült szovjet kimutatást, ilyet 

csak a 60-as évek elején többedszerre megújított szerződéshez csatoltak (a valóságos 

költségkimutatást az sem tartalmazza, csak a felmerülő költségek kicsit bőségesebb 

részletezését). Tehát, a szovjet fél által 1947 végén megfogalmazott egyezménytervezetben 

szerepel egy összeg, amelynek ellenőrzésére a magyar félnek semmilyen lehetősége nem volt, 

csak egyet tehetett: ellenjavaslatok nélkül elfogadhatta. 

Egy szignálatlan, a Külügyminisztérium egyik tisztviselője által 1947 december 1-én 

megfogalmazott levél145 két, lényegi momentumra mutat rá: „Az egyezményt szovjet részről 

szövegezték meg…”. A szovjet fél által átnyújtott tervezet nem valamiféle szovjet-magyar 

tárgyalások eredményeként készült el, a magyar külügyminisztérium egyszerűen megkapta a 

szovjet külügyminisztériumtól az aláírandó egyezménytervezetet.  

A másik fontos megjegyzés az említett levélben: „Egyébként moszkvai követségünk legutóbb 

érkezett távirata szerint az egyezmény ügyében … választ szovjet részről már 

megsürgették.”146 A magyar fél számára erre az időpontra világossá kellett válnia, hogy 

szovjet részről fontosnak tartják az egyezmény aláírását és magyar diákok szovjetunióbeli 

képzését, minek folytán a magyar tárgyaló félnek ezt az egyezményt, és pontosan ilyen 

formában kell aláírnia. 

Nem világos egyébként, hogy a fizetendő költség-hozzájárulás összege, amely a 

Minisztertanács elé 1947 december 18-án került előterjesztésben szerepel (egyetemisták után 

fejenként évi 7.500, aspiránsok után 12.300 rubel), miért egészen más, nevezetesen jóval 

alacsonyabb, mint a Horváth Imre követségi tanácsos által 1947 november 1-én a 

Külügyminisztériumhoz eljuttatott egyezménytervezethez csatolt levélben megjelölt összeg 
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(évi 15.000 illetve 25.000 rubel)147, és a véglegesen elfogadott egyezményben szereplő 

költség-hozzájárulás. 

A Minisztertanács kedvező döntése után a szovjet fél az egyezmény formális aláírását már 

nem is tartotta szükségesnek148 ahhoz, hogy az 1947/48-as tanévre szovjetunióbeli tanulásra 

kijelölt diákok útnak indulhassanak Magyarországról. Ez a tanév az akkori elsőéves 

szovjetösztöndíjasok számára 1948 januárjában kezdődött. 

4.2 A szovjetunióbeli képzés költségei 

A költségekkel kapcsolatban legelőször is tisztáznunk kell, hogy a magyar államköltségen a 

képzés teljes idejében külföldön tanuló ösztöndíjas egyetemista kategóriája itt jelent meg 

először a magyar történelemben. Ennek megfelelően a minisztériumoknak és a 

nagykövetségnek nem volt bevett gyakorlatuk az ezzel kapcsolatos ügyek intézésére, nem 

voltak munkatársaik, akik ezt a munkát végezzék. A minisztériumok költségvetésében nem 

szerepeltek az ösztöndíjasok képzésével kapcsolatos költségek. A Magyar Nemzeti Banknak 

nem volt megszokott gyakorlata a pénz átutalásában a Szovjetunió egyes bankjainak. Az 

ügyek intézésének nem volt jogszabályi háttere, megszokott ügymenete, amely 

szükségtelenné tette volna az egyes kisebb ügyekkel kapcsolatos, folytonos aktagyártást. 

Szekfű Gyula a követség költségvetéséből rendszeresen (akkor még „segély”-nek nevezett) 

havi támogatást fizetett az ösztöndíjasoknak azok kiérkezésétől kezdve. Mindenféle apróbb-

nagyobb összegek kifizetésére is rendszeresen sor került.  

Végül (1947 őszén) létrehoztak a követség költségvetésében egy elkülönített „ösztöndíjas 

alapot”,149 amelyből ezeket az apróbb-nagyobb kiadások fedezhetőek lettek. Ha az alap 

kimerült, Szekfű Gyula rendszeresen a Külügyminisztériumhoz és a Vallás- és 

Közoktatásügyi Minisztériumhoz címzett levelekben kérte a kifizetett összegek megtérítését 

(mivel ezeket más céllal építették be a költségvetésbe, nem az ösztöndíjasok támogatására 

tervezett összegek voltak, ezért gondoskodni kellett a pótlásukról). 

Világosan látható volt azonban, hogy az ösztöndíjasoknak a továbbiakban is folytonosan 

szükségük lesz ezekre a segélyekre, tehát eljött az ideje, hogy az összeg tervezve szerepeljen a 

követség, és valamely minisztérium költségvetésben.  

                                                 

147 MNL OL XIX-J-1-k Szovjet adminisztratív iratok 1945-62. 148/c tétel 63.401/6/1947. 
148 MNL OL XIX-J-1-k Szovjet adminisztratív iratok 1945-62 64.004/6/1947 „egyezménytervezet 

minisztertanácsi elfogadása után közöltem ezt Felsőoktatási Minisztériummal, mely szerint további aláírás nem 

szükséges, várják mielőbb az ösztöndíjasokat.” Szekfü Gyula 8297. számú nyílt távirata 
149 MNL OL XIX-I-1-e 7299/1947 



Az 1947-es csoport kiutazásának idejében a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium 

munkatársai a felmerülő költségeket a hivatalos ügymenet keretei közé terelték, azaz ezekre a 

költségvetésbe nem beépített kiadásokra rendszeresen póthitelekért fordultak a Gazdasági 

Főtanácshoz. 

Nézzük, milyen költségei voltak a Külügyminisztériumnak és a Vallás- és Közoktatásügyi 

Minisztériumnak az egyetemisták képzésével kapcsolatban. A szovjet-magyar szerződésben 

foglaltak szerint a magyar fél fizette az oktatás költségeinek felét. A magyar minisztérium 

pedig először „segély”-nek, majd „ösztöndíj”-nak nevezett rendszeres havi támogatásban 

(400, majd 800 rubel) részesítette a hallgatókat. Ezen a két nagyobb tételen túl még több 

egyéb, kisebb költség is felmerült, amelyeket szintén az oktatási kormányzat költségvetéséből 

kellett fizetni. 

4.3 Magyar próbálkozások a költségek csökkentésére 

Rákosi Mátyás 1948 februári moszkvai útján – egyebek mellet – javasolta M. A. 

Szuszlovnak,150 hogy Magyarországnak ne kelljen fizetnie a diákok szovjetunióbeli 

oktatásáért, hanem cserébe a magyar állam vállalja ugyanolyan számú szovjet diák 

magyarországi képzését.151 A feljegyzés szerint Szuszlov minden, Rákosi Mátyás által akkor 

érintett kérdésre válaszolt, ezt az egyet kivéve. 

A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium már a szovjet külügyminisztériummal folytatott 

tárgyalások kezdetén a több, a szovjet félhez intézett levelében is javasolta, hogy az 

ösztöndíjasok fogadása legyen kölcsönös, tehát küldjön a szovjet fél is ösztöndíjasokat 

magyar oktatási intézményekbe. A 40-es évek végén és az 50-es évek elején azonban erre 

nem került sor, tehát a kölcsönösség nem adhatott lehetőséget a kiadások csökkentésére. 

Dr. Szentmihályi János osztálytanácsos, az imént idézett, a szovjet külügyminiszternek 

címzett levelében152 az ösztöndíjasokra vonatkozó egyezmény végleges aláírása előtt 

megkísérelt a többi népi demokráciákkal kötött egyezményekkel kapcsolatban tudakozódni: 

„…szíveskedjék tájékoztatni arról, hogy az említett egyezménytervezet tudomása szerint 

mennyiben különbözik a Szovjetuniónak a népi demokráciák többi országával kötött hasonló 

egyezményeitől más szóval: vajjon a Szovjetunió a népi demokráciák többi országaival 

                                                 

150 M. A. Szuszlov 1948-ban a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Vezetőségének másodtitkára. 
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hasonló, vagy eltérő feltételekkel kötött-e ösztöndíj-egyezményeket s ha eltérőek a feltételek, 

részleteikben mik az eltérések?”153  

A válasz Moszkvából Rózsa György követségi tanácsostól 1948 szeptember 12-én érkezett: 

„a román és a csehszlovák egyezmény konstrukciója azonos a magyar egyezménytervezettel 

és információim szerint az összes népi demokráciákkal megkötött hasonló egyezmény 

konstrukciója azonos.”154  

Ugyanebben a levelében Rózsa György egyben arról is tájékoztatta a Külügyminisztériumot, 

hogy a szovjet külügyminisztérium Balkáni osztályán járt, ahol ismét megsürgették a végleges 

ösztöndíjas-szerződés aláírását. 

Ilyen próbálkozások után kötötték végül az egyezményt 

4.4 Az oktatás költségeinek átutalása a szovjet félnek 

Miközben a kifizetendő összegek előteremtése miatt főtt a minisztériumi tisztviselők feje, 

kiderült, hogy a kifizetés mikéntjével kapcsolatban is nehézségek támadtak. 

A Minisztertanács ülésén 1947 decemberében elfogadott magyar-szovjet egyezmény 

értelmében a magyar fél által fizetendő hozzájárulás első részletének átutalása 1948 

júniusában vált esedékessé.  

Ortutay Gyula vallás- és közoktatási miniszter a külügyminiszterhez intézett levelében a 

következőképpen vázolta az első részlet átutalásával kapcsolatban történteket: „a Szovjetunió 

által nyújtott ösztöndíj 50 %-át a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége 

Külkereskedelmi Bankja folyószámlájának javára kellene befizetnem. A Magyar Nemzeti 

Banknak ösztöndíj-hozzájárulásként átutalt első összeget az átiratommal egyidejűleg 

kénytelen voltam visszafizettetni csekkszámlám javára,…”155 

És tovább: „a Nagykövetségnek folyó évi június hó 17-én közvetlenül hozzám intézett 

2.797/1948. számú értesítése arra enged következtetni, hogy a Nagykövetség az ügyet 

elintézettnek, az ösztöndíjrészletek befizetését ezek szerint lehetőnek tartja. Minthogy itt 

nyilván tévedésről vagy félreértésről van szó, a tisztázásra vonatkozó kérelmemet 

megismétlem.”  

Miért nem sikerült az első részletet a Szovjetunió Külkereskedelmi Bankja folyószámlájára 

befizetni? Ennek oka a következő volt: 
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Az 1948. október 28-án aláírt „Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szovjet 

Szocialista Köztársaságok Szövetsége Kormánya között magyar állampolgároknak a 

Szovjetunió polgári jellegű főiskoláiban való tanulásáról és azok eltartásáról” 7. cikkelye 

rögzíti, hogy a Magyar Köztársaság Kormánya mi módon tegyen eleget a szerződésben 

rögzített fizetési kötelezettségének: „a folyó tanévre szóló összeg évi két egyenlő részletben, 

szeptember 1-én és február 1-én fizetendő. 

A Magyar Köztársaság Kormánya minden, jelen Egyezményben előírt fizetést magyar 

valutában teljesít, a megfelelő összegeknek a Szovjetunió Külkereskedelmi Bankjának a 

Magyar Nemzeti Bankban lévő folyószámlájára történő befizetés útján.”156 

A szovjet és a magyar állam között létrejött szerződés rögzítette, hogy milyen szakaszolásban, 

mikor és milyen pénznemben (forintban), milyen bankokon keresztül kell lezajlania a 

pénzügyi tranzakciónak. 

„A szovjet külügyminisztériumnak 1948 december 22-én kelt átirata szerint »az összeg a 

szovjet Pénzügyminisztériumnak a Szovjet Külkereskedelmi Bankban lévő 342.165 sz. 

számlájára fizetendő«. (…) Mikor be akartuk fizetni, kiderült hogy a jelzett szám egy 

moszkvai bank csekkszámlaszáma, ahová közvetlenül forintban pénzt utalni nem lehet.”157

  

A kulcsszó itt a „forintban”. A szovjet pénzügyminisztériumnak a Szovjet Külkereskedelmi 

Bankban vezetett számlájára ugyanis csak dollárban lehetett volna pénzt átutalni, a tandíj 

átutalásához viszont a VKM nem rendelkezett dollárral. Ilyen módon nem is tudta a tandíjat 

átutalni, ezt a Magyar Nemzeti Bank tehette volna meg, a Gazdasági Főtanácstól kapott 

felhatalmazás alapján. 

 „A Magyar Nemzeti Bank a bankosztály állítása szerint már az ösztöndíj egyezmény 

megkötésekor figyelmeztette a G.F.-et [Gazdasági Főtanács – S.K.A.], hogy az egyezményt 

pénzügyi szempontból nem szakszerűen kötötték, aminek az lehet a következménye, hogy a 

térítést végül is valutában vagy elsőrendű áruban kell megfizetni.”158 

Majd rátér a fentebb már idézett, a dollárban történő fizetések által felvetett problémákra: 

”Közöltük azt is, hogy az átutalás a Szovjetunió és Magyarország közötti fizetési forgalom 

tárgyában létrejött megállapodás értelmében az USA $-ban vezetett »nem-kereskedelmi 
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fizetések«159 elnevezésű számlán keresztül történhetik, az átutalásra kerülő dollárösszeg 

megfelelő forintellenértékének lefizetése mellett.” 

Itt egy 1947 július 15-én a Magyar Köztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok 

Szövetsége között kötött szerződésről van szó, a „nem-kereskedelmi”-nek minősülő 

kifizetésekről szóló szerződés lehetőséget teremtett egy, a Szovjetunió Állami Bankjánál 

nyitott, USA-dollárban kifejezett „nem-kereskedelmi fizetések számla” használatára.160 Az 

egyezményben a felsőoktatási intézmények hallgatóinak oktatásáért járó térítés ugyan nem 

szerepel, azonban erre a térítésre is értelmezhető lehetett volna az egyezmény 2.§-a, amely 

felsorolja, mi számít „nem-kereskedelmi” kifizetésnek (diplomáciai és konzuli képviseletek, 

hivatalos delegációk ellátása, személyi átutalások, nyugdíjak, turisták kiadásai, stb), az 

egyezmény szövegében azonban a Szovjetunióban tanuló egyetemisták után fizetendő térítés 

nem szerepel. A 6.§ tartalmazza a dollár rubelre és dollár forintra történő átszámításának 

rendjét. 

A nem-kereskedelmi fizetésekről kötött egyezmény 7. §-ában szerepel, hogy a felek 

„együttesen fogják megállapítani a jelen Egyezményből folyó kölcsönös elszámolások 

technikai rendjét.”  

A „nem-kereskedelmi fizetésekre” vonatkozó egyezmény tulajdonképpen csak kísérő-

egyezménye volt a vele egy időpontban aláírt szovjet-magyar árucsere-forgalmi és fizetési 

egyezménynek161, amely 4. cikkében leszögezi, hogy a megelőző cikkelyekben „hivatkozott 

ügyletek szerinti áruk árai USA dollárban fognak megállapítást nyerni.” A negyvenes évek 

végén a Szovjetunió és Magyarország közötti fizetések dollárban vezetett számlák 

használatával zajlottak. 

Összegezve megállapítható tehát, hogy a szovjet és a magyar fél kötött egy ösztöndíjasok 

képzésére vonatkozó szerződést, amely szerint a diákok oktatásáért járó térítést forintban kell 

kifizetni, viszont az érvényes árucsere-forgalmi egyezmény valamint a nem-kereskedelmi 

kifizetésekre vonatkozó egyezmény USA dollárban vezetett számlák használatát írta elő. 

1949 májusáig ez a probléma megoldhatatlannak bizonyult, ahogy ez kiderül a Magyar 

Nemzeti Banknak a Magyar Külügyminisztérium részére készült feljegyzéséből.162 
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„A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumnak a fenti egyezmény alapján adott legelső 

átutalási megbízásának kézhezvétele után r. u.163 közöltük az illetékes X. főosztállyal, hogy a 

megbízás végrehajthatatlan, minthogy a Szovjetunió Külkereskedelmi Bankjának a Magyar 

Nemzeti Banknál nincs folyószámlája.”164 

Ha valóban dollárban kellett volna kifizetni az oktatás költségeinek 50 %-át, akkor szembe 

találjuk magunkat a dollár árfolyamának kérdésével: 1947 július 15-én a szovjet és a magyar 

fél között létrejött, már említett, nem-kereskedelmi kifizetésekre vonatkozó egyezmény 

bizonyos esetekre kedvezményes dollár-árfolyamot léptetett életbe (1 $ = 8 rubel, a hivatalos 

árfolyam akkor 1$ = 5.30 rubel volt). A tandíjak kifizetése esetében természetesen ez a 

magyar fél számára elfogadhatóbb lett volna, „a kedvezményes árfolyam 

alkalmazhatóságának elbírálása azonban végső fokon a Szovjetunió Állami Bankja 

hatáskörébe tartozott, illetve tartozik.”165 A Szovjetunóban 1947 decemberében végrehajtott 

pénzreformot követően azonban a kedvezményes árfolyamot a Szovjetunió szigorúan csak a 

diplomáciai missziók és hivatalos küldöttségek költségeinek elszámolására alkalmazta.  

1949 június 21-én dr. Szabolcsi Miklós a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium 

ügyosztályvezetője levélben fordult dr. Darvay Kornélhoz, a Pénzügyminisztérium pénzügyi 

főtanácsosához. „A fent megírtakon kívül újabb adatokkal nem tudjuk kiegészíteni az ügyet, 

de így is világos hogy az egyezmény forintban szabja meg a fizetést, de egy olyan számlára 

kéri az összeg befizetését, ahová közvetlenül forintot utalni nem lehet. A dollár-kliringben 

való utalás pedig pénzügyi szempontból súlyos és nem vállalható teher.”166 

1949 júliusában a Szovjetunió Magyarországi Nagykövetsége levelet intézett Magyarország 

Külügyminisztériumához. Ebben a levélben a megkötött ösztöndíjas-szerződésre hivatkozva 

nyomatékosan kérték az ösztöndíjasok képzéséért kifizetendő összeg átutalását. Az összeg 

időközben 214.455 rubelre (471.433 forint) növekedett, továbbá a következő félévi oktatási 

költségek (129.800 rubel) megtérítésének ideje is közelgett. 

A szovjet nagykövetség levelében ismét a már sokszor emlegetett számlára kérik az összeg 

átutalását (a Szovjetunió Pénzügyminisztériumának számlája a Szovjetunió Külkereskedelmi 

Bankjában, számlaszám: 342.165.)167 
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Erről Szobek Antal nagykövet értesítette a Külügyminisztériumot. A szovjet 

külügyminisztérium levélben kérte a nagykövetet, tájékoztassa a magyar kormányt arról, hogy 

„a szovjet főiskolákon tanuló magyar állampolgárokkal kapcsolatos tartozások összegét a 

Magyar Nemzeti Bankba a Szovjet Külkereskedelmi Bank forintszámlájára kell átutalni.”168 

Erre, a Szovjetunió budapesti nagykövetségétől 1950 február 15-én érkezett újabb, a számlák 

elmaradt kiegyenlítését sürgető levelére válaszul a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium 

végül 1950 április 13-án értesítette a Külügyminisztériumot arról, hogy a Magyar Nemzeti 

Bank két összeget (836.958 forint és 1.017.901 forint 80 fillér) írt jóvá a Szovjetunió 

Külkereskedelmi Bankjának az ösztöndíjasok szovjetunióbeli tanulmányi költségeinek 

fejében.  

Mi történhetett közben, hogy végrehajthatóvá vált a pénz átutalása? 

A szovjet és a magyar állam képviselői 1950 március 1-én „Kiegészítő jegyzőkönyv”-et írtak 

alá az 1947 július 15-ei szovjet-magyar árucsere-forgalmi és fizetési egyezményhez.  

Ennek első pontja rögzítette, hogy a két ország közötti áruforgalomban „elszámolási 

egységként a rubel vezetendő be.” A jegyzőkönyv szerint a Magyar Nemzeti Bank és a 

Szovjetunió Állami Bankja egymásnak rubelben vezetett kamatmentes számlakat nyitnak, és 

ezeken bonyolítják a két ország közötti fizetéseket, vagyis a két ország közötti fizetések 

rendszerében megszűnt a dollár-alapú elszámolás. 

Az 1950 áprilisában átutalt összeg – mint ez egy későbbi iratból kiderül – az 1947 szeptember 

1-től 1948 december 31-ig, és 1949 januárjától nyaráig terjedő időszak oktatási költségeit 

fedezte. 

Változatlanul kifizetetlen volt még az 1949 második félévi, és az 1950 első félévi térítés,169 

mint arról Olt Károly pénzügyminiszternek a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumhoz 

címzett levele tanúskodik: „Az 1949 év második felére és az 1950 év második felére járó 

hátralékok törlesztése Külügyminisztériumunk VKM részére megküldendő diszpozíciója 

alapján történik.”170  

Ugyanebben a levélben részletes kimutatás található az 1951. évben az ösztöndíjasok 

képzéséért a Szovjetuniónak fizetendő teljes összegről. Az ösztöndíjasok után 1951. évre járó 

térítés teljes összege 26,6 millió forint, ebből 10,6 millió forintot tett ki az oktatási 

hozzájárulás, a fennmaradó 16 millió forint a magyar állam által fizetett ösztöndíj-kiegészítés. 
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Az 1951. évre esedékes oktatási hozzájárulás első részletét a Közoktatásügyi Minisztérium 

1951 június elején átutalta a Szovjetunió Külkereskedelmi Bankjának számlájára. A felsorolt 

összegek meghökkentő nagyságát az okozta, hogy az ösztöndíjasok száma a kezdeti 

időszakhoz képest sokszorosára növekedett. 

Ettől az időponttól kezdve az átutalásokkal kapcsolatos technikai nehézségek megszűntek, a 

tandíjak Moszkvába juttatása rutinszerűen folyt. 

4.5 Ösztöndíj-kiegészítés 

Mint erről korábban már szó volt, az ösztöndíjasok kiegészítő segélyét kezdetben, 1946 

október-novemberétől Szekfű Gyula követ a követség költségvetéséből volt kénytelen 

kifizetni. Hogy szükség van az ösztöndíjasok rendszeres, a szovjet féltől kapott ösztöndíjon 

felüli pénzügyi támogatására, az pár héttel kiérkezésük után már nyilvánvalóvá vált. Szekfű 

Gyula több, a Külügyminisztériumhoz és a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumhoz 

intézett levelében is ecsetelte a rövid ideje a Szovjetunióban tanuló ösztöndíjasok helyzetét. A 

szovjet féltől kapott ösztöndíj csak a kollégiumi költségeket és az ott kapott étkezéseket 

fedezte, a diákoknak semmi egyébre nem maradt pénzük. A háború után legyengült 

szervezetű fiatalok közül többen megbetegedtek, nem voltak felkészülve a kemény orosz 

télre, nem voltak felszerelkezve meleg holmikkal. Az ösztöndíjasok egészségi állapotára való 

tekintettel és kulturális szükségleteinek biztosítására érdekében szükségesnek tartja 10.000 

rubel havi összeg küldését – írta Szekfű Gyula. 

Ezért a Pénzügyminisztérium már 1947 januárjában hozzájárult ”előirányzat nélküli 

hiteltúllépéshez a Szovjetunióban lévő magyar ösztöndíjasok támogatásának biztosítására”.171 

Az indoklásban kifejtették, hogy „a Szovjetunió kormánya által folyósított ösztöndíjak nem 

elegendőek az ösztöndíjasok létfenntartási szükségleteinek fedezésére, az ösztöndíjasok 

ruházata az orosz tél keménysége ellen nem ad védelmet, ezért az ösztöndíjasok számára 

rendszeres havi támogatás nyújtása válik szükségessé.” Az ügy intézése elég nehézkesen 

folyt, februárban még csak a januári támogatás átutalásának rendkívüli intézése zajlott. 172  

Végül 1947 májusában a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium arról értesítette a 

Külügyminisztériumot, hogy vállalja a tárca hitelének terhére a Szekfű Gyula követ által 

addig kifizetett segélyeket. 

Ez az összeg addigra 24.000 rubelre növekedett (266.000 forint, a kedveszményes, a 

külképviseletek részére igénybe vehető rubel-árfolyamon). Ettől kezdve az ösztöndíjasok havi 
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rendszeres, 400-rubeles kiegészítő támogatásban részesültek. Az ennek fedezetéül szolgáló 

póthitelt a Gazdasági Főtanács engedélyezte, a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium pedig 

az összeget átutalta a Külügyminisztériumnak, amely a követségek számára alkalmazott 

kedvezményes rubelárfolyamon ezt az összeget a követség költségvetésének részeként 

rubelben Moszkvába juttatta. 

A Külügyminisztérium és a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium illetékes ügyintézői 

számára ez a feladat azonban nagyon nehezen megoldhatónak bizonyult, mert a moszkvai 

magyar követség leveleiből az derül ki, hogy a pénz átutalása rendszeresen késett, és a 

követség más célra szánt pénzekből tudta csak az ösztöndíjasok segélyét kifizetni.173  

Mint arról már szó esett, 1947 végén (december 16-tól 27-ig) a Szovjetunióban pénzreformot 

hajtottak végre. Ezt követően az ösztöndíjak kedvező árfolyamon történő átutalásának 

lehetősége megszűnt, 1948-tól kezdve a 400-rubeles ösztöndíj-kiegészítést csak a 

kedvezőtlenebb (1:2,24) árfolyamon volt lehetséges átutalni. 1948 januárjától 28 ösztöndíjas 

tanult a Szovjetunióban, a nekik átutalandó 400-rubeles ösztöndíj-kiegészítés az új átváltási 

(2,24) kurzus szerint januártól júliusig 175.096 forintot tett ki.174 

A VKM 1948 januárjában szembesült először azzal a ténnyel, hogy az ösztöndíjasok 

kiegészítő segélye az új árfolyamon több mint kétszeresébe fog kerülni a költségvetésnek. 

1948. január 31-ig 5800 rubel átutalása volt esedékes. Ezt az összeget dollárban lehetett csak 

átutalni: „csak a szabályos, ill. rendes kurzus (1:2,24 arány, azaz 1 dollár=5,30 rubel) mellett 

utalhatjuk át az 5800 rubelt. Ennek megfelelő dollárt kell tehát igényelnünk, minthogy 

bankátutalási lehetőség jelenleg még nincs. Az effektív dollárbankjegyeket befizethetnénk a 

külügyminisztérium házipénztárába, és a külügyminiszter futárával küldené ki 

Moszkvába.”175  

Visszatérve az 5800 rubelhez: ebben az esetben a probléma úgy oldódott meg (mint azt az 

idézett akta végén található, kézzel írt széljegyzet tanúsítja), hogy „Kibédi Albert dr. min. 

tanácsossal, a Külügyminisztérium költségvetési osztályának vezetőjével ma folytatott 

megbeszélés értelmében a KÜM hajlandó a Házipénztárba befizetett dollárt a moszkvai 

magyar követtel diplomata kurzus mellett kifizettetni.”176 
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„Az összeg ennek megfelelően 12.300- Ft-ról (nyilván elírás a kiadmánytervezetben, hiszen 

13.000- Ft-nak kellene lennie), 8.600- Ft-ra csökken…”177 

Ezt követte az átutalások rendszerének megszilárdulása, erről tanúskodik egy Szentmihályi 

János VKM főosztályvezető helyettes utasítására a Magyar Nemzeti Bank Bankosztályának 

küldött levél: „Felkérem a Bankosztályt, hogy a Szovjetunióbeli magyar állami ösztöndíjasok 

1948. évi február havi ösztöndíj-kiegészítése címén a Póstatakarékpénztár Nemzetközi 

Osztálya 85.880 sz. ptp.178 csekkszámlájára átutalt 11.200.- Ft-nak megfelelő rubel összeget a 

Moszkvai magyar követség címére átutalni szíveskedjék.”179 

A kiegészítő segély átutalásának rendszere a következő volt: A Vallás- és Közoktatásügyi 

Minisztérium átutalta rubelben a Postatakarékpénztár Nemzetközi Osztály számlájára a 

Moszkvába juttatandó összeget, az pedig megbízta a Magyar Nemzeti Bankot az összegnek 

megfelelő dollár-összeg Moszkvába, a magyar követség javára történő átutalásával. 180 

Az átutalás technikai problémáját tehát sikerült megoldani, a rubel árfolyamának változásával 

azonban az átutalandó összeg több mint kétszeresére növekedett, úgyhogy az 1947 évben 

készült költségvetésben megint csak a szükséges pénz fele szerepelt, arról nem is beszélve, 

hogy az átutalás dollárban történt, és igaz, hogy a Gazdasági Főtanács engedélyezte a jóval 

nagyobb összeg kifizetésére a póthitelt, azonban a szükséges „nemesvaluta-keretről” nem 

gondoskodott. 

Az iratokból úgy látszik, hogy 1948 elején vita folyhatott a pénzügyi szakemberek és a 

kulturális kormányzat tisztviselői között arról, szükséges-e egyetemistákat külföldön taníttatni 

államköltségen ilyen óriási összegekért, amelyek túlzottan megterhelik a költségvetés kiadási 

oldalát, ráadásul, amelyeket dollárban kell fizetni. Továbbá, szükség van-e egyáltalán 

tanulmányi segélyre, hiszen az „1947. évi december hóban megkötött ösztöndíj-egyezmény 

…. a múltban folyósított tanulmányi segélyt, mint ösztöndíj-kiegészítést fölöslegessé tette, 

hiszen az egyezmény az ösztöndíjak összegét bizonyára úgy állapította meg, hogy az az 

ösztöndíjasok igényét minden tekintetben kielégíti.” 

 „A Gazdasági Főtanács a vitát a tanulmányi segély célját szolgáló póthitel 1948. évi március 

h. 4-i engedélyezésével eldöntötte, mert ezzel a tanulmányi segély további folyósítása mellett 

foglalt állást. (…) 
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A póthitel engedélyezésekor azonban nem történt gondoskodás arról, hogy a tetemesen 

megnagyobbodott tanulmányi segély átutalásához szükséges nemesvaluta-keret (dollár) is 

biztosíttassék.”181 

Mivel az átváltási kurzus változása miatt megemelkedett dollár-igényre nem volt megfelelő 

valutakeret, ezért a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium tisztviselői a márciustól májusig 

terjedő időszak ösztöndíj-kifizetéseihez szükséges összegek előteremtése érdekében ismét a 

Gazdasági Főtanácshoz voltak kénytelenek fordulni.182Ebben az esetben az ösztöndíjasok 

szovjetunióbeli tanulására szánt kétféle összeget együtt kezelték, tehát a tandíj 50 %-nak és a 

400-rubeles tanulmányi segélynek költségeire egy összegben számítva kértek a Gazdasági 

Főtanácstól dollárt: 

 „Az 1948 január 1-től július 31-ig terjedő időre kiszámított havi dollárszükséglet kereken 

7.000 dollár, melyből 1948. január 1-től április 30-ig tehát 28.000 dollár engedélyezésére 

volna szükség. Tekintettel arra, hogy az ösztöndíjak átutalása jelenleg még technikai 

akadályba183 ütközik, arra kérem a Gazdasági Főtanácsot, hogy a fentemlített havi 7.000 

dollárból a most átutalás alatt álló (1948 január 1-től május 31-ig szóló) tanulmányi segélyt, 

mintegy 6.300 dollárt a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium valutakeretén felül 

engedélyezni szíveskedjék.” 

A Gazdasági Főtanács végül 1948 május 20-án határozott úgy, hogy engedélyezi a pót-

valutakeretet (1948 január elsejétől havi 1300 dollárt)184, és végül május 29-én történt 

intézkedés arról, hogy a Postatakarékpénztár Nemzetközi Osztálya „Külföldi befizetések” 

elnevezésű csekkszámlájára a közben 78.000 forintra kikerekedett összegnek megfelelő 

dollárt átutalják. 

Szekfű Gyula június 1-n értesítette a Külügyminisztériumot arról, hogy az ösztöndíj-

kiegészítésre szánt összeg megérkezett, és el is jutott az egyetemistákhoz.185. 

1948 szeptember 1-től a Szovjetunióban tanuló ösztöndíjasok száma 30-ról 120-ra emelkedett. 

A moszkvai követségre kiutalandó tanulmányi segélyek összege a létszámnövekedés folytán 

annyira megnőtt, hogy végképp lehetetlenné vált a diplomata kurzuson való kiutalás (amit egy 

dokumentum tanúsága szerint az év első felében mégis sikerült végrehajtani). 
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 „Megjegyzem, hogy amennyiben az ösztöndíjasok száma a tervezett nagyobb mértékben 

emelkedni fog, ez esetben a kedvezményes kurzuson való kifizetésre amúgy sem lesz 

lehetőség, miután a nagykövetség kerete ekkora megterhelést nem bír el.” 186 – írja Páris 

László nagykövetségi tanácsos. 

Az ügy megoldása egészen decemberig váratott magára, amikor is a novemberi és decemberi 

tanulmányi segélyt a követség kedvezményes kerete terhére „állami ellátmány”-nak címkézve 

utalta át Boronkay Antal.187  

Hogy a kedvezőbb vagy a rosszabb kurzuson fogják-e kifizetni a Nagykövetségnek, az csak 

„a Gosz-Banktól188 függ, hogy hogyan ítéli meg az összeg rendeltetését.”189 A kedvező 

kurzuson a kifejezetten a követség működését és munkatársai ellátását szolgáló célokra 

lehetett a pénzt átutalni, ezért volt szükség az összeg igen ravasz „állami ellátmány”-

megnevezésére.  

A Magyar Nemzeti Bank a pénz kedvezményes kurzuson történő átváltásával kapcsolatban 

körlevelet intézett az érintett minisztériumokhoz avégett, hogy az ügyet véglegesen tisztázni 

lehessen. Az ösztöndíjasok egyévi támogatás-kerete nagyjából 700-750.000 rubel, a 

nagykövetség egyévi kedvezményesen átváltható kerete 7 millió forint volt, tehát az 

ösztöndíjasok pénze ebből elszámolhatónak látszott. A kérdés csak az volt, hogy „vajon az 

illetékes szovjet hatóságok nem fognak-e kifogást emelni az ellen, hogy a szükséges 

ösztöndíjak ugyancsak az u.n. kedvezményes keretben számoltassanak el.”190 

1948 október 2-án a Szovjetunió és Magyarország képviselői egy kiegészítő jegyzőkönyvet 

írtak alá az 1947 július 15-n kötött Árucsere-forgalmi és Fizetési Egyezményhez, amelynek 

értelmében az áruforgalommal kapcsolatos fizetések a Magyar Nemzeti Bank és a 

Szovjetunió Állami Bankja útján fognak bonyolódni, oly módon, hogy „nevezett Bankok 

egymásnak USA dollárban kamatmentes számlákat nyitnak”191. 

A fentiek következtében lehetőség nyílt a Nagykövetség kedvezményes valutakerete terhére 

(7 millió rubel), kedvező átváltási kurzuson az újonnan nyitott számlán keresztül a tanulmányi 

segélyek (nagyjából évi 700.000 rubel) átutalására. Ehhez azonban a Magyar Nemzeti Bank a 

                                                 

186 MNL OL XIX-I-1-e 254447 (132. doboz) Külügyminisztérium Kulturális osztály „Melléklet a 65.244/6/1948. 

számhoz” 1948. szeptember 30. 
187 Boronkay Antal miniszteri osztálytanácsos, a VKM X. osztályának költségvetési előadója 
188 Государственный Банк Советского Союза – a Szovjetunió Állami Bankja 
189 MNL OL XIX-I-1-e 285447 1948. december 8. (132. doboz) 
190 MNL OL XIX-I-1-e Bo/A-4194/1948 (132. doboz)  
191 MNL OL XIX-J-1-f(343. doboz) Lejárt nemzetközi szerződések A sorozat 



Külügyminisztérium és a Kereskedelem- és Szövetkezetügyi Minisztérium hozzájárulását 

is192 kérte. 

A Gazdasági Főtanács főtitkára, Vas Zoltán levélben értesítette Ortutay Gyula vallás- és 

közoktatásügyi minisztert, hogy „A tanulmányi segélyeket a vallás- és közoktatásügyi tárca 

valutakerete terhére – az új szovjet-magyar árucsere-megállapodás keretében – kell 

átutalni.”193 

Ezt követte a Gazdasági Főtanács határozata, amellyel az 1948. december 9-i ülésén 1949 

január 1-től az addigi 400-rubeles tanulmányi segély összegét 800 rubelre emelte194. 

A tanulmányi segélyek kifizetésének végleges megoldását – ugyanúgy, ahogy a tandíjfizetését 

is – az 1950-ben aláírt Kiegészítő jegyzőkönyv hozta meg, amely rubel-alapú elszámolást 

vezetett be a Szovjetunió és Magyarország között. 

4.6 Egyéb költségek 

Az első ilyen „kisebb” póthitelkérelmet 1947 október 15-i keltezéssel nyújtották be a 

Gazdasági Főtanácshoz. A szovjetunióbeli ösztöndíjra kiválasztott ösztöndíjasoknak ugyanis 

el kellett jutniuk Moszkvába, ahonnan aztán már a szovjet Felsőoktatási Minisztérium 

szervezte továbbutazásukat jövendő felsőoktatási intézményük székhelyére: „A Szovjetunió 

által felajánlott ösztöndíjas helyek elfoglalására 25 (huszonöt) magyar ösztöndíjas utazik a 

Szovjetunióba. Az adományozó az ösztöndíjasok útiköltségeit nem fedezi. Az ösztöndíjasok 

saját erejükből képtelenek volnának kifizetni az útiköltséget, így segítségért hozzánk, a VKM 

X. főosztályához (Külföldi Kulturális Kapcsolatok Főosztálya) fordultak. 

A kiutazni szándékozók útiköltsége személyenként 1.600, azaz egyezer-hatszáz forint. Ez a 

25 személynél kereken 40.000, azaz negyvenezer forint, amelyre fedezet a VKM 

költségvetésének jelenlegi állása mellett, illetőleg annak hiányában nem áll rendelkezésre.”195 

Egy nappal később újabb nagyobb, a VKM költségvetésében szintén nem szereplő 

pénzösszeg kifizetésére került sor: az ösztöndíjasok poggyászának szállítása is pénzbe került: 

„A kiutazók repülőcsomagjainak kiszállításával járó költségek fedezésére 6.000 forint 

kifizetésére tett ígéretet Sőtér Főosztályvezető Úr, de ezt az összeget már le fogjuk vonni az 
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ösztöndíjasok ösztöndíj-kiegészítéséből, mert erre semmi módon nem bírunk később póthitelt 

szerezni.”196 

Hogy az ösztöndíjasok ne egyetlen fillér nélkül érkezzenek ki Moszkvába, Szentmihályi 

tanácsos utasítást adott egyhavi ösztöndíj-kiegészítés itthoni kifizetésére (fejenként 400 

forint), ez tehát 6000 forint kiadással járt.197 

4.7 Az ösztöndíjasok felruházása 

Az 1946 végén a Szovjetunióba érkezett szovjetösztöndíjasok teljes ellátását a Szovjetunió 

vállalta magára. A gyakorlatban ez a következőket jelentette: az aspiránsok 900, az 

egyetemisták 550 rubel ösztöndíjat kaptak. Ebből a pénzből kellett kifizetniük egy, nagyjából 

400 és 600 rubel közötti összeget a kollégiumi étkezésért. Pénzük tehát semmi egyébre nem 

maradt. A kollégiumi étkezés nem lehetett nagyon tápláló, mert rövid időn belül mindannyian 

több kilót fogytak. A télvíz idején a Szovjetunióba érkező diákok számára az orosz tél 

keménysége jelentette az egyik legnagyobb problémát, a világháború befejeződése után egy 

évvel ezeknek a diákoknak nem volt megfelelő téli ruházatuk: meleg nadrágok, szoknyák, 

télikabátok, sapkák, kesztyűk. Minthogy a szovjet egyetemeken kapott ösztöndíjakon kívül 

egyéb pénzbevételük nem volt, hiányzó ruhadarabjaikat nem tudták pótolni. A világháború 

alatt legyengült fiatalok szervezete a hirtelen éghajlatváltozásra megbetegedéssel válaszolt, a 

gyógyszerek beszerzése is pénzbe került volna.  

Kiérkezésük után röviddel az ösztöndíjasok táplálkozásának és a ruházkodásának 

megoldatlanságával a követségnek kellett foglalkoznia. Szekfű Gyula követ 1946 december 

20-án hosszú levelet intézett a Külügyminisztérium Kulturális osztályához198, amelyben a 

fent vázolt helyzetet részletesen ecsetelte. Kérte, hogy bízzák meg őt hivatalosan az 

ösztöndíjasok ügyeinek intézésével, másrészt pedig javasolta, hogy a követség 

költségvetéséhez havi 10.000 rubelnyi összeget toldjanak hozzá, amelyből az ösztöndíjasokat 

támogatni lehet.  

Mint ezt a 2. fejezetben láttuk, Keresztury Dezső végül hivatalosan megbízta Szekfű Gyulát 

az ösztöndíjasok ügyeinek intézésével. A nagykövet azonban jól látta, hogy itt nem egy baráti 

meghatalmazásra van szükség, hanem – amennyiben a diákok a szovjetunióbeli oktatás 

tovább is folytatódik – egy olyan követségi munkatárs alkalmazására, aki csak az ő ügyeikkel 

foglalkozik. 
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Az ettől kezdve folyósított havi rendszeres segély elég volt a tűzoltáshoz az 1946-os csoport 

számára, azonban az már ekkor nyilvánvalóvá vált, hogy megfelelő ruházat nélkül a további 

csoportokat nem szabad kiengedni a Szovjetunióba. 

Szekfű Gyula 1947 augusztus 5-én tárgyalt a szovjet Felsőoktatási Minisztérium 

munkatársaival az 1947/48-s tanévre a Szovjetunióba küldendők ösztöndíjasok elosztásáról. A 

beszélgetés folyamán a szovjet tisztviselő szükségesnek látták megemlíteni, hogy  ahogy 

Szekfű Gyula idézi  „…csak erős szervezettel bíró diákokat küldjünk ki. Megemlítették azt 

is, hogy meleg ruhával legyenek felszerelve, tekintettel az itteni kemény időjárásra.”199 

Látható, hogy ez olyan  magas költségekkel járó vásárlásokat igényelt, hogy ezt a terhet – 

tekintve a kiválogatott szovjetösztöndíjasok szociális összetételét – a diákok (vagy szüleik) 

nem tudták vállalni. 

Ezért a Gazdasági Főtanács 2520/1948. számú döntésében a Szovjetunióba induló 100 

magyar ösztöndíjas részére személyenként 2000 forint (összesen 200.000 Ft) beszerzési 

segélyt engedélyezett200 a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium költségvetéséből. A pénzt 

a VKM két részletben utalta át közvetlenül az „Állami Áruházak Rt. Budapest”-nek, a diákok 

pedig erre az összegre névre szóló utalványokat kaptak. Ennek az összegnek erejéig a 

budapesti Kossuth Lajos utca 9. szám alatti Állami Áruházban vásárolhattak ruhaneműket.  

A Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium az előbbi intézkedéssel párhuzamosan leveleket 

intézett nagyobb vállalatokhoz, amelyek dolgozói közül több ösztöndíjas is indult a 

Szovjetunióba, hogy az ösztöndíjasok felruházásához további 1000-1000 forinttal járuljanak 

hozzá.201 

Tekintettel a télen a Szovjetunióban uralkodó erős hidegekre, a beszerzendő ruhatár egyik 

legfontosabb darabja a télikabát volt. A magyarországi telek átvészeléséhez a bélelt 

szövetkabát is elegendő, de a több hónapon át tartó, kemény szovjet télben az ösztöndíjasok 

egészségét az irhabunda védhette meg igazán. Az ösztöndíjasok közül sokan szerették volna a 

ruházkodásra fordítható összeg egy részét irhabunda vásárlására felhasználni. A Gazdasági 

Főtanács imént idézett döntésében kikötötte, hogy a 2000-forintos keretet csak Állami 

Áruházban lehet felhasználni. Az Állami Áruházak azonban nem tartottak „népbudát” 

(irhabunda), azt csak a „Szűcsmunkások Szövetkezetétől” lehetett beszerezni, amely „838 

forintos egységárban megfelelő mennyiségben tud népbundát szállítani az ösztöndíjasok 

részére. A szövetkezet a szűcsiparban élenjáró szövetkezetnek számít, mert tagjai kizárólag 
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dolgozók” .202 Az ügy sürgősségére való tekintettel az iraton kézírással a „Soronkívül” 

feljegyzés látható, nem véletlenül. Az egyetemi oktatás a Szovjetunióban már rég elkezdődött 

október 28-án, a minisztérium pedig még csak a leendő ösztöndíjasok számára szükséges 

ruhadarabok beszerzésével foglalkozott. 

A Gazdasági Főtanács válasza példás gyorsasággal megérkezett (október 30.), engedélyezték 

a vásárlási utalványok egy részének felhasználását a Szűcsmunkások Szövetkezeténél.203 

Ugyanezen a napon elküldték a megrendelést is. 

Az utalványok eljuttatása az ösztöndíjasokhoz szintén gyorsan haladt, november 5-re már – 

nyolc kivétellel – mindenki átvette a neki járót.204 

A dolog így is (több mint 60 év távolságból) szatírának tűnik. Az ügy tragikomédiába 

azonban egy év elteltével fordult, amikor is az ösztöndíjasok ruhaellátásával kapcsolatban 

fegyelmi tárgyalást tartottak. A fegyelmi bizottság 1949 augusztus 30-n a Textilkereskedelmi 

Központ helyiségében tartotta tárgyalását. Mint a fegyelmi tárgyalás jegyzőkönyvéből205 

kiderül, 1948-ban az egyetemisták számára vékony vatelinnel bélelt, silány minőségű 

ballonkabátok készültek a sok dokumentumban emlegetett népbundák helyett. A Ruházati 

Nagykereskedelmi Nemzeti Vállalat dolgozói a megrendelt cikkek árának kalkulálása után 

megállapították, hogy a megszabott, fejenként 2000 forintos költségkeret a bundák készítésére 

már nem elegendő. Ezért ballonból készíttették el a télikabátokat, és vatelin bélés került csak 

beléjük. A bírósági tárgyaláson a RuNa vállalatvezetőit nem találták bűnösnek az ügyben, 

viszont két alacsony beosztású munkatársat elbocsátottak a silány minőségű kabátok miatt. Az 

1949-es bírósági tárgyalással egyidőben folyt az 1949-es új ösztöndíjas számára a 

ruharendelés. A bunda ekkor is többe került, mint azt a pénzkeret megengedte volna, ezért 

ebben az évben is rossz minőségű, nem különösebben meleg kabátot kaptak az 

ösztöndíjasok.206 

A meleg kabát mellett a téli ruházat másik fontos darabja a nagy hidegben a csizma. 

November 3-án kelt az a levél, amelyben a minisztérium ügyintézője a Wolfner Gyula és 

Társa Rt-hoz fordult azzal a kéréssel, hogy „a névjegyzéken szereplő ösztöndíjasok részére – 

amennyiben Címhez ilyen kéréssel fordulnak – csizmákat kiszolgáltatni szíveskedjék.”207 A 

kiutazni készülő ösztöndíjas-jelöltek egy részének azonban cipőre is szüksége volt, amit a 
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Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium illetékese szintén az Állami Áruházak Nemzeti 

Vállalattól szerezett be.208 

Egy évvel később, 1949 nyarán a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium orvosolni kívánt 

egy hibát, az előző évben az ösztöndíjasok között kialakult egyenlőtlenséget (nevezetesen, 

hogy a korábban kiutazottak nem kaptak segítséget a felruházkodáshoz), ezért nagy tételű 

megrendelést adott le a Ruházati Nagykereskedelmi Nemzeti Vállalat Közületi Konfekciós 

Osztályának.209 

A ruhákat az ösztöndíjasoknak valamiben szállítaniuk is kellett, a Vallás- és Közoktatásügyi 

Minisztérium tehát bőröndöket is megrendelt a kiutazó ösztöndíjasoknak.210 

A következő évek során gyakorlattá vált a kiutazás előtt a szovjetösztöndíjasok ellátása az 

alapvető ruházati cikkekkel. 1954-ben 200 kiutazó ösztöndíjas (2000-2000 Ft) és 600 

külföldről hazatért (1000-1000 Ft) kapott „névre szóló és sorszámmal ellátott”211 vásárlási 

utalványt. Ugyanakkor a később keletkezett iratokból az is látszik, hogy megjelentek az – 

ezekben az időkben nagyon nagynak számító – összegekkel való visszaélések is. A 

Belkereskedelmi Minisztérium nyilván ezek miatt igyekezett nagyon szigorúan szabályozni az 

egyetemisták számára kiállított utalványok felhasználásának módját. Tehát, az utalványokat 

csak az utalványon megjelölt személy használhatta fel, csak saját maga számára vásárolhatott 

cikkeket (nők női holmit, férfiak férfit), csak meghatározott időpontok között (vagyis: az 

ösztöndíjasok itthon tartózkodásának idején). 

Pontosan meghatározták az utalványokon szereplő összegek átutalásának rendjét is az Állami 

Áruházak és a Belkereskedelmi Minisztérium Áruházi Kereskedelmi Igazgatósága között. 

4.8 Az ösztöndíjasok kiutazása a Szovjetunióba 

Az útiköltséget Moszkváig a magyar állam fizette, a Szovjetunión belüli utazást (a jövendő 

egyetem székhelyére) már a szovjet fél vállalta magára. A diákok utazásának megszervezését 

a Vallás-és Közoktatásügyi Minisztérium az Idegenforgalmi, Beszerzési, Utazási és Szállítási 

Rt-től (IBUSZ) rendelte meg.212 

A diákok számára a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium a legolcsóbb (harmadosztályú) 

hálókocsi-jegyeket rendelte meg, ez fejenként 620 forintba került 1949-ben. A diákok 

nyaranta hazautaztak szüleikhez, majd a tanév kezdetén egyetemük székhelyére. Évente 
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kétszer fizette tehát ki a minisztérium a diákok többségének oda-vissza utazását (a diákok 

közt minden évben akadt olyan is, aki a nyári szünetet az egyetemi kollégiumban, hogy 

hiányos orosznyelv-tudását gyarapítsa, vagy szaktárgyi ismereteit növelje). 

A negyvenes évek végén az utazás Budapesttől Moszkváig öt napig tartott. Ez elég hosszú idő 

volt a pénz nélkül útnak indított diákok számára. A későbbi években a szünidőről 

visszainduló diákok itthon is kaptak ösztöndíjat.A kezdeti időszakban azonban mindenképpen 

gondoskodni kellett az utazás idejére a diákok számára ennivalóról. Az Utasellátó Nemzeti 

Vállalat nagyjából 80-100 forint körüli áron állított össze élelmiszer-csomagot a kiutazó 

ösztöndíjasok számra. 

4.9 Az ösztöndíjasok szüleinek támogatása 

1948-tól kezdve a szovjetunióbeli képzésre kiválogatott fiatalok többsége rossz anyagi 

körülmények között élő munkás- vagy parasztcsaládokból érkezett, sokan közülük mélységes 

szegénységből. A világháború következtében többen közülük elvesztették apjukat, nemritkán 

mindkét szülőjüket. Sokan közülük ilyen okoknál fogva családfenntartók voltak, és mint 

egyedüli keresők, testvéreiket nevelték, megözvegyült édesanyjuk, nagyszüleik megélhetését 

biztosították. Eltávoztukkal hozzátartozóik a családfenntartót vesztették el. Az Oktatásügyi 

Minisztérium 1954 évi iratanyagában fennmaradtak listák, amelyek közel 300 nevet 

tartalmaznak az ösztöndíjasok azon hozzátartozóiról, akik havi 150 és 300 forint közötti 

állami támogatásban részesültek.213 

A listán szereplő nevek többsége asszonynév, ezek nagy része előtt pedig az „özvegy” 

megjelölés áll. A második világháború előtt a férjes asszonyok többségének nem volt 

munkahelye, a családot a férj tartotta el. A háború után az elesett vagy eltűnt családfenntartó 

helyébe a legidősebb fiú lépett, akkor is, ha még szinte gyermek volt. Gyakran ezeket a 

fiatalon munkába állt gyerekeket válogatták aztán ki a szovjetösztöndíjra a munkahelyi 

vezetők és az ifjúsági- és pártszervezetek vezetői. A listán szereplő támogatott apák vagy 

idősebb fiútestvérek esetében pedig gyakorta ugyancsak a háború következtében rokkanttá 

vagy munkaképtelenné vált, eltartott személyekről van szó.  

Egyhavi, eltartott hozzátartozóknak kifizetett állami támogatás a minisztérium 

költségvetésében nagyjából 100 000 forintot tett ki 1954-ben. A diákok általában öt, 

nemegyszer hat év alatt végezték el az egyetemet a Szovjetunióban. 1954-től kezdve csökkent 

a tanulni kiküldött diákok száma, tehát a támogatásra fordított összeg is egyre kisebb lett, 
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azonban ez is jelentősen hozzájárult az ösztöndíjasok oktatásával kapcsolatos állami kiadások 

terebélyesedéséhez. 

4.10 Összegzés 

A tandíjak és a kiegészítő támogatások fizetésének kezdeti időszakát áttekintve a 

dokumentumokban foglaltak alapján el kell gondolkodnunk néhány tényen. Az első kiutazó 

évfolyam (1946/47) taníttatásáért a Szovjetunió nem kért tandíjat a magyar államtól. A 

magyar Külügyminisztérium és a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium vezetői ezt a 

Szovjetunió nagylelkű gesztusának tekintették, a győztes hatalom közeledési szándékának? 

Ez a csoport már diplomával rendelkező, vagy egyetemre járó fiatalokból állt, a tervek szerint 

csak egy évre utazott ki, hasonlóan a világháború előtt adományozott ösztöndíjakhoz.  

A következő tanévben (1947/48) a szovjet fél javaslatára növelték a kiutazó diákok létszámát, 

a szovjet fél pedig közölte, hogy középiskolából kikerült diákokat vár  a teljes képzés 

idejére. A diákok őszi kiutazása azonban késlekedett, a késedelmes kiutazás oka akkor vált 

világossá, mikor a magyar közoktatási kormányzat – a szovjet követség és a 

Külügyminisztérium közvetítésével – kézhez kapta a szovjet fél által megfogalmazott 

szerződés-tervezetet, amelyben először jelent meg a Szovjetuniónak fizetendő jelentős 

összegű tandíj. A magyar fél a szerződéstervezetet változtatás nélkül elfogadta, majd egy 

évvel később aláírta. 

Olyannyira módosítás nélkül, hogy a szerződésben súlyos szakmai hiba is maradt benne, 

nevezetesen, hogy a két állam közötti fizetés szerződésben rögzített módja (hogy forintban 

kellett volna egy szovjet bank magyarországi számlájára pénzt utalni) de facto lehetetlen volt 

az akkori körülmények között. 

Ezt követően a diákok száma évről évre nőtt, és ez igen komoly anyagi terhet rótt a szűkre 

szabott oktatási és külügyi költségvetésre. Az 1948 nyarán hatalomra került Magyar 

Dolgozók Pártja számára azonban az ösztöndíjasok szovjetunióbeli oktatása sok egyéb előtt 

prioritást élvezett, ilyen módon is meg kellett felelni a Szovjetunió által támasztotta 

elvárásoknak. 

Hogy ezek a ki nem mondott, azonban az akkori történelmi helyzetben a magyar pártvezetés 

számára nyilvánvaló elvárások az idő előrehaladtával a Szovjetunió szándékaival ellentétes 

folyamatokat indítottak el, és azok ellen ható eredményekre is vezettek, már a következő 

fejezetek témája.. 



5 AZ OLEG KOSEVOJ SZOVJETÖSZTÖNDÍJAS ISKOLA 

5.1 Megalapításának előzményei 

(„…ezt az iskolát a Párt hozta létre,  hogy új értelmiségi kádereket neveljen ki.”214) 

A magyar egyetemisták megkezdték tehát tanulmányaikat a Szovjetunió felsőoktatási 

intézményeiben. A VKM ösztöndíjasokkal foglalkozó munkatársaihoz, majd hatalomra jutása 

után a MDP vezetői kádereihez is eljutottak az egyetemisták Szovjetunióból érkezett 

jelentései, amelyek közül sok aggodalomra adott okot. Az egyetemisták közül nem egy 

meglehetősen gyengén teljesített, többeket politikai okoknál fogva kellett visszahívni. Voltak, 

akiket nem kielégítő egyetemi előmenetelük,  másokat súlyos betegségük kényszerített 

hazatérésre. Tekintve a Szovjetuniónak fizetendő magas tandíjakat, minden egyes 

tanulmányait félbeszakító, vagy előkészítő évre visszatartott diák óriási pénzpocsékolást 

jelentett a magyar állam költségvetése számára. 

Látták maguk az ösztöndíjasok, és az állami és pártszervek munkatársai is, hogy – 

amennyire ez lehetséges – a tanulmányi sikertelenséget meg kell előzni. Mindannyian 

igyekeztek javaslatokat tenni, elfogadható és a siker reményével kecsegtető megoldást találni. 

5.1.1 Dr. Rényi Alfréd javaslatai 

Dr. Rényi Alfréd215 1946 őszén az első magyar ösztöndíjas-csoport tagjaként utazott ki a 

Szovjetunióba, egy évet töltött Leningrádban. Hazatérte után (1947 augusztusában) részletes 

beszámolót216 küldött a VKM X. Osztályának (Külföldi kulturális kapcsolatok főosztálya) a 

Szovjetunióban töltött egy év tapasztalatairól. Levelében összefoglalta az ösztöndíjasként 

szerzett tapasztalatait, és ezekből kiindulva javaslatokat is tett a következő években kikerülő 

szovjetösztöndíjasok életének és tanulásának megkönnyítésére és egyszerűsítésére, a 

kikerülők sikeresebb megválogatására. 

Mint beszámolója legelején leírja, az általa készített feljegyzés nemcsak a magyarokra, 

hanem jugoszlávokra, bolgárokra, románokra, csehszlovákokra, albánokra és lengyelekre is 

vonatkozik, mivel ezek a magyarokkal teljesen azonos elbánásban részesülnek. 
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Nyilván saját tapasztalataiból levont következtetése, hogy ne csak végzetteket, hanem 

az egyetemet a Szovjetunióban kezdő hallgatókat küldjön ki a Vallás- és Közoktatásügyi 

Minisztérium, javaslata szerint fele-fele arányban. Felvetette, hogy ne csak egy évre, hanem 

meghatározatlan időre kerüljenek ki ösztöndíjasok, akik – ha úgy akarják – hadd végezzék el 

az egyetemet a Szovjetunióban. Nézete szerint Magyarország szempontjából is kedvezőbb 

lenne, ha nagyobb számban kerülnének magyar egyetemisták ipari főiskolákra, tekintettel 

arra, hogy többféle olyan ipari mérnököt is képeznek a Szovjetunióban, amilyet 

Magyarországon még nem (olajipari, kémiai technológiai, textilipari, vasúti közlekedési, 

bányaipari).  

Beszámolójában javasolta, hogy ne egyedül az Ösztöndíjtanács tegyen javaslatot az 

ösztöndíjasok személyére, hanem ebbe a munkába vonják be a népi kollégiumokat és a 

szakszervezetek képviselőit is. 

Leszögezte, hogy szükség van az ösztöndíjasok rendszeres anyagi támogatására, a 

több évig kint tanulók számára pedig biztosítani kell a nyári hazalátogatáshoz szükséges 

vonatjegy költségeit is, mivel ennek összege az ösztöndíjból nem fedezhető. 

Külön kiemelte, hogy „Az ösztöndíjasok kiküldésénél azok politikai érdeklődését is vegyük 

figyelembe.” (…) „Ezért nem tartom helyesnek olyan ösztöndíjasok kiküldését, akikben elemi 

érdeklődés sincsen meg a szovjet rendszer iránt, és akik érdeklődés hiányában kevesebbet 

látnak, és kevesebbel gyarapítják tudásukat.” 

Egészségügyi szempontból is szűrést javasolt a kiküldendő diákok számára. A 

moszkvai és leningrádi klíma a lappangó betegségekkel küzdő, gyenge szervezetű diákokat 

nagyon megviseli, akik így nem tudnak a tanulásra összpontosítani – írta. Rényi Alfréd már 

ekkor felvetette, hogy „Intézményesen kell az ösztöndíjasokat meleg téli ruhával ellátni, 

tekintettel a klimatikus viszonyokra.” 

5.1.2 Fekete Sándor tervezete 

Rényi Alfréd a Szovjetunióban szerzett tapasztalataiból szűrte le következtetéseit, amelyeket 

azután elküldött a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium vezetőinek. Az ösztöndíjasok 

kiküldésének ügyét komolyan vevő itthoni szakemberek szintén látták, hogy a minden 

előképzettség, felkészülés nélkül szovjet egyetemekre küldött fiatalok milyen megoldhatatlan 

feladat előtt állnak nyelvtudás és megfelelő alapképzettség hiányában. 

Így aztán az ösztöndíjasok itthoni előképzésére, a szovjetunióbeli tanulmányaik 

megalapozására vonatkozóan többféle terv látott napvilágot az oktatás különböző szintjein.  



Ilyen például Fekete Sándor székesfehérvári tankerületi főigazgatói teendőkkel 

ideiglenesen megbízott gimnáziumigazgató 1949. február 12-n datált tervezete217 a miniszter 

számára. Az ő elképzelése szerint tankerületében a központi fekvésű városokban kellene 

megszervezni a szovjetösztöndíjasok előkészítő iskoláit. Viszont, mivel a 42.580/1948. VKM 

sz. rendelet218 a szakérettségire előkészítő tanfolyamok óraszámát heti 40 órában szabja meg, 

a tanfolyamra beiratkozó munkás- és parasztfiatalok nem tudnak tovább dolgozni, tehát 

szabadságolni kell őket, továbbá fizetésüket számukra továbbra is biztosítani kell. A 

tanfolyamokat ott kell megszervezett, ahol a lehetséges szovjetösztöndíjas-jelöltek száma 

nagy (nagyobb városokban, megyeszékhelyeken), számukra kollégiumi elhelyezést is kell 

biztosítani – írta a tervezet szerzője. 

5.1.3 VKM Kollégium 1949. április 21-i ülése 

1949. május 21-i ülésén a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium Kollégiuma foglalkozott a 

Szovjetunióba majd 1949 őszén kiutazó ösztöndíjasok előzetes képzésével.219 A 

szovjetösztöndíjasok kiutazást megelőző alapozó oktatásáról készült tervből – nézetem szerint 

– teljes tanácstalanság és káosz képe rajzolódik ki. 

A Kollégium előterjesztésében vázolt elképzelés szerint az ösztöndíjra kijelölt 

fiatalokat Budapesten és több különböző vidéki városban kellett volna kisebb-nagyobb 

csoportokban összegyűjteni és májustól nyelvtanfolyamokat szervezni nekik heti két órában. 

A nyelvtanfolyamok zökkenőmentes működéséhez csak ekkor kezdték el a leendő 

nyelvtanárokat keresni, tankönyvekről és tananyagról a tervezetben nem is esik szó. A 

továbbiakban (nagyjából júliustól) egy kollégiumba szándékozták irányítani az összes 

ösztöndíjra jelöltet, és itt a nyár folyamán közös nyelvoktatásban és ideológiai képzésben 

részesíteni őket.  

Gerő Ernő miniszterelnök-helyettesi iratai között van egy feljegyzés 1949 

augusztusából, amely a Szovjetunióba kiküldendő ösztöndíjasok kérdésével foglalkozik.220 

A Magyar Dolgozók Pártja hatalomra kerülése után a fiatalok kiválogatásának legfontosabb 

szempontjai a származás, a politikai megbízhatóság és párthűség voltak. A párt helyi vezetői 
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lehetőség szerint igyekeztek a gyárakban, üzemekben, ifjúsági, párt- és különböző társadalmi 

szervezetekben a szovjetunióbeli ösztöndíj lehetőségét az ott dolgozó fiataloknak felajánlani. 

Az ezeken a helyeken rátermettségükkel, szorgalmukkal, pártos magatartásukkal a 

többiek közül kitűnt fiatalok iskolai végzettsége azonban az esetek nagyobbik részében 

nagyon alacsony volt. Négy elemit vagy esetleg hat-nyolc osztályt végzett fiataloknak az 

egyetemek megkövetelte tudás és készségek kifejlesztéséig még jó néhány évi tanulásra lett 

volna szükségük. 

A megfelelő előképzettség híján a szovjet felsőoktatási intézményekbe került külföldi 

fiataloknak felvételi vizsgát kellett tenniük, azoknak pedig, akik ezen nem feleltek meg, egy 

évig előkészítő tanfolyamra kellett járniuk. Ez egy évvel meghosszabbította az ösztöndíjas 

fiatalok egyetemi képzésére fordított időt, és tetemes összeggel növelte az amúgy is igen 

magas képzési költségeket. 

Kézenfekvőnek látszott a megoldás: a kiválasztott, megfelelően magas tudással és 

képzettséggel nem rendelkező fiatalok számára még itthon kell egyéves előkészítő 

tanfolyamot szervezni, ez egyévi tandíj-megtakarítást jelent, nem utolsó sorban pedig 

lehetővé teszi a jövendő ösztöndíjasok gondosabb (politikai, képességbeli és egészségügyi) 

szűrését. 

Nem találtam erre utaló iratot, de könnyen elképzelhető, hogy Gerő Ernő ismerte 

Keresztes Júlia követségi attasé egyik, 1949. szeptember 4-n kelt jelentését221 az 1949/50-s 

tanévre kiküldeni szándékozott, kiválasztott diákokkal kapcsolatban. „A 350 új diák közül 

122 diákot a szovjet egyetemekre felvenni nem tudnak, tekintettel arra, hogy ezek úgy korban 

(14-15 évesek), mint előképzettségben (6-8 elemi) a szovjet egyetemek felvételi 

követelményeinek nem felelnek meg. Javasolták, hogy a szóban forgó 122 diákot csak a jövő 

tanévre, megfelelő előképzés után küldjék ki. 

Keresztes Júlia követségi attasé felhívta a Felsőoktatási Minisztérium figyelmét arra, 

hogy a diákok kiválasztásánál első és döntő szempontként a politikai megbízhatóság 

szerepelt. Elsősorban munkás és parasztifjakat jelöltek ösztöndíjra, akiknél az előképzettség 

tekintetében túlzott követelményekkel a múlt hibái miatt természetesen nem léphettünk fel. A 

16 évesekre vonatkozólag kérte, tegyük lehetővé, hogy ezek a Szovjetunióban végezhessenek 

előkészítő tanfolyamot, és jövőre már mint egyetemi hallgatók kezdhessék tanulmányaikat.”  

A Szovjetunióban előkészítő évfolyamra járó 122 diák után fizetendő egyévi költség 

tetemes összegre rúgott volna. 
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Valójában a szovjet álláspont teljesen korrekt volt, hiszen nem akarták előkészítő 

évfolyamra küldeni a diákokat (mint ahogy az előző évben kiérkezettek közül többel történt), 

hanem megfelelő előképzettséggel rendelkező diákokat vártak az egyetemek első 

évfolyamára. Ilyeténképpen a szovjet fél maga is sugalmazta az előkészítő iskola 

létrehozásának gondolatát. 

5.1.4 Széll Jenő bukaresti követ tájékoztatója a román szovjetösztöndíjasok kiutazás 

előtti előképzéséről 

A magyar kormány nyilván folytonosan igyekezett az ösztöndíjasokkal kapcsolatos 

információkat beszerezni a „baráti” országokban működő magyar követségek útján. 

A Magyar Dolgozók Pártja Tudományos és Közoktatási Osztályának anyagában 

található két levél,222 amelyeket Magyarország romániai követe írt a Külügyminisztériumnak. 

A levelekből úgy látszik, információkat kérhettek a magyar követtől arra nézve, a román 

oktatási szervek hogyan készítik fel a Szovjetunióba kiküldendő ösztöndíjasaikat jövendő 

tanulmányaik sikeres végzésére. 1949 őszén 650 román ösztöndíjas indult a Szovjetunióba 

Romániából. Az ösztöndíjas-jelölteket kiutazásuk előtt egy négyhónapos iskolán készítették 

fel jövendő tanulmányaikra. Az ide bekerült diákokat megyei párt-káderek válogatták ki, 

főleg középiskolát végzett, érettségizett fiatalok közül. „Az ösztöndíjasok között a 

munkáskáderek kisebbségben voltak és politikai érettség szempontjából elég sok kívánnivalót 

hagytak hátra…” A gondos válogatás ellenére is több olyan jövendő egyetemista került ki a 

Szovjetunióba, aki középiskolai végzettséggel nem rendelkezett, viszont rendkívül tehetséges 

munkáskáder volt. A diákok többsége öt évre, az egyetem elvégzésének céljával ment ki a 

Szovjetunióba, a teljes létszám egy tizede volt csak aspiráns. Egyes újságokban 800 kiutazó 

diákról írtak. Ennek oka az, hogy az említett 650 egyetemi hallgatóhoz és aspiránshoz még 

155 szakmunkástanuló is csatlakozott. Ők „a villamossági minisztérium által lettek 

kiválogatva”, ebben nagyon körültekintően jártak el. „Gheorgiu Dej utóbbiakkal személyesen 

foglalkozott. Állítólag ez az első eset, hogy a Szovjetunió megengedi, hogy üzemeiben 

külföldiek képeztessenek ki, s azokat tanulmányozhassák. Gheorgiu Dej is tartott előadásokat 

ezeknek tanfolyamán…”223 A kiküldött diákok javarészt ipari szakemberek voltak, 

nyelvészek nem voltak közöttük.  

A moszkvai Magyar Nagykövetség is igyekezett információkat szerezni a többi népi 

demokráciák ösztöndíjasokra vonatkozó gyakorlatával kapcsolatban. Erről tanúskodik a 
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Követség 1949. szeptember 3-án kelt jelentése,224 amelyben Ferencz László ideiglenes 

ügyvivő leírja, hogy meghívta a népi demokráciák követségi tanácsosait és feleségeiket azzal 

a céllal, hogy információkat szerezzen ezen országoknak a Szovjetunióba kiküldendő 

szovjetösztöndíjasaikkal kapcsolatos gyakorlatára vonatkozóan. Azt sikerült megtudnia, hogy 

a többi népi demokrácia sokkal nagyobb számú ösztöndíjast küld ki a Szovjetunióba, a 

kiküldöttek számát illetően Magyarország a sor végén kullog. (Nem véletlenül akarta a 

magyar kormány egyfolytában a kiküldöttek számát emelni, azon az áron is, hogy az 

előkészítő évfolyammal együtt egy évvel hosszabb időt töltenek majd a Szovjetunióban.)  

Egy valamit azért nem szabad elfelejtenünk: a többi népi demokratikus országokban 

szláv nyelvű nép lakott, amelyek nyelve közelebbi-távolabbi rokonságban áll az orosz 

nyelvvel, tehát az ezekből az országokból érkezett diákok összehasonlíthatatlanul könnyebben 

megértették már kezdettől fogva az orosz nyelvet, a beszélt nyelv elsajátítása is jóval 

egyszerűbb volt számukra, mint egy magyar diáknak. 

5.1.5 Az 1949 nyarán szervezett esztergomi és kecskeméti „ösztöndíjas tábor” 

Az 1949/50-es tanévre a Szovjetunió 400 magyar fiatal fogadására tett ígéretet a magyar 

félnek. Négyszáz rátermett, politikailag megbízható, az egyetemen eredményes tanulásra 

reményt adó tudással rendelkező és nem utolsó sorban megfelelő társadalmi osztályból 

származót ösztöndíjas-jelölt összetoborzása tavasztól a kiutazás idejéig nem kis feladat elé 

állította a pártot és a minisztériumot. 

1949 nyarán végül nem egy, hanem két felkészítő tábor szerveződött, egy 

Esztergomban, egy pedig Kecskeméten.225 

A május másodikán indult, és június végén befejeződött nyelvtanfolyamok végén 

záróvizsgán szűrték ki a nyelvileg gyengének bizonyultakat, végül 220 diák kerülhetett (a terv 

szerint) az esztergomi táborba. A képzés megindulásakor a diákok száma 209 volt, a sebtében 

kiválogatott hallgatók közül még továbbiak lemorzsolódásával lehetett számolni. 

Az esztergomi tábor működéséről egy oda kiküldött ellenőrző bizottság készített 

feljegyzést Rákosi Mátyás számára226 július 20-i dátummal. 

Az nyilvánvaló, hogy a kiküldendő diákokkal kapcsolatban a legfontosabb elvárás az 

volt, hogy a Szovjetunióval szövetséges Magyarországot a lehető legmegfelelőbben tudják 
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majd jövendő egyetemükön vagy főiskolájukon reprezentálni. A kiküldött ellenőrző bizottság 

tehát egyáltalán nem foglalkozott a nyelvi illetve szaktárgyi képzés színvonalával vagy 

hiányosságaival, vagy a diákok közül azok kiválasztásával, akik megütnek egy minimális 

alkalmassági szintet. 

Ellenkezőleg, az elkészült jelentés csak a hallgatók származásbeli és politikai nézeteit 

illető hiányosságokról szól, tíz pontban rögzíti a hallgatók kiválogatásánál ilyen szempontból 

történt hibákat, és azok kijavításának lehetőségeit.  

A „Feljegyzés” szerint e tekintetben a legfontosabb a kiválogatást végző szerv 

megválasztása. Az ellenőrzést végzők szerint ezt a feladatot ki kell venni a Tudományos 

Tanács kezéből, és a Magyar Dolgozók Pártja Káderosztályának munkatársaiból alakított 

bizottság kezébe kell adni, a Káderosztályra pedig ki kell nevezni egy munkatársat, aki csak 

az ösztöndíjasok ügyeivel foglalkozik. A „Feljegyzés” készítői többször is ellentmondásba 

keverednek saját javaslataikkal, nem világos például, hogy ha ki kell venni a kiválogatás 

munkáját a Tudományos Tanács kezéből, akkor viszont milyen feladatok ellátására kell oda – 

mint ahogy javasolják – „erősebb káderest” kinevezni. 

Az ellenőrző bizottság megállapította, hogy a hallgatók szociális összetétele nem jó, 

mert csak a tanulók 50 %-a munkásfiatal, ennek a rossz aránynak okát abban látták, hogy a 

felvételi bizottságok túlságosan magas tudásbeli követelményeket állítottak a fiatalok elé 

A következtetés: a jövőben többségében nagyüzemi munkásfiatalok közül kell 

kiválasztani az előkészítő táborokba kerülőket. 

Mivel az 1949-ben már a Szovjetunióban tanulmányaikat végző egyetemistákat még 

nem a Magyar Dolgozók Pártja ezzel megbízott munkatársai „válogatták ki”, ezért a 

feljegyzés készítői fontosnak tartották, hogy őket és a jövőben kiküldendőket is ellenőriztetni 

kell az ÁVH-val, és a nem megfelelőnek találtakat vissza kell hívni. 

A legfontosabb javaslat azonban az irat legutolsó (10.) pontjában fogalmazódott meg: 

„Ennek tanulságaként a jövő évi ösztöndíjasokat már most ősszel fogjuk kiválasztani, és egy 

évig fognak oroszul tanulni előre, hogy ilyen bajok ne következzenek be.”227 

A másik, a kecskeméti tábor megszervezésére azért került sor, mert az elképzelések 

szerinti 400 Szovjetunióba küldendő fiatalból az esztergomi tábor kezdetére, júniusra csak 

208-at sikerült összeszedni, így a válogatás még tovább folyt. Július 27-re fejeződött be a 

második csoport tagjainak összegyűjtése, őket egy másik táborban helyezték el, 
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Kecskeméten.228 Ebben a táborban már sokkal szervezettebben és magasabb színvonalon folyt 

az oktatás (legalábbis a táborról szóló „Feljegyzés” készítői szerint…).  

Ez a Feljegyzés nagyon érdekes képet rajzol a két tábor diákjainak szociális 

összetételéről: „Az esztergomiak nagy százaléka már itthon is járt egyetemre vagy pedig most 

érettségizett, a kecskemétieknek kb. 80 vagy még nagyobb százaléka ifjúmunkás vagy 

parasztfiatal, akiknek 6 elemijük vagy legfeljebb 4 középiskolai végzettségük van.” Az 

esztergomi táborról készült feljegyzésben foglaltak, valamint az utána foganatosított 

intézkedések megtették hatásukat: a kecskeméti táborba került fiatalok származás 

szempontjából már kellőképpen megfeleltek a Párt által támasztott követelményeknek. 

1949. augusztus 12-én újabb feljegyzés készült Rákosi Mátyás számára a 

szovjetösztöndíjasok kiválasztásáról, az esztergomi és a kecskeméti táborok 

tapasztalatairól229. „A mostani kiválogatás tapasztalatai azt mutatják, hogy hosszabb időre van 

szükség a toborzáshoz és a tanításhoz is. A tanfolyamok ideje alatt tűnik ki, mennyire 

fejlődőképesek a hallgatók. Az 1950-51-s tanévre az idén szeptemberben meg kell állapítani 

az ösztöndíjasok létszámát és szakonkénti megoszlását. Októberben a kiválasztást nagy 

ifjúsági propaganda-előkészítés alapján kell lefolytatni. Egész évben külön szakmai, politikai 

és nyelvtanfolyamon vegyenek részt a hallgatók, így minimális lesz a lemorzsolódás és a 

szovjet egyetemeken nem lesz nehézségük.” 

5.1.6 Az MDP és a VKM közti kapcsolatok 

Bármilyen – állami vagy a MDP-ban létrehozott – szerv foglalkozott is a kezdettől 1949 

végéig a Szovjetunióba kiküldendő ösztöndíjasok előképzésével, mindegyik arra a 

végkövetkeztetésre jutott, hogy feltétlenül szükséges valamilyen itthoni felkészítés.  

A MDP hatalomra jutását követően a párt igyekezett az államélet minden területén 

átvenni az irányítást. Ehhez azonban nem voltak képzett szakemberei, a hozzáértés pedig nem 

kerül elő hirtelen a semmiből, az az ügyekkel való foglalkozás során alakul ki. Ezért 1948-at 

követően a VKM és a MDP különböző osztályain az ösztöndíjasokkal kapcsolatban 

egymásnak ellentmondó döntések születtek. 

A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium és a Külügyminisztérium, továbbá a 

Magyar Dolgozók Pártja osztályai között az információcsere sem volt zökkenőmentes ebben 

az időszakban, az állami és pártszervek nem juttatták el egymáshoz a birtokukba jutott 
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információkat. Jó példa erre a VKM-ben és a MDP egy osztályán készült ösztöndíjas-jegyzék 

ügye.  

A Magyar-Szovjet Ösztöndíjas Egyezmény szovjet tervezetéhez, amelyet a VKM 

elfogadott, több melléklet készült, ezek egyike „A Szovjetunióba kiküldött állami 

ösztöndíjasok névsora”230 (1948. július 26.). Ez a dokumentum az akkor éppen a 

Szovjetunióban tanuló, tanulmányait ott már befejezett, továbbá 1948/49-es tanévre a 

Szovjetunióba utazó ösztöníjasok teljes névsorát tartalmazza. E dokumentum szerint az 

1946/47-es tanévben tizenöt magyar ösztöndíjas tanult a Szovjetunióban, közülük kilencen a 

következő tanévben (1947/48) is maradtak, és húsz új ösztöndíjas csatlakozott hozzájuk. Az 

1948/49-s tanévre pedig száz új ösztöndíjas kiutazását vették tervbe. 

Ezzel szemben a MDP Szervező Bizottsága anyagában található, egy évvel később, 

1949. decemberében készült „Jelentés a szovjet ösztöndíjasokról”231 című irat tanúsága 

szerint a kiküldött ösztöndíjasok száma az „1946/47-es tanévre 2 fő, 1947/48-as tanévre 18 fő, 

1948/49-es tanévre 100 fő”. Az irat az adatok közlését azzal a megjegyzéssel vezeti be, hogy 

„A Szovjetunióban kint levő ösztöndíjasokról 100 %-os pontos kimutatás nincs. A VKM-ben 

eddig nem vezettek pontos kimutatást, az Országos Káderosztályon pedig az 1946/47-es 

iskolaévben kiküldöttekről nincs kimutatás. Az adatokat most dolgozza fel teljes pontossággal 

a VKM.” 

A két irat első egyező adata az 1948/49-s tanévre vonatkozik. 

5.2 Az Oleg Kosevoj Szovjetösztöndíja Iskola alapítása 

A fenti, 1949 decemberében a Magyar Dolgozók Pártja Szervező Bizottsága számára készült 

irat részletesen ismerteti az 1950/1951-es tanévre kiküldeni szándékozott 400 fiatal 

kiválogatásával és a szovjetunióbeli tanulmányokra való felkészítésével kapcsolatosan tett 

intézkedéseket. 

„Az eddigi hibák tanulságai alapján láttunk hozzá a jövő évi előkészítéshez. A feladat 

az, hogy olyan fiatalokat küldjünk ki, akik politikai és tanulmányi szempontból egyaránt 

megfelelnek.”232  

A kiküldendő 400 ösztöndíjas kiválogatására különös gondot fordítottak, mert „A 400 

ösztöndíjas helyére 580 hallgatót jelöltünk ki, hogy lehetőség legyen a szelekcióra.”233  
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Nem tudni, az idézett jelentés összeállítói milyen mértékben támaszkodtak egy 

nagyjából egy hónappal korábban, 1949. november 21-n, valószínűleg a VKM-ben az 

ösztöndíjasok kiválogatásáról és elhelyezéséről készült iratra.234 „Tanulmányaik 

megszervezése során felhasználjuk azokat a tapasztalatokat, amelyeket a szakérettségi 

tanfolyamokon szereztünk.”235  

Meg kell jegyezni, hogy a dokumentum „ösztöndíjas tanfolyam”-ként emlegeti a 

később Oleg Kosevojról elnevezett Iskolát, tehát a névadás később történt, viszont megjegyzi, 

hogy az Iskolára átkerült 110 kollégista a Podmaniczky utcában működő Oleg Kosevoj 

Kollégiumból. 

Áttekinthetően pontokba szedve foglalja össze ez a jelentés a bentlakásos tanfolyamra 

behívandó ösztöndíjasok kiválogatásának módját (143 fiatal, akik nem utaztak ki a 

Szovjetunióba 1949 őszén, 157 szakérettségis, 100 ifjúmunkás; belőlük 300 megy majd ki 

1950 őszén a Szovjetunióba). Rajtuk kívül 75 középiskolát végzett diák és 25 művész 

kiutazását vették tervbe, ők azonban iskolájukban illetve munkahelyükön maradtak és ott 

részesültek nyelvi és politikai oktatásban. 

A másik, 1949 decemberi, a MDP Szervező Bizottsága számára készült 

dokumentum236 az Iskola első évfolyamára történő válogatást a következőképpen írja le: „251 

ifjúmunkást a szakérettségis tanfolyamok hallgatói közül, 100 ifjúmunkást pedig közvetlenül 

az üzemekből válogattunk ki és 30 ifjúmunkást a nyáron kiválogatottak közül,237 részben 

hiányos előképzettsége, részben fiatal kora miatt maradt itthon a jövő esztendőre.”238 „A 

hallgatókat üzemekben a SZIT csoportok jelölték, a tagság jóváhagyta, és a Pártszervezet 

ellenőrizte. Kollégiumokban ugyancsak a tagság jelölése alapján néztük meg a javaslatokat. A 

budapesti nagyüzemekből Nagybudapesti Pártbizottság Káderosztálya javasolt.”239 

A javasolt fiatalok közül az Országos Káderosztály által jóváhagyott kádertanácsok 

választották ki azokat, akiket „november 28-án kollégiumban helyeztünk el, /Miasszonyunk 

útja 1. Sas-hegy/ ahol 29-én megkezdődött részükre az egyetemi tanulmányaikra előkészítő 8 

hónapos tanfolyam, amelyen a legfontosabb szaktárgyakon kívül orosz nyelvi oktatásban és 

                                                 

234 MNL OL XXVI-I-1-a 64. tétel (10. doboz) 
235 MNL OL XXVI-I-1-a 64. tétel (10. doboz) 
236 MOL M-KS 276 f. 55./ 102. ő.e. 40. oldaltól 
237 Ez a megjegyzés az 1949 nyarán szervezett 4-hónapos speciális előkészítő táborra vonatkozik Uo. 41. lap 
238 MNL OL M-KS 276 f. 55./ 102. ő.e. 42. lap 
239 MNL OL M-KS 276 f. 55./ 102. ő.e.42. lap 



ideológiai oktatásban részesülnek.”240 Ez volt tehát az Oleg Kosevoj Szovjetösztöndíjas 

Iskola megalapításának pillanata. 

Hogy miért pont Oleg Kosevojról kellett elnevezni az Iskolát, nem tudjuk.  

Két olyan intézmény241 is működött az Iskola megalakulását közvetlenül megelőző 

időben, amelyektől az Iskola „megörökölhette” Oleg Kosevoj242 nevét. Az MDP 

Káderosztályának iratai közt található az ezen az osztályon rövid ideig működött Szovjet 

Ösztöndíjbizottság töredékes anyaga243, ahonnan viszont a névadás pontos időpontját 

ismerhetjük: az 1949. végén rendszeresen ülésező bizottság december 12-n tartott ülésének 9. 

napirendi pontja a következő volt: „A Bizottság elhatározza, hogy a kollégiumot Oleg 

Kosevojról nevezik el.” 

5.3 A „Szovjet Ösztöndíjbizottság” 

Az Iskola lassú kiformálódásának folyamatát a Szovjet Ösztöndíjbizottság244 (feltehetően) 

rövidre szabott működése dokumentálja a legjobban. Az említett bizottság erősen töredékes 

anyaga a MDP Káderosztályának szovjetösztöndíjasokkal kapcsolatban összegyűjtött iratai 

között található, az 1949. november-decemberi időszakból. Az Iskola létrejötte körüli 

kapkodó szervezőmunka minden lépése nyomon követhető ebből a szűk 20 oldalból. 

Másrészről viszont ez az anyag arról tanúskodik, hogy az 1948-s fordulatot követő évben 

nagy vonalakban lezajlottak az új politikai rendszer létrehozásához szükséges átalakítások, 

1949-ben már hozzá lehetett fogni a finomabb és hosszabb távra szóló tervek 

megvalósításához. A létrehozott rendszer működtetéséhez szükséges értelmiségi réteg 

kialakítása ezek közé tartozott. Láthatóan a szovjetösztöndíjasok kiválogatását származás és 

politikai meggyőződés szempontjából a legfontosabbnak ítélő párt a fiatalok kiválogatását és 

                                                 

240 MNL OL M-KS 276 f. 55./ 102. ő.e. 43. lap 
241 MNL OL XIX-J-1-h (1945-64) Szovjet adminisztratív iratok 1064-Szov.-51 „A kecskeméti Oleg Kosevojról 

elnevezett ösztöndíjas tábor…”(21. doboz) 

MNL OL XXVI-I-1-a 64. tétel (10. doboz) (Országos Neveléstudományi Intézet) Itt található egy irat, amely 

„ösztöndíjas tanfolyam”-ként emlegeti az Iskolát, viszont megjegyzi, hogy a Podmaniczky utcában működő Oleg 

Kosevoj Kollégiumból 110 kollégista került át ide. 
242 Oleg Vasziljevics Kosevoj (1926-43.) A Szovjetunióban Krasznodon városában a második világháború idején 

működött, fiatalokból álló partizánszervezet, az „Ifjú Gárda” egyik vezetője. Krasznodon 1942-ben német 

megszállás alá került, a fiatalok ekkor szervezték meg az ellenállást. A1943 elején a Gestapo a csoport nyomára 

bukkant, sok tagjukat elfogták, megkínozták és kivégezték. A felszabadító szovjet csapatok hónapokkal később 

bukkantak holttesteikre egy bányában. Ekkor, 1943 márciusában temették el őket, a város felszabadítása után. 

1943. szeptemberében a Szovjetunió Legfelső Tanácsa Elnöksége a „Szovjetunió Hőse” címet adományozta 

Oleg Kosevojnak. Közvetlenül a háború befejeződése után A.A. Fagyejev az „Ifjú Gárda” című regényében 

emlékezett meg a fasiszta megszállók ellen harcoló szovjet fiatalságról. Oleg Kosevoj, a hús-vér fiatalember 

története feledésbe merült, helyét a Fagyejev által megalkotott szimbolikus kép vette át. 
243 MNL OL M-KS 276. f. 90. cs. 96. ő.e. 317-334. lapok „Szovjet Ösztöndíjbizottság” 
244 MNL OL M-KS 276. f. 90. cs. 317-334. lapok 



előképzését is igyekezett teljesen az ellenőrzése alá vonni, ezért hozták létre az ösztöndíjas 

ügyek szervezésére és irányítására a párt operatív Szovjet Ösztöndíjbizottságát. Ez a bizottság 

három fontos területen tevékenykedett: egyrészt az esztergomi és kecskeméti ösztöndíjas 

táborokból kiválasztott, a Szovjetunióba 1949 késő őszén kiutazó szovjetösztöndíjasokkal 

kapcsolatos tennivalókat végezte, másrészt az 1950-ben kiutazók kiválogatását és előképzését 

irányította, harmadrészt pedig a már kint tanulókkal is foglalkozott. 

5.4 Az Oleg Kosevoj Szovjetösztöndíjas Iskola 

Az Iskola létrehozására245, szervezésére, felügyeletére, működésére és megszüntetésére 

vonatkozó rendeletek, utasítások a hivatalos lapokban nem jelentek meg, mindez csak 

levéltári dokumentumok alapján kutatható.  

Az Oleg Kosevoj Szovjetösztöndíjas Iskola az 1949 és 1954 között Budapesten 

működött. Fennállása egész ideje alatt közvetlenül a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium, 

majd annak jogutódjai (Közoktatásügyi Minisztérium, Felsőoktatási Minisztérium és az 

Oktatásügyi Minisztérium) közvetlen felügyeletével működött. A tanfolyam bentlakásos 

(kollégium) volt, hallgatói kiemelt állami ösztöndíjban részesültek. A képzés 11–12 hónapnyi 

ideig tartott, évről évre változott.  

A túlnyomó részben üzemekből kiválogatott dolgozóknak, középiskolai végzettséggel 

nem rendelkező, munkás- és parasztszármazású hallgatóknak, a gimnáziumokból átirányított 

diákoknak egy év alatt meg kellett tanulniuk oroszul, el kellett sajátítaniuk a gimnázium IV. 

osztályának anyagát, és fel kellett készülniük arra, hogy megfeleljenek a szovjet felsőoktatási 

intézmények által támasztott követelményeknek. 

5.4.1 Az Iskola igazgatói, nevelőtanárai és tanárai 

Az Oleg Kosevoj Szovjetösztöndíjas Iskola megalakulásakor annak vezetésével ideiglenesen 

Antal Lászlót bízták meg, aki ezt megelőzően a veszprémi Általános Fiú-kollégium igazgatói 

posztját töltötte be. 246  

Első igazgatója „párthatározat folytán” Kovács József247, a VKM szombathelyi 

tankerületének igazgatója lett.  

                                                 

245 Nem írom, hogy „megalapítására”, mert az intézmény létrejötte nélkülözte az átgondolt alapítás momentumát, 

az iskola tulajdonképpen „kialakult”. 
246 MNL OL XIX-J-1-h 1945-64 Szovjet adminisztratív iratok 1064. (21. doboz) „A szovjet ösztöndíjas 

kollégium nevelőtanárainak megbízása és illetményei” című irat szerint a VKM VI/3. osztálya. 
247 MNL OL XIX-I-1-o-019-1951 (3. doboz); M-KS 276.f. 54. cs. 128. ő.e. 157. lap. Kovács Józsefet a pozíciót 

1949. decemberétől csak 1950. márciusáig látta el, amikor a VKM nevelésügyi főosztályának vezetője lett. 

1951-ben kinevezték a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumba miniszterhelyettesnek. 



Az Iskola tanári kara még nem állt össze, amikor a szakcsoportvezetők és 

nevelőtanárok már végezték munkájukat az Iskolában. 

A szakcsoportvezetők viszonylag magas beosztásokból, az adott körülmények között 

magas presztízsű munkahelyekről kerültek az iskola dolgozói közé248. A négy 

szakcsoportvezető249 az oktatás más területeiről került át az Iskolába, az akkori viszonyokhoz 

képest magas (1000 Ft-os) fizetéssel.  

A nevelőtanárok szintén elég magas állásokat cseréltek fel az Oleg Kosevoj Iskolára: 

Király Géza a jászberényi állami fiúkollégium igazgatója volt, Szabó Miklós a VKM Tanügyi 

Akadémiájának hallgatója, özvegy Szabó Ádámné a budapesti Óvónőképző Intézet tanára, 

Gárdos István a Matrozov kollégium nevelőtanára és orosz korrepetítora, Pozsonyi Margit 

pedig a Szekszárdi Tankerület főigazgatójának személyügyi előadója volt az Iskolába történt 

kinevezése előtt. A nevelők nem oktatták a fiatalokat, hanem a tanórákon kívüli minden egyéb 

tevékenységüket felügyelték és segítették. 

Az iskola igazgatóját, a diákcsoportok vezetőit, valamint a nevelőtanárokat tehát 

kinevezték az Iskola megszervezése után egy-másfél hónappal, ugyanakkor csak „10 

pedagógus részére van státus biztosítva”.250 Az iskola politikai vezetése és nevelői kara az 

Iskola létrehozásától kinevezve és az Iskola számára megállapított státuszokban végezték 

munkájukat. A közel 400 gyerek tanításához ezzel szemben kezdetben az Iskolának összesen 

csak 10 tanári státusza volt, a tanítást javarészét tehát kezdetben óraadó tanárok látták el. Ezt 

látva arra a következtetésre kell jutnunk, hogy az Iskola feladata egyáltalán nem a fiatalok 

tudásának a szovjet egyetemi tanulmányok megkezdéséhez szükséges szintre emelése volt, 

hanem sokkal inkább az Iskolába bekerültek politikai képzése és további szűrése. 

5.4.2 Az Oleg Kosevoj Szovjetöszöndíjas iskola rendtartása 1949251 

A Kollégium már működött, amikor az intézmény rendtartása még csak kidolgozás alatt állt. 

A Közoktatási Kollégium 1949. december 12-i, valamint 1950. január 17-i ülésének 

napirendjén is ez a téma szerepelt. 

                                                 

248 MNL OL XIX-J-1-k 1945-64. Szovjet adminisztratív iratok. VKM 1064-Szov-224 1949. XII. 21. (21. doboz) 
249 Az Oleg Kosevoj Szovjetösztöndíjas Iskolába kerülése előtt Antal László – a veszprémi állami fiúgimnázium 

kollégiumának igazgatója, dr. Rózsahegyi Istvánné – a másik Oleg Kosevoj kollégium igazgatója, Fülöp Sándor 

– a VKM Tanügyi Akadémiájának hallgatója, Szalóczy Márta – a Matrozov ösztöndíjas kollégium igazgatója 

volt. 
250 MNL OL XIX-J-1-k 1945-64. Szovjet adminisztratív iratok VKM 1949. XII. 27. (21. doboz) 
251 MNL OL XIX-I-1-r (1. doboz) 



Mindkét napirendhez ugyanazt a rendtartás-tervezetet csatolták. (Ugyanakkor az Oleg 

Kosevoj Szovjetösztöndíjas Iskola levéltári anyagában a rendtartásnak több, egymástól kicsit 

eltérő tervezete is megtalálható.)  

Az Oleg Kosevoj Szovjetösztöndíjas Iskola kiemelt szerepet játszó szakérettségis 

kollégium volt, amely azonban nem itthoni, hanem szovjetunióbeli felsőfokú tanulmányokra 

készített elő. 

Minthogy az MDP vezetőinek megítélése szerint az 1946-tól kiküldött ösztöndíjasok 

megválogatás nélkül kerültek ki a Szovjetunió egyetemeire, az 1949 évtől csak a legjobban 

megválogatott diákok kiutazását kívánták lehetővé tenni. A szovjetunióbeli tanulásra 

kiválogatás színtere az Oleg Kosevoj megalakulása után ez az iskola lett, erről tanúskodik a 

rendtartás is. 

A rendtartás252 bevezető része a Szovjetunióba kikerülő diákok előtt álló feladatokkal 

foglalkozik. A szovjetösztöndíjas iskolába bekerült fiatal „látja azt is, hogy a tanulása az 

osztályharc egyik része, a Párt és a munkásosztály iránti felelősség kérdése”. Az ösztöndíjas 

táborokban kialakított módszerek szerint „Ébereknek kell lennünk, nem nézhetjük el egymás 

hibáit, mert különben megkönnyítjük az ellenség romboló munkáját.” 

A rendtartás tervezetéből egy bentlakásos iskola képe rajzolódik ki. Olyannyira 

bentlakásos, hogy az iskolát a diákok szinte nem hagyhatták el, még a házasságban élők is 

csak kéthetente kaptak egy napnyi kimenőt. A „bent lakók” nem mehettek ki, a kintiek 

viszont nem jöhettek be: „a fiatalok látogatókat csak a fogadószobában fogadhatnak az 

ebédszünetben.” A fiatalok tehát egy évre egy, a világtól, a családtól, ismerősöktől, 

munkatársaktól, a „kinti” élet eseményeitől hermetikusan elzárt diákközösségbe kerültek. 

5.4.3 A diákok napirendje 

A tanórák és az egyéb kötelező iskolai foglalkozások a nap 17 óráját foglalták el, a fiatalok 

számára 7 órányi alvásra maradt idő. Szabad idő egészen egyszerűen nem volt az Iskola 

rendtartása szerint. Valójában mindenfajta tanulás mindig valaki által vezetett előadásokon, 

órákon, szemináriumokon és tanulókörökben folyt. Egyéni tanulásra fordítható idő a 

rendtartásban csak késő délután, vagy éjszaka szerepel, de ott is csak alternatívaként valami 

egyéb helyett („szervezett tanulás vagy egyéni tanulás”). 

                                                 

252 MNL OL XIX-I-1-r (1. doboz) Közoktatási Kollégium 1949. dec. 12-i ülése 2. napirendi pont: A szovjet 

ösztöndíjas szakérettségis kollégium munkaterve; MNL OL XXVI-I-1-a (10. doboz) 64. tétel: Az Oleg Kosevoj 

Szovjet ösztöndíjas szakérettségis kollégium szervezete, működése és rendtartási szabályzata (ideiglenes) 



Ezek az egyéni tanulásra esetleg fordítható időszakok naponta egy-másfél órát tettek 

volna ki, ha ebben az időben a diákok nem különböző gyűléseken, párt- és közösségi 

megmozdulásokon vettek volna részt. A diákok nem tanulhattak egyedül, az egyéni tanulást is 

tanulókörben kellett végezni, ahol valaki mindig irányította, ellenőrizte a munkát. 

A fentiek szerint az iskola nem akarta önálló tanulásra és gondolkodásra szoktatni, az 

ideológiai fejlettség és származás szerint leginkább megfelelő diákokat, mindig kellett egy 

óravezető, aki a párt által képviselt nézetek szerint értékelte a száraz tényeket, ilyen módon 

terelve a fiatalok gondolkodását a megfelelőnek ítélt mederbe. 

Azok a diákok, akikben még nem alakult ki az önálló tanulás képessége, csak akkor 

tanulnak, ha valaki a hátuk mögött áll, és állandóan bíztatja, ellenőrzi őket, ezek azok a 

diákok, akik esetében a tanulás nem belső késztetésből, hanem csak külső kényszerből fakad. 

Az Oleg Kosevojba került fiatalok esetében a tanulás módszerét is tanulni kellett volna, mivel 

többségük olyan társadalmi környezetből származott, amelyben nem volt lehetőség az önálló 

tanulás mikéntjének kisgyermekkori, fokozatos elsajátítására. Az Iskola nem tanította meg 

diákjait az önálló ismeretszerzés technikájára, ami a Szovjetunióba kikerült fiatalok egy 

részének számára az egyetemen az óriás mennyiségű elsajátítandó tudás megszerzésében 

súlyos, sokszor megoldhatatlan problémákat okozott. 

Az egyéni tanulásra szánt időt a rendtartás későbbi részeiben foglaltak szerint más 

célokra is felhasználták (az este 8-tó 10-ig tartó időszakban tanulásra is szánható időben 

előadásokat tarthattak, hetente egyszer pedig ez volt a pártnap ideje; az este 10-től 11-ig tartó 

egyéni tanulási időt például kulturális célokra lehetett felhasználni hetente háromszor). A 

kollégium könyvtárát a diákok az étkezési szünetekben kereshették föl, ez az idő 

nyilvánvalóan csak néhány könyv villámgyors kölcsönzésére volt elegendő, hogy a 

kölcsönzött könyvek elolvasására mikor kerülhetett sor, az a napirend alapján nem világos. 

Hivatalos ügyek intézésére az irodában csak 1-től 2-ig volt lehetőség (tehát nagyjából a 

könyvtár nyitvatartási idejében és az ebédidőben).  

5.4.4 Az oktatás rendtartásban rögzített rendje 

Az Iskolában folyó oktatást az igazgató, az igazgatóhelyettes és a szakcsoport-vezetők 

koordinálták, az iskola működtetéséért a gondnok volt felelős. 

A rendtartás szerint az „igazgató felelős az iskola egész munkájáért”, mégpedig a 

következő (fontossági) sorrendben: a politikai munkáért, a tanulmányi munkáért és a 

gazdasági ellátottságért. Az igazgató feladatai nincsenek is ennél jobban taglalva a 

rendtartásban. 



Az iskolában folyó oktató munka gyakorlati irányítása és felügyelete az 

igazgatóhelyettes feladata volt. 

Az Iskolában 4 szakcsoport működött: mérnök (4 osztály), orvos és pedagógus (1 és 2 

osztály), közgazdász (2 osztály) és agrár (2 osztály). Az egyes szakcsoportok munkáját a 

szakcsoportvezetők fogták össze, feladataikról azonban a rendtartás elfelejtett rendelkezni, 

ellentétben a szakcsoportok irányításáért felelős egyes reszortok képviselőivel (nevelőtanár, 

önkormányzati titkár, osztálybizalmiak, propagandista, kultúrfelelős, sportfelelős és jegyző). 

Ugyanígy hiányzik az osztályfőnökök pontos feladatkörének leírása is, csak mellékesen esik 

róluk szó („Az osztály munkájáért felelős: az osztályfőnök és a nevelőtanár.”) 

A nevelőtanárok feladatainak részletezéséből kitűnik, hogy gyakorlatilag a diákok 

életének minden mozzanatát ellenőrizniük kellett, a rendtartás az osztályfőnökök felett 

gyakorolt ellenőrzés jogát és feladatát is nekik adta. 

5.4.5 Tanórák, tananyag 

Az öt és fél oldal terjedelmű rendtartásban féloldalnyi szöveg foglalkozik csak magával az 

oktatással, a tanulás kereteivel (osztály, ideológiai szeminárium, orosz nyelvoktatás, 

tanulókörök, órabeosztás), a dokumentum egyéb helyei a nevelés, és ezen belül a politikai 

nevelés fontosságát hangsúlyozzák.  

Bármennyire is az Iskolában folyó oktatás deklarált elérendő célja az lett volna, hogy 

egyévi oktatással a fiatalok tudását az egyetemi felvételi szintjére emeljék, a rendtartásból az 

derül ki, hogy az iskola életében a tananyag elsajátítása helyett a politikai nevelés szempontjai 

voltak az elsődlegesek. 

A Iskola első óra- és tantervei253 1949 végén készültek, rajtuk november 21-i dátum 

olvasható, tehát az óratervek a tanítás megkezdése előtt egy héttel kerülhettek a tanárok 

kezébe. Az Országos Neveléstudományi Intézet anyagában található dokumentumokon 

(„Jelentés az 1950-es szovjet ösztöndíjasok kiválogatásáról és elhelyezéséről. Az ösztöndíjas 

tanfolyamok óratervei és tanmenetei”). Nehezen elképzelhető, hogy a tanárok komolyan fel 

tudtak volna készülni az addig semmiféle iskolában nem tanított, egy évre sűrített anyag 

tanítására, amelyhez ráadásul tankönyvek sem álltak rendelkezésre. 

Nem beszélve arról a tényről, hogy (mint korábban már említettük) kezdetben a 

tanárok javarésze csak óraadóként járt az Iskolába, szakmai munkaközösségek alakításáról 

pedig nem esik szó az ez idő tájt keletkezett dokumentumokban. Mindebből arra 
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következtethetünk, hogy az Iskola tanárai valószínűleg kénytelenek voltak saját addigi 

tapasztalataikra és a birtokukban levő tudásra hagyatkozni a kezdeti időszakban. 

Ennek végeredménye az lehetett, hogy ugyanazt a tárgyat és ugyanazt az anyagot a 

tanárok különböző lépésekben, különböző mélységben, különböző elvek szerint oktatták, 

felkészültségüktől függően. 

„A kollégium négy szakkollégiumra oszlik: mérnök-kollégium, pedagógus- és orvos- 

kollégium, közgazdász-kollégium és agrár-kollégium, egyenként körülbelül 100-100 

taggal.”254 A szakirányoknak megfelelően a fiatalok oktatása osztályokban folyt: 4 mérnök-, 

1 orvos-és természettudományos, 2 pedagógiai, 2 közgazdász- és 2 agrár-osztályban. 

A tanítás megszervezése elméletben a következőképpen történt: voltak mindenki 

számára kötelező órák (orosz nyelv, ideológia, szovjet enciklopédia és természeti ismeretek – 

heti 12 óra). A négy szakcsoportnak választott szakirányuknak megfelelő tárgyakból voltak 

további órái (heti 30 óra), ez összesen heti 42 óra. 

Magyarázatra szorul a „szovjet enciklopédia” és a „természeti ismeretek” tárgyak 

általánosan kötelező tanulása. 

A „szovjet enciklopédia” elnevezésű tárgy a szovjet állam és ideológia sarkalatos 

pontjait kívánta a hallgatókkal megismertetni, ami érthető, hiszen a diákokat egy teljesen más 

politikai berendezkedésű, más földrajzi helyzetű, nagyon más társadalmi szerkezetű, kultúrájú 

országba küldték tanulni. Fennmaradt az Iskola első évéből származó irodalomjegyzék255 

(diákok és oktatók számára), amely szerint ezekre az órákra a „Szovjet zsebenciklopédia”256 

című könyvből lehetett készülni. Az 1949-ben kiadott könyv röviden összefoglalja az állam 

működésének egyes szintjeit, fontossági sorrendet felállítva. Legelsőként a Szovjetunió 

Kommunista (bolsevik) Pártjáról, valamint a népképviselők szovjetjeiről nyújt áttekintő képet. 

Ezt követik az államhatalom és államigazgatás szervei, majd – 1949-ben érthető 

okoknál fogva – a Szovjetunió fegyveres erőiről szóló fejezet következik. A szovjet gazdaság 

részletes ismertetése közel 100 oldalt tesz ki, az ötéves tervet, az anyagi jólétet és a természet 

átalakításának terveit vázolja fel egyebek mellett. Közvetlenül követi a gazdaság ismertetését 

a takarékosságról szóló fejezet. A könyv befejező fejezete – bár nem ez a címe – 

tulajdonképpen a szovjet jogrendszernek a leginkább az állampolgárok tudomására hozandó, 

hétköznapi életüket érintő részeivel foglalkozik („államtitkok kifecsegése és államtitkot 
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tartalmazó okmányok elvesztése”, munkafegyelem, nyugdíjak rendszere, segélyek, stb.). A 

könyvben szó esik még minden egyes köztársaságról és a szovjet állami ünnepekről. 

A „Természeti ismeretek” tárgy oktatására azért volt szükség, mert Magyarországon 

csak az ötvenes években kezdték a matematika, fizika és más természettudományok 

beillesztését az általánosan (már az általános iskolától) kötelező tárgyak közé. A 

Szovjetunióban ugyanakkor 1917-et követően nagy számban kezdték képezni a 

társadalomtudományok, a politika és a természettudományok oktatóit (Krasznaja Professzura, 

Komakademija257), és a 20-s évektől kezdve már a kisiskolás kortól oktatták ezeket a 

tárgyakat. A Szovjetunióba kikerült első néhány évfolyamnyi magyar diák számára 

megdöbbentő volt az ottani elsős egyetemisták matematikai és természettudományos 

képzettségének a magukéhoz képest sokkal magasabb szintje. A kikerült magyar diákok 

szovjetunióbeli alsóbb fokú oktatás természettudományos képzéséhez méretezett egyetemi 

tananyaggal nagyon nehezen tudtak csak megbirkózni. A természettudományos ismeretek 

oktatásához választott oleg-kosevoj-módszer viszont nem tűnik nagyon effektívnek: a Szikra 

Könyvkiadó által rendszeresen kiadott könyvek, a Természettudományos Kiskönyvtár 

darabjai alapján oktattak, „a füzetek megjelenésének sorrendjében”,258 tehát nem előre 

tervezve, rendszerezve, nem felépített, kidolgozott tanterv alapján. 

Az orosznyelv-oktatás alapját a középiskolai elsős és második osztályos tankönyvek 

képezték („Potapova”), ennyit egy év alatt kellett megtanulni.  

A megtanulandó anyag mennyiségét tekintve ez egyébként reális is lett volna, már 

elegendő alapot biztosíthatott volna a diákoknak, hogy orosz nyelvi közegbe kerülve kellő 

energia és munka befektetésével viszonylag rövid idő alatt el tudják érni az egyetemi 

tanulmányok végzéséhez szükséges minimális nyelvtudás-szintet. Ehhez azonban kidolgozott 

oktatási terv alapján dolgozó kiváló nyelvtanárokra lett volna szükség. Ilyen terv azonban az 

Iskola indulásakor nem létezett, és sajnos, jól képzett orosznyelv-tanárok sem kerültek az 

Iskolába. 

A Közoktatási Kollégium 1950. november 9-i ülésén (egy évvel az Iskola 

megalapítása után) foglalkozott az Oleg Kosevoj Szovjetösztöndíjas Iskola munkájával,259 

ahol Kovács Margit igazgatónő jelentése a következőt állapította meg: „nem elég, és nem 

eléggé gyakorlatias az orosz tudásuk és gyakorlatiasabban kell felkészülni az orosz nyelvvel.”  
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A levéltári források megőrizték az Oleg Kosevoj Szovjetösztöndíjas Iskola 

szakcsoportjainak tantárgyaihoz készült hevenyészett tanmeneteit260 az iskola működésének 

kezdeti időszakából. 

Mindegyik az elemi iskolai szintnek megfelelő tudástól indulva igyekszik a felsőfokú 

tanulmányok megkezdéséhez szükséges tudásszint elérését lehetővé tenni a diákok számára. 

A feladat maga, természetesen, a lehetetlennel határos, azonban jó képességű, tehetséges és 

kellőképpen eltökélt fiatalok esetében mégiscsak megoldhatónak bizonyult. Ilyen 

szempontból az Iskola arra vezette rá a fiatalokat, hogy sokszorosan nagyobb teljesítményekre 

is képesek, mint azt magukról valaha is gondolták volna, a tudás maga pedig, igenis 

megszerezhető, kellő elszántsággal, összeszorított foggal, lemondással és nagyon sok munka 

befektetésével. Volt olyan szovjetösztöndíjas, aki az első egyetemi évet követő nyáron nem 

utazott haza Magyarországra, hanem nyárra is a kollégiumban maradt, és az előző évben 

felhalmozódott lemaradásait igyekezett behozni. 

5.4.6 Mozgalmi munka az Iskolában 

5.4.6.1 Az Oleg Kosevoj Szovjetösztöndíjas Iskola üzemi pártszervezetének jelentése (1950. 

április 30.) 

1950 március 24-i ülésén a MDP Titkársága foglalkozott a Vallás- és Közoktatásügyi 

Minisztérium munkájával261. Ebben megállapították, hogy bár tapasztalható bizonyos 

előrehaladás a szocialista oktatási rendszer kiépítésének irányában, azonban súlyos 

elmaradások is tapasztalhatók. Ez többfajta okra vezethető vissza – derül ki a határozatból. 

„Iskoláink és egyetemeink tanrendje általában túlterheli a tanulókat”, „iskoláinkra még 

jelentős befolyást gyakorol a burzsoá ideológia, különösen a klerikális reakció”, „az elért 

eredményeket nagymértékben veszélyezteti a felsőbb osztályokban és évfolyamokon a 

munkás- és dolgozóparaszti származású tanulók, illetve hallgatók tömeges kimaradása az 

iskolából, illetve az egyetemekről.” Mindennek oka „az osztályellenség kártevő, szabotáló 

tevékenysége és a népi demokrácia ellen irányuló aknamunkája.” Az osztályellenség 

különösen a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumban fejti ki káros tevékenységét, ahol 

„általánossá vált a bürokratikus vezetés rendszere”.262  
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Témám szempontjából azonban a határozat legfontosabb megállapításai a következők: 

„Az ellenség megvetette a lábát a Kollégiumi Hivatalban is, amely – a bűnös vezetőség 

leváltása előtt – a kollégiumi felvételek és elhelyezések anarchiájával, a menzai ellátás 

lerontásával, korrupcióval és egyéb visszaélésekkel súlyos károkat okozott 

köznevelésügyünknek.” Majd rátér a foganatosítandó intézkedésekre: „…elengedhetetlenül 

szükséges:  

1. Az ellenség leleplezése és ártalmatlanná tétele a köznevelés területén… 

2. Azok a köznevelés területén dolgozó kommunisták, akik az éberség hiánya, szakmai és 

ideológiai képzetlenség, passzivitás, vagy egyéb okok miatt nem leplezték le az ellenség 

tevékenységét s ezzel károkat okoztak, ismerjék fel hibájukat, jobb munkával, 

fokozottabb éberséggel járuljanak hozzá az ellenséges befolyás felszámolásához,…”263 

Minden bizonnyal a fenti határozat szolgáltatott alapot Gergely Lászlónak, az „üzemi 

pártszervezet” titkárának a XII. kerületi Pártbizottságnak küldött jelentéséhez az Iskola 

munkájáról az 1949/50-es tanév kezdete után fél évvel.264 A párthatározatban foglaltakon 

felbátorodva, az Iskola igazgatója részletezte az Iskolában uralkodó tarthatatlan állapotokat a 

felsőbb pártszerveknek. A jelentés az Iskolában ebben az időben uralkodó elképesztő 

körülményekről fest képet. 

A szöveget olvasva azt vagyunk kénytelenek látni, hogy az első fél tanévben 

megvalósult a totális anarchia az iskolában. A kezdeti időben – mint korábban láttuk – az 

iskolának nem volt saját tantestülete, a munkát javarészt óraadó tanárok végezték, a kezdeti 

időszakban 86-an. Ez a 86 tanár még mindig kevés volt ahhoz, hogy minden osztály minden 

órájára szaktanár jusson. Februárra sikerült csak elérni, hogy 28 állandó, saját tanárt kapjon az 

iskola. Minthogy az óraadó tanárok máshol is dolgoztak, az Iskolában óráikat akkor tartották 

meg, mikor éppen idejük volt. A diákoknak tehát nem is a már ismertetett (rendkívül 

megterhelő) órarend szerint kellett órákra járniuk, hanem annak megfelelően változó 

időpontokban, hogy óraadó tanáraik éppen mikor értek rá (tehát kora reggeltől késő estig 

bármikor).  

A tanmenetek csak az oktatás megindulása után jóval később érkeztek meg, addig 

mindenki a saját szakállára tanított. Ezért aztán a tanévkezdés után jóval később megkapott 

tanmenetekhez képest viszont addigra jelentős lemaradásba kerültek. Minthogy nem volt 

ellenőrzés, szakfelügyelet, nem alakultak tantárgyi munkaközösségek, nem volt egységes 
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irányítás, az oktatás a teljes zűrzavar képét mutatta: tanáraik képzettségétől, begyakorlott 

oktatási módszereiktől függően a csoportok gyakorlatilag más és más tananyagot tanultak, 

más és más módszerekkel. Ebből a kezdetből kellett aztán hozzáigazodni a megkapott 

tanmenetekhez.  

Emellett viszont mindez rettentő terhet rótt a rendszeres tanuláshoz amúgy sem 

nagyon szokott munkás- és parasztszármazású diákokra. 

A tananyag meghatározatlansága, az oktatási módszerek kiforratlansága, a tanárok 

órarendjének folytonos változásai nyilván a tanári munka minőségét is erősen befolyásolták.  

A tanárok a megkapott tanmenetek szerint tanítottak, mivel a tantestület előtt sem az 

Iskola alapítását kezdeményező pártszervek, sem az állami oktatás felső vezetése nem tették 

pontosan világossá, melyek azok a követelmények, amelyekkel a Szovjetunióba megérkező 

diákok majd találkozni fognak. A diákok így megszerzett tudása viszont nem felelt meg a 

szovjetunióbeli felsőoktatási intézményekben elvárt alapszintnek. Az Iskola fennállásának 

első egy-két évében nem tudta teljesíteni a megalapításakor rátestált feladatokat. 

 „Az iskola vezetősége csak a tanítás megkezdésekor csöppent bele a káoszba.”265 – 

írja a jelentés szerzője. Mindehhez hozzájárult még, hogy szakfelügyelet sem működött, 

amely az oktatás hiányosságaira fényt deríthetett volna. 

A jelentésben Gergely László a következőképpen fogalmaz: ”Technikai hiányosságok: 

Ezek azért rendkívül fontosak, mert már majdnem kimerítik a szabotázs kritériumát.”266 A 

géppel írt tisztázatban még nem szerepelt a „majdnem” szó, ezt később írta bele valaki tollal, 

mintegy enyhítendő a megállapítás súlyát.  

A szertárakban levő személtető eszközöket valószínűleg hozzá nem értő emberek 

szerezhették be, ennek folytán a szertárak tele voltak hasznavehetetlen eszközökkel, amelyek 

használatba vételéhez pontosan a legfontosabb alkatrészek hiányoztak, vagy a 

szaktantermekben nem volt meg a használatukhoz szükséges, megfelelő elektromos hálózati 

csatlakozó, vízcsap, stb. A Szovjetunió földrajzának tanításához nem állt rendelkezésre 

térkép. Az iskolát olyan bútorokkal rendezték be, amelyek egészségtelenek, kényelmetlenek 

és rossz minőségűek voltak, már rövid használat után tönkrementek, esetleg lábuk kitörött. 

Az iskola épületének villamos- és vízvezeték-rendszerében az Oleg Kosevoj 

megalapítása idején átalakításokat végeztek, rendkívül rossz színvonalon. „A beszerelés után 

való harmadik napon az egyik csap a víz nyomása alatt kivágódott, mert rosszul volt 
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beszerelve.”267 Az egész épületben csöpögött a víz a gondatlan szerelési munkák miatt. 

Ugyanez volt érvényes a villanyszerelő-munkára, a lámpákat nem a tantermekben tanuló 

diákok és a szaktanárok szükségleteinek megfelelően szerelték fel, hanem a meglévő lámpák 

helyére. 

Az üvegezési munkákat úgy végezték el, hogy a gitt kipergett, az üvegek pedig kiestek 

a kereteikből.  

És így tovább, ilyen körülmények között kezdett tanulni az első Oleg-Kosevoj 

évfolyam. 

A jelentéshez néhány szaktanár is csatolta tárgyának oktatásával kapcsolatban szerzett 

tapasztalatainak ismertetését. 

A matematikához, amely a legnagyobb nehézségeket okozta a Szovjetunióban a 

kikerült diákoknak, kezdetben nem volt tankönyv, sőt, mint tudjuk, a tanárok sem 

rendelkeztek tanmenettel, amely irányt szabott volna a tanításnak. 

„Az egy hónappal később kapott tanmenetek hevenyészettek. Lényeges részeket 

kihagytak.” „Az indulás után hónapokkal kaptuk csak meg az egyetemi felvételi vizsgák 

anyagát a szovjet egyetemeken, s az nincs összhangban a mi tanmenetünkkel.”268  

Ugyanilyen és ezekhez hasonló szakszerűtlenségek akadályozták a többi tantárgy 

eredményes tanítását is. A tanmenetek egyik tantárgy esetében sem hagytak időt ismétlésre, 

rendszerezésre, összefoglalásra. Minden órán új anyagot kellett venni (mivel óriási tananyagot 

akartak megtanítani a fiataloknak), a tanultak begyakorlására így nem maradt idő. 

Úgy gondolom, hogy az itt felsoroltakat nyugodt lelkiismerettel az oktatás problémái 

közé sorolhatjuk. Ezeket a jelentéseket azonban az Iskola pártszervezete állította össze, és 

továbbította a kerületi pártbizottságnak. A feltáró jelentés megszületéséhez pedig egy legfelső 

pártszerv határozata kellett, amely igazából nem az oktatást kívánta megjobbítani, 

ellenkezőleg, lehetőséget kívánt adni a nemkívánatos elemek eltávolítására az oktatásból. 

5.4.6.2 Az Iskolavezetés és az iskolai pártszervezet jelentései 

A valóban túlméretezett tanulási időn felül más is erősen akadályozta a kiegyensúlyozott, 

rendszeres ismeretszerzést, ez pedig a szintén igen lelkes és folytonos mozgalmi munka volt.  

Az Iskola pártszervezete hónapról hónapra beszámolt a XII. kerületi pártbizottságnak 

a mozgalmi munkáról és a diákok és tanáraik tanuláson és oktatáson kívüli tevékenységéről 
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Az előző fejezetben már említett Gergely László, az Oleg Kosevoj Szovjetösztöndíjas 

Iskola Üzemi Pártszervezetének titkára, 1950 októberében „Kiértékelés”-t küldött a XII. 

kerületi pártbizottságnak az iskola 1950. évi munkájáról269.  

A bevezetőben részletesen kifejtette, hogy mi is az Iskola feladata: „Az ide bekerülő 

fiatalokat arra kell nevelnünk, hogy áthassa őket a hála, a szeretet, és ragaszkodás a 

Szovjetunió, a Bolsevik Párt és Sztálin elvtárs iránt.” „Éberségre kell nevelni a hallgatókat, 

hogy felismerjék az ellenséget és az ellenséges ideológia behatolását, hogy azután azt 

kiküszöböljék,” „Arra kell nevelni a fiatalokat, hogy igényesek legyenek, úgy saját maguk, 

mint egymás munkájában, és hogy ezt elérhessék, a bírálat és önbírálat szellemét állandóan 

fejleszteni, erősíteni kell.” Ezek voltak tehát a megfogalmazott elvek (mintegy a jelentés 

preambulumában), nézzük a tények alapján kirajzolódó valóságot. 

A jelentés maga három részre tagolva ismerteti az iskola párttagságának munkáját: 

eredményekről, hiányosságokról és feladatokról szól. 

A jelentés szerint eredmény, hogy az Iskola létrejötte után egy hónappal megalakult a 

pártszervezet, amely ezt követően kiépítette a pártbizalmiak rendszerét, Ennek feladata volt a 

megfelelő felvilágosító munka elvégzése. A jelentés szerint az első időkben rossz szellem 

uralkodott el az Iskolában, „a pártszerű bírálat és önbírálat helyett egymást dorongolták, 

tanulmányi munkájukban egyesek nagyon hanyagok voltak, a fiúk és lányok egymáshoz való 

rossz viszonyulása, és ennek a kérdésnek az iskola hallgatói és nem egy esetben a tanárok 

részéről megmutatkozó helytelen és téves kezelése”270 nehezítette meg a közösségek 

kialakítását. A pártszervezet eredményes munkája következtében néhány hónap elteltével „A 

pártszerű bírálat és önbírálat kezdett kifejlődni…”. Az első hónapokban az iskola hallgatói 

számos, igen eredményes klubnapot szerveztek, műsorral, amelyre üzemek fiataljait is 

meghívták. „Ezeket a kulturális munkákat azután le kellett állítani, mert félő volt, hogy a 

tanulmányi munka rovására megy.”271 

Az eredmények közt említi meg a jelentés, hogy „sikerült a fiatalokban a éberséget 

fokozni, és az éberség szükségességét tudatosítani.” 

Ennek köszönhető, hogy sikerült leleplezni az iskola gondnokát, aki – azon túl, hogy 

munkáját rosszul és hanyagul végezte, a beosztott dolgozóknak nem fizette ki a nekik járó 

túlóradíjat, még 30 000 forint hiányt is okozott az Iskolának minek folytán a Vallás- és 
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Közoktatásügyi Minisztérium leváltotta. Az 1950. évről szóló jelentés a sikerek közt említi, 

hogy az orosz nyelv tanulása egyre eredményesebb lett, és a diákok egyre nagyobb aktív 

szókinccsel rendelkeznek. 

A „Hiányok” című fejezet elsőként egy olyan problémával foglalkozik, amely a 

szovjetösztöndíjas-képzés történetében a kezdeti időszakban itthon is és a Szovjetunióban is 

súlyos gondokat okozott. „Komoly hiányosság volt az, hogy a fiúk és leányok viszonyát nem 

tudta olyan mederbe terelni (ti. a Pártszervezet S.K.A.), hogy az elvtársak magatartásában 

mutatkozott volna meg.” Az még a kisebbik baj, hogy a kialakult szerelmespárok kiutazásuk 

esetén igyekeztek elérni, hogy egy városba kerüljenek. „Két esetben fordult elő az Iskolában 

abortus, amely bizonyította azt, hogy a Pártszervezet nem viseltetett elég éberséggel ebben a 

kérdésben …” „Ebben a kérdésben liberálisak voltunk, ezeket az eseteket elkonspiráltuk, 

ahelyett, hogy lelepleztük volna és az ilyen erkölcsi magatartást tanúsítókat az Iskolából 

eltávolítottuk volna.”272 

A másik „komoly hiányosság volt az, hogy azokat az elvtársakat, akiket funkcióba 

állítottunk, nem ellenőriztük eléggé, és néhány esetben egész helytelen vonalra csúsztak.”273 

Itt olyan pártfunkcióba állított diákokról van szó, akik ebben a pozícióban úgy érezték, hogy 

nekik már mindent szabad, volt, aki elsikkasztotta a pártszervezet pénzét, más pedig 

rendszeresen kijárt szombat este lumpolni. 

Az Iskolában jelentős volt a hallgatók lemorzsolódása, a jelentés szerint 1951-ben 76 

fő távozott az Iskolából. Ezek között kevesebb volt a politikai okok miatt eltávolítottak száma, 

„de nagyobb volt azoknak a száma, akik családi körülmények, önkéntes eltávozás, engedély 

nélküli eltávozás, tanulmányi nehézség stb. miatt nem juthatott ki a Szovjetunióba.” 

A köz- és magántulajdon tiszteletben tartása sem ért el igen magas szintet, mert az 

Iskolában az egész tanéven át sorozatos lopások történtek. Ennek oka, hogy „Nem 

tudatosította a Pártszervezet eléggé az iskola hallgatóiban, hogy milyen kitüntetés ebben az 

iskolában tanulni.”274 

A társadalmi közegükből kiszakított fiatalok talajtalanságát és erkölcsvesztettségét az 

erőteljes párt- és egyéb mozgalmi munka nem tudta újfajta, „kommunista” erkölccsé formálni. 
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5.4.6.3 Az Iskola jelentései a minisztériumnak 

Az iskolavezetés a minisztériumnak275 is küldött jelentéseket az iskola munkájáról heti-

kétheti rendszerességgel. A jelentések az Iskola néhány havi működése után már nagyjából 

egységes szerkezettel készültek: az igazgató írt egy összegző jelentést az iskola működéséről, 

ezt követik az egyes szakcsoportokhoz beosztott nevelőtanárok jelentései a rájuk bízott 

szakcsoport munkájáról. Általában minden ilyen heti jelentéshez csatolták az iskolaorvos által 

készített feljegyzést a tanulók egészségi állapotáról. A felsoroltakon kívül időközönként még 

egy gazdasági jelentést is küldtek a minisztériumnak  az iskolaépület állapotáról, átépítéséről, 

a felszereltségről. 

A szakcsoportok munkájáról mindig a nevelőtanárok készítettek jelentést. Ezek a 

jelentések nem a tanulmányi helyzettel foglalkoztak, hanem igyekeztek átfogni a diákok teljes 

iskolai életét, teljes képet adni az iskola életének minden aprócseprő eseményéről. Eszerint 

minden szakcsoport megválasztotta a maga vezetőségét. A vezetőség rendszeresen vezetőségi 

üléseket tartott, majd az ülést követő napon szakcsoport-gyűlés következett, ahol az előző 

napon született döntéseket a teljes csoporttal ismertették. A szakcsoport vezetősége a 

következő tagokból állt: titkár, propaganda-felelős, kultúrfelelős, versenyfelelős, sportfelelős, 

osztálybizalmi, jegyző. (A sportfelelősi funkcióhoz annyit kell hozzáfűzni, hogy az Iskolának 

nem volt tornaterme, sportrendezvényeket tartani csak az udvaron lehetett, amikor az idő 

megengedte.)  

Folytonosan megjelenik a jelentésekben a lemorzsolódás veszélye. A 

„lemorzsolódásnak” számtalan oka lehetett, ezek között nemcsak a gyenge képességek, vagy 

az előképzettség hiánya játszott nagy szerepet. Az Iskolába felvett fiatalok közül sokan 

megrettentek az előttük álló feladat nagyságától, soha nem próbáltak még ilyen kemény 

fegyelemben élve, napi 18 óra szellemi munkát végezni. Másrészről gyakran családi ellenszél 

is hátráltatta őket: eltartandó idős szülő, felnevelendő testvérek. Egy házastársi vagy szerelmi 

kapcsolat is véget vethetett a tanulmányoknak. (Az Iskola fennállása alatt több teherbe esett 

lány is kénytelen volt tanulmányait befejezni: „L.É. ped.fil.II. teherbe esett, eltávozását az 

iskola közösségi érdeke feltétlenül megkívánta.”, „G.J. orvos, a család anyagi körülményeire 

hivatkozik, valamint rossz idegállapotára, ezért akar távozni. Valószínű, hogy menyasszonya 

befolyása alatt áll.”276)  
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A jelentések végén általában felsorolják a szakcsoportból különböző okoknál fogva 

eltávozott diákokat, és a távozás általuk megjelölt okait. Az összesített jelentésekből 

tudhatjuk, hogy az Iskola működésének első két évében rendkívül nagy volt a lemorzsolódás, 

egy-egy évfolyam diákjainak negyede-ötöde hagyta el az iskolát az év vége és a tanulmányok 

befejezése előtt, csak a következő években sikerült aztán elérni, hogy az iskolát elhagyó 

diákok száma jelentősen csökkenjen. 

A nevelőtanárok igyekeztek a gyengébb képességűekkel foglalkozni és a tanulásban 

támogatni a kevésbé eredményes hallgatókat. Minden jelentésben beszámolnak a tanulópárok 

eredményes működéséről (egy erősebb és egy gyengébb képességű diák együtt tanult). Ez a 

gyakorlatban sok ösztöndíjast megfosztott az önálló tanulás képességének kialakításához 

szükséges koncentráció lehetőségétől. Végülis, valaki mindig megmondta, az adott 

pillanatban éppen mi a teendő. Az utolsó percekig beosztott napirend pedig nem tette 

lehetővé, hogy a diákok megtanuljanak bánni az idejükkel, okos feladat- és időbeosztás-

tervezéssel végezni a tornyosuló feladatokat. 

Mint láttuk, az Iskolának kezdetben csak 10 főből álló tanári kara volt, javarészt 

óraadó tanárok tanították a fiatalokat. 1950-re azonban megkezdődött a saját tanári kar 

kiépítése, ekkor 14 függetlenített tanára volt az Iskolának, mellettük csak 13 óraadó. 

 „A tanítás módszerében arra törekedtünk, hogy a tanár módszere megfeleljen az itteni 

követelményeknek. A tanárok általában a gyengébbekhez alkalmazkodtak, ügyeltek arra, 

hogy az anyag lényeges részét még a gyengébbek is megértsék.”277 

Nem véletlenül fordul elő az Iskoláról készült jelentésekben a lemorzsolódások 

megakadályozására való törekvés fontossága. Nem a kiváló képességűek kiválasztása és 

fejlesztése volt a cél, hanem az alacsony tudású, ámde egyéb szempontokból (származás, 

részvétel ifjúsági szervezetekben, párttagság, stb.) megfelelő diákok tudásának emelése addig 

a szintig, hogy már önállóan képesek legyenek nagy mennyiségű tudás megszerzésére. 

5.4.7 A nevelés és az oktatás problémái Kovács Margit igazgatói működése idején 

A következő igazgatót, Kovács Margitot már kinevezését követően nem sokkal – igen 

óvatosan bár – de súlyos bírálatok érték. Egy 1950. szeptember 13-án tartott Iskolai 

Vezetőségi ülésen278 az iskola vezetéséből többen is rámutattak Kovács Margit vezetési 

módszereinek tarthatatlanságára, és azoknak az iskola sikeres működésére gyakorolt káros 

hatására. Rózsahegyi Istvánné nevelőtanár a felszólalásában így fogalmazott: „Az a bírálat, 
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ami Kovács elvtársnő felé elhangzott, azt szeretném mondani, hogy legyen velünk szemben 

több bizalommal. Mi nem akarunk saját munkakörünkön túlmenni. Nem csorbítja az igazgató 

tekintélyét, ha mi megmondunk valamit.”279 

Az igazgatónő válaszában a következőképpen fogalmazott: „Gergely elvtárs azt 

mondta, változtatnom kell munkamódszeremen, ez valóban így is van.” Ezek után hosszú 

perceken keresztül sorolta fel különböző kollégáit, akiket mindenféle hibáikért és hiányos 

előképzettségükért, viselkedésükért szintén támadni lehet (az egyik nevelőtanárt például azért, 

mert „6-hónapos Tanügyi Akadémiát280 végzett tanárok hogyan tanítanak. Ne próbáljunk 

olyan tulajdonságokat és tudást feltüntetni, amivel nem rendelkezünk.” – ez jelen esetben a 

felsőfokú végzettséggel rendelkező igazgató kifejezetten sértő megjegyzése Tanügyi 

Akadémiát végzett kollégájával szemben). 

 „Egymás közt állandóan csoportosulnak. Most azt kérdezem, kinek a részéről van 

meg a bizalmatlanság, részemről-e vagy az elvtársak részéről.” 

Ezekből a jegyzőkönyvekből, majd 70 év távlatából természetesen nem 

megállapítható, kinek a terhére milyen hibák elkövetése róható fel. Egy azonban biztos: a 

tantestületen belül ellentétek feszültek, az igazgatónő vádak ellenében csak további vádakat 

tudott felhozni, képtelen volt egységes koncepció alapján összefogni és eredményes tanító-

nevelő munkára fogni a tantestületet.  

Kovács Margit becsülete 1951 elején kezdett kitelni. Az Oleg Kosevoj 

Szovjetösztöndíjas Iskola Pártbizottsága a MDP XII. kerületi Bizottság titkárának küldött 

feljegyzésében nagyon kemény bírálatot fogalmazott meg Kovács Margittal kapcsolatban281. 

Úgy látszik, Kovács Margit és a nevelőtanárok viszonya mérgesedett el végképp: 

„Nevelőtanárok és szaktanárok nem nevelik kellően az iskola hallgatóit pontosan azért, mert 

az iskola igazgatójától megfelelő szempontokat, iránymutatást, segítőkészséget nem kapnak. 

Beterjesztett javaslatokat Kovács elvtársnő nagyon sokszor személye elleni támadásnak 
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veszi.”282 Másrészről az Igazgatónő nem különösebben törődött az Iskola irányításával sem: 

„November végén Kovács elvtársnő szabadságra ment, az iskola munkaterv nélkül indult be, 

a decemberi munkatervet a helyettesítéssel megbízott nevelőtanár, Szabó Miklós készítette el. 

A januári munkatervet, jóllehet Kovács elvtársnő december 19-n visszajött szabadságról, csak 

január 9. körül tárgyalták.”283 Gergely László, az Iskola párttitkára, levele végén velősen 

összefoglalja a Pártbizottság véleményét: az iskola igazgatója nem tudja ellátni feladatát. 

Mindezek ellenére, 1951-ben az igazgatónő még továbbra is a helyén maradt. 

5.4.8 Ellenőrzés és vizsgálat az Oleg Kosevoj Szovjetösztöndíjas Iskolában 1950-ben 

A VKM Ösztöndíjas Osztály és Középiskolai Főosztálya vizsgálatot kezdeményezett, 

melynek során 1950-ben két bizottság látogatott az Iskolába. Ezek feladata a szaktárgyak 

oktatásának és a nevelőmunka minőségének és eredményességének ellenőrzése volt. 

A bizottságok munkájáról készült, a VKM Vezető Kollégiuma által 1951 elején 

meghallgatott jelentés284 az iskola működésében számtalan hiányosságra világított rá, 

amelyek nagyon megnehezítették a Szovjetunióba kiérkező diákok hétköznapi életét és 

tanulmányait. 

A két bizottság egyike az oktató, másik a nevelő munkát vizsgálta meg, a 

bizottságokat igyekeztek hozzáértő szakemberekből összeállítani.285 Az elkészült jelentés 

ennek megfelelően két részre oszlik: az oktató- és a nevelőmunka hiányosságait taglaló 

fejezetekre.  

A jelentés bevezető része egy, a Szovjetunióban tanuló diáktól (Aradi Pál elsőéves 

közgazdász-hallgató, szakérettségis csoportban tanult az Oleg Kosevojban, 1950 és 1955 

között járt Moszkvában a Közlekedési Gazdasági Főiskolára) 1950 október 24-ei dátummal 

érkezett levelet idéz, amely szerint a kiérkezett magyar diákoknak a Szovjetunióban egyetemi 

tanulmányaik megkezdéséhez felvételi vizsgát kellett tenniük, amely után az 1950 nyarán az 

Iskolában végzett tanulók egy részét előkészítő tanfolyamra utasították. Voltak, akiknek 

először intenzíven orosz nyelvet kellett tanulniuk, felvételi vizsgát is csak azután tehettek. (Ez 

egy évvel hosszabbította meg az ilyen diákok tanulmányait a Szovjetunióban, annak minden 

pénzügyi következményével – a magyar állam egy évvel több tandíjat fizetett az illető diák 

                                                 

282 Uo. 
283 Uo. 
284 MNL OL XIX-I-1-r VKM Vezető Kollégiuma 1951. II. 1. (4. doboz) 
285 MNL OL XIX-i-1-r VKM Vezető Kollégiuma 1951.II. 1. (4. doboz) Az egyik bizottság munkájában a Maxim 

Gorkij Iskola igazgatója és az Orosz Intézet egy szovjet professzora is részt vett, a nevelőmunkát ellenőrző 

hattagú bizottságot a VKM dolgozóiból állították össze. 



oktatásáért.) A nyelvtudás gyatraságán kívül a matematika-tudás súlyos hiányosságai okozták 

a másik legnagyobb problémát: az Oleg Kosevojból érkezett diákok matematikai alapjai 

egyáltalán nem ütötték meg a szovjet felsőoktatási intézményekben elvárt szintet. 

 „Az iskolai fiataljairól meg kell állapítania a bizottságnak, hogy túlnyomó 

többségükben látják feladataik komolyságát, tudnak és akarnak tanulni. Hogy erőfeszítéseik 

nem hozzák meg a kellő eredményt, annak oka az iskola oktató-nevelő munkájának, végső 

fokon a vezetésnek számos hiányossága.286” 

Az Iskola tantervei ekkorra (1950-re) kétszer kerültek átdolgozásra, azonban az 

elérendő oktatási célok megvalósításához még mindig nem nyújtott kellő alapot.  

A tanterveket évről évre egyre inkább a szovjet egyetemek követelményeihez 

igyekeztek igazítani, a tantervek 1950-es állapota azonban az eredményes szovjetunióbeli 

egyetemkezdéshez még mindig kevés volt. A vizsgálat a tantervekről megállapította, hogy 

azok csak részben felelnek meg a szovjet felvételi követelményeknek.  

Az ellenőrzés során feltárták az oktatás módszereinek hiányosságait, amelyek az 

ösztöndíjasok kezdeti szovjetunióbeli sikertelenségéhez vezettek. „A tanárok szakmai 

felkészültsége közepes, nem megfelelő módszeres eljárása. (…) Az orosz nyelvet tanítók egy 

része nem is képzett pedagógus. …rendszeres szakfelügyelet nem segíti a tanárokat 

munkájukban. (…) Az órákra általában nem készülnek, óravázlatokat nem készítenek.”287 

Az Iskolában az orosz nyelvet többnyire orosz anyanyelvű tanárok tanították, akik 

viszont nem rendelkeztek orosz nyelvtanári képesítéssel, ennek folytán az egyes tanárok 

módszerei és a leadott tananyag javarészt attól függtek, az illető oktató egyáltalán mire volt 

képes és hajlandó. Nem készültek az órákra, mert úgy gondolták, bőven elég, ha ők maguk 

oroszul beszélnek.  

A tanárok többsége nem tartotta be az órája tanrendben megjelölt időtartamát, az 

órákat a rögzített időkereten túllépve is folytatták, ami egyben azt jelentette, hogy a következő 

órából vettek el időt. 

A diákokat a legsúlyosabb nehézségek elé állító tárgy, a matematika oktatásának 

vizsgálata során a bizottság megállapította, hogy az Iskola matematika tanterve csak a szovjet 

egyetemi felvételi követelményekben szereplő tananyag mintegy harmadát tartalmazza, nem 

véletlen tehát a sikertelenség. A tanárok oktatási módszerei pedig nem teszik lehetővé az 

irdatlan tananyag egy év alatt történő elsajátítását. 
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A vizsgálatot végzők a rendszeresen óralátogatásokat követően megállapították, hogy 

az Iskola tanárainak szakmai felkészültsége gyakran hiányos, hogy az órákra nem készülnek, 

nem írnak óravázlatokat.  

A Jelentés „Nevelőmunka” című fejezete szerint az iskolában dolgozó kétféle tanár 

(szaktanárok és nevelőtanárok) éles ellentétben állt egymással. „A szaktanárok lebecsülik a 

nevelőtanárok tudását, a nevelők pedig politikai vonalon félemlítik meg a szaktanárokat.” „Az 

egyik nevelő, … kijelentette, hogy az ő feladata … a szaktanárok munkájának ellenőrzése.” 

Ezt a véleményét teljes öntudatossággal hangoztathatta, mivel a szaktanárok az iskola 

vezetésében nem is voltak képviselve 

A nevelőtanárok munkáját senki sem fogta össze, nem dolgoztak egységes terv szerint, 

a diákoknak nem nyújtottak segítséget: „több közülük nem is képes segítséget nyújtani, mert 

nincs meg a szükséges szakképzettsége”, „a tanulókkal csak alkalomszerűen foglalkoztak”. . 

A diákokkal igazán nem is foglalkoztak, akik problémáikkal a párt-alapszervezetet keresték 

fel, nem pedig nevelőtanáraikat. Tevékenységüket az ellenőrzést végző bizottság egyik tagja 

így jellemezte: „Véleményem szerint kilenc ember reggeltől estig ténfereg minden komoly 

munka nélkül.”288 Ráadásul a nevelőtanárok között élesen szembenálló csoportok alakultak 

ki, amelyek nem is beszéltek egymással. 

A bizottság a mozgalmi munkában is súlyos hibákat talált: „A mozgalmi munka 

túlméretezett. … A széles tagság ebédszünetét kitöltik a különféle, rendkívül komplikált 

szervezésű röpgyűlések, értekezletek,…” „A funkcionáriusok még ezen túl is igénybe vannak 

véve, nem egyszer az egyéni tanulás ideje alatt, vagy este, egészen az éjszakai órákig.”„A 

kollégiumi élet teljesen befelé fordult, a valóságtól elszakadt.” Az egyik nevelőtanár elárulta, 

hogy ”még az Országos Pártközpont Káderosztálya előtt sem tárták fel teljesen a 

nehézségeket.” 

A jelentés szerint az igazgatónő, Kovács Margit, alkalmatlannak bizonyult az iskola 

vezetésére, mert nem tudta irányítani a nevelőtanárokat, továbbá, mivel „nem tartja magát 

elég erősnek” az oktatás területén sem, ezért a szaktanárokkal sem törődött. 

A felsorolt súlyos szakszerűtlenségek és hiányosságok miatt a bizottságok javasolták a 

„vezetésre alkalmatlan igazgatónő” felmentését, és, hogy a jövőben kinevezendő új igazgatót 
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segíteni kell az egyszemélyi vezetés megvalósításában. A javaslat szerint a szakmailag 

alkalmatlan tanárokat az iskolából el kell távolítani, és gondoskodni kell megfelelő tanárok 

felvételéről. Sürgősen el kell érni, hogy a tanárok szakmai munkaközösségeket alkossanak. 

A tananyagot a szovjet vizsgakövetelményekhez kell igazítani – szögezte le a jelentés, 

és ennek megfelelően a tantervet át kell dolgozni.  

Mivel a nevelőtanárok nem vettek részt az oktatásban, a főállásban alkalmazott 

tanárokon kívül óraadó szaktanárok is tanítottak az iskolában, ami az egységes koncepció 

szerinti nevelés és tanítás lehetőségét még inkább csökkentette. Meg kell szüntetni a nevelés 

és oktatás kettősségét, és az Iskola számára saját tanári kart kell kialakítani, óraadó tanárokat 

csak szükség esetén alkalmazni. Minden, az Iskolában alkalmazott  tanár délelőtt tanítson, 

délután pedig végezzen nevelői munkát.  

Az ellenőrzést végző bizottság javasolta, hogy a mozgalmi munka lényeges 

csökkentésével több pihenőidőt kell biztosítani az Iskola diákjainak. 

5.4.9 Az Iskola gazdálkodásának ellenőrzése 

Az Állami Ellenőrző Központ 1951 nyarán vizsgálta meg az Iskola gazdálkodását és a 

rendelkezésére bocsátott ingatlan és berendezésének állapotát289. A vizsgálatot több 

alkalommal, szúrópróbaszerűen végezték. A vizsgálatról benyújtott jelentésben áldatlan 

állapotok képe rajzolódott ki, és gazdasági visszaélések sorára derült fény. 

Mint a jelentésből kitűnik, az Iskola bizonyos, közelebbről meg nem nevezett dolgozói 

az Intézet épületében laktak, engedély nélkül. „A tanulók létszámának jövő évi felemelése 

szükségessé teszi, hogy az intézet helyiségében kizárólag azok a dolgozók lakjanak, akiknek 

munkaköre azt indokolttá teszi. Az intézettől kívülálló személyek kiköltöztetése iránt 

intézkedni kell.”290  

Az intézet vezetője és a vezető gondnok kapcsolata nagyon rossz volt, melynek egyik 

okát így határozza meg a jelentés: „A vezető gondnok eddigi működését azért nem nézi jó 

szemmel az intézet vezetője és az alkalmazottak egy része, mert a vezető gondnok szerzett 

érvényt annak a pénzügyi rendelkezésnek, hogy a bentlakó alkalmazottak térítés nélkül ne 

vehessék igénybe a szolgálati lakást, fűtést és világítást.” 

A vezető gondnok mellett még egy beosztott gondnoki állás is volt az intézetben – 

betöltetlenül. Ennek következtében a vezető gondnoknak kellett volna mindenféle apró 

ügyekkel is foglalkoznia (mint például a kiürült göngyölegek visszaszállítása és az ezért járó 
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pénz bevétele). A vezető gondnok hozzáértéséről a jelentés megállapította, hogy „A vezető 

gondnok, … szakmai ismereteit fejleszteni kell…”, és okvetlenül gondoskodni kell róla, hogy 

„az üresen álló gondnoki állás egy szakmailag is erős káderrel legyen betöltve.”  

Úgy látszik, a vezető gondok kinevezésénél nem a szakmai tudás és gyakorlat lehetett 

a legfőbb szempont. „A vezető gondnok szakmai fejlődésének előmozdítására és a helyes 

gazdálkodás vezetése érdekében el kell látni az 1951. évi „Költségvetés végrehajtása” című 

PM kiadvánnyal, a „Gazdálkodás szabályai és az ellenőrzés szempontjai”, valamint a 

„Jogszabálymutató” című pénzügyi főosztály kiadványaival.”291 

Kovács Margit igazgatónő súlyos visszaéléseire is fény derült: volt olyan hónap, 

amikor 1500 forintot vett fel óradíj címén, miközben a fizetésemellett, majd érettségi 

vizsgadíj címén 3360 forintot kapott, ugyanannyit, mint amennyit a teljes vizsgabizottság 

(1950 nyara).292 

A Iskola gazdálkodása és vagyonkezelése a teljes káosz képét mutatta. Minthogy az 

Iskolának nem volt saját járműve, a beszerzett élelmiszereket taxival szállították. A beszerzés 

valószínűleg eléggé tervszerűtlenül folyhatott, mert a vizsgálat során nagy mennyiségű 

romlott élelmiszer került elő a pincéből és a padlásról, „amelyek már a többi, ott tárolt 

élelmiszerre nézve is veszélyesek voltak”. 

A bizottság által áttekintett bizonylatok szerint élelmiszerekből és ágyneműkből óriási 

hiányok mutatkoztak, másokból meg kisebb többletek, ezt részben az okozta, hogy sem a 

beérkezett, sem pedig a raktárból kiadott élelmiszerekről illetve ágyneműkről nem vezették 

pontosan és naprakészen a nyilvántartást.293 

A jelentés, „Pénz és vagyonkezelés” című fejezetében a bizottság egy egyoldalas listát 

közöl azon tételekről, amelyeknek kiadási és bevételi okmányai hiányoznak294 (a teljes, itt 

szereplő összeg kb. 600 000 forint). Másrészről, „a vizsgálat során nagy mennyiségű bevételi 

és kiadási okmányt találtunk könyveletlenül”. Tehát valószínűleg az illető tételek azért 

hiányoztak, mert a bevételi és kiadási okmányokat nem kezelték szabályszerűen, nem 

könyvelték kellő időben. 

Az Egyházi István és Szemes Gyula által 1951. június 22-én lefolytatott vizsgálatról 

felvett jegyzőkönyvben a következő megállapítás szerepel: „Az okmányoknak említett módon 
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való kezelése, az okmányhiányok, valamint a könyveletlen bevételi és kiadási okmányok nagy 

száma súlyos szabálytalanságot jelent és lehetőség a visszaélésre a pénz és állami vagyon 

hűtlen kezelésére.” 

Az Iskola épületében levő vagyontárgyakról nem állt rendelkezésre elfogadható leltár, 

a kisebb értékű, de nagy mennyiségű (tehát nem leltári) tárgyakról, mint a konyha és az 

étterem felszerelése szintén nem volt számadás. 

Az élelmezésből visszamaradt moslékot a Sertéshízlaló Nemzeti Vállalat szállította el, 

azonban a megállapított térítési díjat – az Iskolának egy év elteltével sem utalta át. 

1951 augusztusa és szeptembere között a vizsgálat lezárult, az elkészült jelentéseket 

megküldték a Pénzügyminisztériumnak és a Közoktatásügyi Minisztériumnak is. 

Kovács Margit igazgatónő felmentéséről nem sikerült iratot találni, mint ahogyan az új 

igazgató, Sárdi János kinevezéséről sem. Az mindenesetre biztos, hogy 1951. augusztus 11-i 

dátummal, Kovács Margit aláírásával készült egy jelentés295 az Ösztöndíjas Iskola 1950/51 

évi munkájáról, amelynek 8. oldalán a következő szerepel: „Kovács Margit nem megfelelő 

vezető”. 

Tizenegy nappal később, 1951 augusztus 22-én „Sárdi János igazgató” jelentést 

készített a Közoktatásügyi Minisztérium Vezető Kollégiuma számára „az Oleg Kosevoj 

Szovjetösztöndíjas Iskola 1950/51. tanévi munkájáról”.296  

A MDP Szervező Bizottsága 1951. május 21-i ülésén a személyi javaslatok között 

tárgyalta a Sárdi János igazgatói kinevezésére tett javaslatot,297 a kinevezésről szóló irat maga 

azonban nincs meg. Sárdi János igazgatói működése az Iskola megszűnéséig tartott, 1951 

végétől már az ő aláírása szerepel az Iskolából küldött hivatalos dokumentumokon. 

Sárdi János igazgató 1951 augusztus 22-i (fentebb már idézett) jelentésében298 az 

Iskola történetében először, elődeihez képest nagy bátorságot tanúsítva, az oktatás 

színvonalának emelését tartotta fő feladatának (az Iskola folytonos, ámde nem célszerű és 

hatékony átpolitizálása helyett).  

Az Iskolában uralkodó áldatlan állapotokat okozó tényekre rámutatva elemzi a 

nevelőtanárok addigi tevékenységét: „A kollégiumi nevelők előre kidolgozott nevelési 
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program hiányában …az elméletet mellőzve … egyénileg kikísérletezett eljárásokat követve 

… dolgoztak…”. Nézetem szerint ez nagyon finom és óvatos megfogalmazása annak a 

helyzetnek, hogy a nevelő kar feladata az Iskolában a diákok és a tanárok megfigyelése, róluk 

jelentések készítése és politikai nyomás alatt tartása volt.  

A kinevezett szaktanárok száma ekkor 15 volt, „majd később ez a létszám 2 orosz 

szakossal emelkedett”. Tehát, miközben a diákok a Szovjetunióban rossz nyelvtudásuk miatt 

hihetetlen energiák befektetésével próbálták megállni a helyüket, az 1950/51-es tanévben még 

mindig nem sikerült kellő számú orosznyelv-tanárt biztosítani az Iskola számára.  

Az Iskolában csak két szaktanári munkaközösség működött, a matematikusoké 

kiválóan, az orosz nyelvtanároké „széthulló” volt, amelynek oka „egy-két fiatal kifogásolható 

magatartású tanár” volt. Az Iskola megalapítása után két évvel sem sikerült az egyik 

legfontosabb tárgy oktatására szakmailag megfelelő tanárokat találni. 

Az orosz nyelv oktatását a megfelelő tanterv hiánya is akadályozta, mint Sárdi János 

jelentése megállapítja. Az Iskola működésének 2. évében még mindig nem állt rendelkezésre 

kidolgozott orosz nyelvi tanmenet, amelynek alapján minden diák ugyanazt az anyagot tanulta 

volna, és minden tanár munkája ellenőrizhető lett volna. 

Ez a jelentés fogalmazta meg először, hogy a szakérettségizett diákok oktatása 

különösen nagy nehézségeket okoz, méghozzá az alapismeretek hiánya miatt. A 

szakérettségizettek nem rendelkeztek megfelelő magyar nyelvtani háttértudással, így nagyon 

nehéz orosz nyelvtani ismereteket tanítani nekik.  

Sárdi János is foglalkozott azzal, hogy 100 fő távozott az Iskolából a tanév folyamán, 

ezek „50 %-a betegség, vagy szervezeti gyengeség miatt, amely a beiskolázásnál előírt orvosi 

vizsgálat felületességét mutatja.”  

Jelentése végén az újonnan kinevezett igazgató felsorolja javaslatait, amelyek az itt 

végzett fiatalok számára a sikeres szovjetunióbeli tanulást megalapozhatják:  

- Az Iskola kapjon megfelelő tantervet még a tanévnyitás előtt, a tanterv jelölje meg az 

egyes tárgyak feladatát, adjon módszertani utasítást is: 

- A szertár kapjon megfelelő felszerelést 

- A tanárok csak az Oleg Kosevojban tanítsanak 

- A Minisztérium biztosítson megfelelő szakfelügyeletet 



5.4.10 A tantervek és a tananyag változásai 

Már az 1950/51-es tanévre új tantervek készültek,299 amelyek kidolgozásánál figyelembe 

vették a Szovjetunióban tanuló ösztöndíjasoktól érkezett híreket az általuk tapasztaltakról. Az 

új tanterv bevezetőjében a szerző leszögezte: „A cél ez: az iskola valóban a Szovjetunió 

egyetemeire készítsen elő.” A tantervet az előző évihez képest jóval racionálisabb elvek 

alapján készítették el: kihagytak minden felesleges tanulnivalót, és egyetlen célt tűztek ki az 

Iskola egyéves oktatómunkája elé: „a hallgatók azt kapják, ami elengedhetetlenül szükséges 

az első egyetemi év anyagának zavartalan megértéséhez.” Nagyobb erőfeszítéseket próbáltak 

tenni a gimnazisták és szakérettségire készülők közötti különbségek csökkentésére. 

Az említett elveknek megfelelően az előző tanévben használt Potapova-féle orosz-

tankönyv mellett (amely nem tartalmaz rendszerezett nyelvtan-anyagot, valamint „a 

gyakorlati élethez” szükséges szókincset sem) egy másik tankönyvet, a Rodnaja Recs 

(„Anyanyelv”) címűt is használni kezdték. A tanév végén több heti idő maradt szakmai és 

politikai olvasmányok fordítására és megbeszélésére, amely életbevágó fontosságú a 

szovjetunióbeli tanulás megkezdéséhez.  

A matematika óraszámát megemelték, „mert az idei év tapasztalata azt mutatta, hogy a 

hallgatók a tanultakat nem tudták a gyakorlatban kellőképpen alkalmazni.” Az Iskola 

fennállásának első évében tehát a tanórákon átvették a matematika elméletét, eközben 

azonban nem volt már idő feladatmegoldásra, ami lehetetlenné tette az egyetemi 

gyakorlatokon a munkába való bekapcsolódást.  

Az első évihez viszonyítva ez, az Oleg Kosevoj Szovjetösztöndíjas Iskola második 

tanévére szóló óra- és tanterv már sokkal eredményesebben tudta szolgálni a diákok 

előkészítését a szovjetunióbeli nyelvi, szakmai és ideológiai követelményekre.  

A Szovjetösztöndíjas Iskola 1952 évi beiskolázására vonatkozóan, a MDP Agitációs 

és Propaganda Bizottsága számára készült „Javaslat”300 szerint „Az …Iskola az előző 

tanévben [1950/51 S.K.A.] érettségire képesített. Folyó tanévre [1951/52 S.K.A.] érettségizett 

tanulókat vettünk fel az iskolába.” A megelőző évek szomorú tapasztalatai alapján az 

1951/52-es tanévre vettek fel először érettségizett vagy szakérettségivel rendelkező diákokat, 

tehát ebben a tanévben az Iskola egyfajta 5. gimnáziumi osztályként vagy egyetemi 0-dik 

évfolyamként működött. 
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 „A tanterv a szovjet egyetemek felvételi vizsga anyagát, valamint a szovjet 

tízosztályos iskola és a magyar középiskola tantervi anyaga közti különbségeit 

tartalmazza.”301 

A tantervet tehát átírták, az Iskolában csak a diákok tudásának a szovjet és a magyar 

középiskolai tananyag eltéréseiből adódó hiányait igyekeztek bepótolni, továbbá – most már 

sokkal nagyobb hatékonysággal – orosz nyelvet tanítani.302 Az ideológiai tárgyak 

természetesen ugyanolyan súllyal szerepeltek a tananyagban, mint korábban.  

Az 1952. tanévben az Iskolába azok nyerhettek felvételt, akik 

„a./ A középiskolát, vagy szakérettségis tanfolyamot 1951/52. tanévben elvégezték és 

leérettségiztek. 

b./ Tanulmányi átlaguk legalább 4-es, de a döntő fontosságú tárgyakból 5-ös osztályzatuk van. 

c./ Szociális származás. 

d./ Egészségesek.”303 

Láthatóan, az Iskola működésének három éve alatt óriási változások történtek az ésszerűség 

irányában. A felvétel addig legfontosabb szempontja, a „szociális származás” a harmadik 

helyre került, és a helyét a tudás magas szintje foglalta el.  

Ez az 1952 januárjában készült „Javaslat”304 részletesen ismertette a kiküldeni 

szándékozott ösztöndíjasok társadalmi rétegek szerinti százalékos megoszlását. Eszerint a 

kiküldendő diákok 60 %-nak munkás- és 30 %-nak paraszti származásúnak kellett lennie, 

közülük 60 % férfi és 30 % nő. A Javaslat értelmében az Iskolába csak kétféle végzettséggel 

lehetett bekerülni: középiskolai érettségivel (70 %) és szakérettségivel (30 %). Az utóbbi két 

szám jelzi annak hallgatólagos beismerését, hogy a szakérettségi nem nyújt elegendő tudást a 

további (felsőfokú) szakmai képzéshez. A diáklétszám a terv szerint úgy oszlott meg, hogy az 

összes megyéből kerülhetett be az Iskolába ugyanannyi hallgató, mint Budapestről (112-112 

fő). 
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1953 februárjában a MDP KV Titkársága foglalkozott a Szovjetunióban tanuló 

szovjetösztöndíjasok körében végzett politikai munkában elkövetett hibákkal,305 ezek egy 

részét az Oleg Kosevoj Szovjetösztöndíjas Iskola számlájára írták.  

Melyek is voltak a Titkárság szerint 1953-ban az Iskolában elkövetett legfőbb hibák? 

1953 elejére a legfontosabb hibát nem az oktató munka sikertelenségében látták (mert arról 

azt írták, hogy „a szakmai és nyelvi előkészítés terén lényeges javulás van”), hanem a nevelés 

hiányos voltában. Ez alatt azt értették, hogy „elhanyagolják a diákoknak a helytállásra, a 

nehézségekkel való szembeszállásra, kitartásra való nevelését”. A diákokat – így a Titkárság 

elé került jelentés – nem nevelik „helytállásra, a nehézségekkel való szembeszállásra”. Nem 

megfelelő képet festenek a Szovjetunióról, így az oda megérkező „fiatal és tapasztalatlan 

diákokat bizonyos csalódás éri, ami azután a kevésbé állhatatos elemeknél meg nem értéssé, 

vagy ellenséges magatartássá fajulhat”.306  

A másik megfogalmazott súlyos hiba pedig a „lazaság a lányok és fiúk közötti 

viszonyban”, ami oda vezetett, hogy a kollégista lányoknak gyerekük született, vagy a fiúkkal 

szemben bírósági gyerektartási kereseteket nyújtottak be (a jelentésben itt valószínűleg 

szovjet lányok által magyar fiúkkal szemben benyújtott keresetekről van szó, egy olyan 

időszakban, amikor a szovjet állam nem engedélyezte szovjet állampolgárok házasságkötését 

külföldiekkel).  

A Titkárság a jelzett hibák kijavításának céljából azt a határozatot hozta, hogy „Az 

Oleg Kosevoj Kollégium a Felsőoktatási Minisztérium hatáskörébe tartozzon. A KV Agit. 

Prop. Osztálya és a Felsőoktatási Minisztérium fordítson nagyobb gondot az Oleg Kosevoj 

Kollégiumban folyó nevelőmunkára. A nevelőmunkára középpontjába a helytállásra és a 

kommunista magatartásra való nevelést kell tenni.”  

Itt egy kis kitérőt kell tennünk. Mi magyarázza azt, hogy mikor megindult végre a 

súlypont áthelyeződése a kezdeti puszta politikai nevelésről az oktatásra, és amikor lassanként 

valóban egyre magasabb tudással kerültek ki diákok a Szovjetunióba, ismét előtérbe kerül a 

diákok „kommunista helytállásra nevelése"? Az akkor már két éve Moszkvában a követségen 

dolgozó ösztöndíjas referens (Petrák Ferenc) jelentéseiből a diákok között uralkodó súlyos 

visszásságokra derült fény: az ösztöndíjasok elhanyagolták a tanulást, napirenden volt a 

részegeskedés, a pénzszórás és kölcsönökbe bonyolódás. Mindez pedig abban az időben, 
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mikor a diákok első évfolyama már hazaérkezett, a következő csoport hazaérkezése pedig az 

1953-as év nyarán volt várható. 

A továbblépés következő állomása az volt, amikor 1953. május 13-i dátummal 

megjelent az a dokumentum,307 amelyben először rögzíti a MDP Agitációs és Propaganda 

Osztálya, hogy az Iskolában „be kell vezetni a felvételi vizsgát”, „Budapestről és vidékről ne 

előre meghatározott arányszám alapján küldjenek az iskolára diákokat, hanem a felvételnél a 

döntés a javasoltak minősége alapján történjék.” 

A szovjet egyetemekre kiküldendők kiválogatását pedig, egy káderbizottság végezze, 

„amelyben az iskola vezetősége és pártszervezete mellett a Felsőoktatási Minisztériumnak és 

a DISZ Országos Központnak a képviselője is vegyen részt.” Három év szomorú 

tapasztalataira volt szükség ahhoz, hogy a diákokat az Iskola ne tegye már ki a 

képzetlenségük és hiányos tudásuk miatti alig-alig legyűrhető első szovjetunióbeli év 

megrázkódtatásainak. 

5.4.11 Orosz tanácsadó az Oleg Kosevojban 

1951 őszén egy orosz professzor neve tűnik fel az Iskoláról készült dokumentumokban: 

Alexej Naumovics Szkomorohov professzor „Szovjetösztöndíjas iskola igazgatója”.308 1952 

őszén az Iskola párttitkára, Gergely László egy jelentésében mint „az iskola Szovjet 

tanácsadója A.N. Szkomorohov elvtárs” foglalkozik vele. Máshol mint az Iskola 

igazgatóhelyettesét említik. A zavar oka az lehetett, hogy A. N. Szkomorohov kezdetben 

„minisztériumi főosztályvezetői” besorolást kapott, majd 1951 végén 3450 forint fizetéssel309 

átkerült az Oleg Kosevoj Szovjetösztöndíjas Iskolába, az „intézmény vezetőjének helyettese” 

beosztásba. 

Az ötvenes években minden fontosabb magyar egyetemen, kutatóintézetekben 

dolgoztak orosz „vendégprofesszorok”.310 A foglalkoztatásukkal kapcsolatban adódó 

problémák is hasonlóak voltak, mint az Oleg Kosevojban. A Szovjetunióban megbízhatónak, 

külföldre, Magyarországra (vagyis a néhány éve szovjet függésbe került, azelőtt vele 

hadiállapotban álló országok egyikébe) küldhetőnek ítélt professzor nem beszélt magyarul. 

Esetleg beszélhetett franciául vagy németül, viszont az ebben az időben megbízhatónak ítélt 

magyar kollégái nem beszélték ezeket a nyelveket, de ha beszélték is, az Oleg Kosevojban 
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ezek a nyelvek nem lehettek a kommunikáció eszközei a szovjet professzor és magyar 

kollégái között.  

Az ötvenes évek elején Magyarországon az emberek általában nem beszéltek oroszul, 

az Oleg Kosevojban dolgozó tanárok sem, kivéve a nyelvtanárokat. Az orosz nyelv oktatása 

az iskolákban még csak éppen megkezdődött, a diákok orosznyelv-tudása sem volt elegendő 

az legegyszerűbb beszélgetéshez sem. Az orosz vendégprofesszorok tehát légüres térbe 

kerültek: kollégáikkal, beleértve az iskola vezetését is, nem tudtak beszélgetni, csak 

tolmáccsal. Az Oleg Kosevoj esetében csak az iskolában dolgozó orosztanárok (köztük 

néhány orosz anyanyelvű) voltak képesek kommunikálni Szkomorohov professzorral. Nem 

találtam arra vonatkozó dokumentumot, hogy valaki hivatalos megbízást kapott volna arra, 

hogy tolmácsoljon az orosz vendégprofesszornak.  

Félreértés ne essék: Szkomorohov professzor nem orosz nyelvet oktatott az Oleg 

Kosevojban, hanem tanácsadói minőségben működött, és mint ilyen, az Iskolában folyó 

oktatás egészéről mondott folytonosan véleményt és adott iránymutatást arra nézve, mi a 

teendő, hogy a diákok megállják a helyüket a szovjet felsőoktatási intézményekben. 

 „Az iskola Szovjet tanácsadója A.N. Szkamarochov elvtárs komoly segítséget ad az 

iskolának munkájában. Mégsem becsülik meg Őt eléggé. Ezekre a hibákra az elvtársakat 

figyelmeztettem, döntő változás azonban nem történt.  

Ilyen esetek voltak: Pl. laza a kapcsolata az iskola vezetőjével. Sok mindenről az orosz 

és más szakos tanároktól értesül. Nem informálják rendszeresen és részletesen az iskolát 

érintő kérdésekről. Az információ inkább alkalomszerű.”311 

Dolgozott tehát egy orosz vendégprofesszor az iskolában, aki megismertethette volna 

a diákokat a szovjet felsőoktatási rendszerrel, az ott folyó oktatással, követelményekkel, a 

hallgatók hétköznapi életével, kollégiumokkal, egyszóval mindazzal, amire a Szovjetunióba 

kiérkezett diákoknak a legnagyobb szükségük lett volna tanulmányaik a zökkenőmentes 

megkezdéséhez. Az iskola ezt a lehetőséget egyáltalán nem használta ki. Szkomorohov 

professzor az Iskola megszűnéséig a tantestület tagja maradt, a – gyakorlatilag az Iskola 

megszűnését elrendelő – 1953 július 29- PB-határozat is kiemelte munkájának 

sikerességét.312 
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5.5 Az Oleg Kosevoj Szovjetösztöndíjas Iskola megszűntetése 

A Magyar Dolgozók Pártja Politikai Bizottsága 1953 július 29-i ülésén tárgyalta a „Jelentés az 

Oleg Kosevoj szovjet ösztöndíjas iskola oktató- és nevelői munkájáról” című előterjesztést313, 

amely javasolta az Iskola megszüntetését.314  

Természetesen ez a döntés is az 1953 nyarán Magyarországon bekövetkezett politikai 

fordulat egyik következménye volt. A MDP felső pártvezetését 1953 június közepén 

Moszkvába rendelték, ahol megtudhatták, hogy az új szovjet vezetés milyen politikát vár el 

tőlük a következő időszakában. Rákosi és szűk köre időlegesen távozott a párt- és állami 

vezetés csúcsáról. Nagy Imre lett az új miniszterelnök, kormánya hozzáfogott az országot a 

gazdasági csőd felé terelő gazdaságpolitika más irányba tereléséhez, és a társadalom 

fenyegető feszültségeinek oldásához. 

Ez a politikában bekövetkezett változás lehetővé tette, hogy az Iskolával kapcsolatban, 

figyelembe véve Magyarország gazdasági helyzetét is, nem politikai, hanem racionális 

gazdasági döntés születhessen. 

Egyfelől a középiskolákból 1953-ban már olyan érettségizett fiatalok kerültek ki, akik 

több éven keresztül tanulták az orosz nyelvet, nem volt tehát már szükség külön intenzív 

orosz nyelvi képzésükre. 

Másfelől a fiatalok politikai képzése is megoldódott, hiszen erre az időre nem volt 

olyan fiatal, aki ne tartozott volna valamiféle szervezethez, ne vett volna részt valamilyen 

mozgalomban (MDP, DISZ, szakszervezet, Munkára Harcra Kész, Társadalomtudományi 

Ismeretterjesztő Társulat), ahol folytonos politikai és világnézeti képzésben részesült. 

Összefoglalva: a szovjet egyetemeken való tanuláshoz szükséges politikai képzést és 

orosznyelv-tudást a magyar közoktatás ekkor már biztosítani tudta. 

Az Iskolának megalapításakor másfajta szerepet is szántak: biztosítani a magyar 

tudomány majdani élcsapatának alapképzését. 

Az Oleg Kosevoj Iskola teljesen zárt intézmény volt, ahol a diákok állami 

költségvetési pénzből finanszírozott teljes ellátást kaptak (szállás, fűtés, étkezés, ruhák és 

ágynemű mosása, tanszerek, tankönyvek, mozi, színház stb.), ezen túl pedig magas összegű 

ösztöndíjat (100-200 forint), amely megfelelt például egy vegyésztechnikus kezdő 

fizetésének. Minden, az Iskolába felvételt nyert fiatal itt lakott, a diákok pontosan felét kitevő 
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budapestiek is. Az említett körülmények a hétköznapok valóságától teljesen elszakították 

ezeket a fiatalokat, rövidesen úgy érezték, az Iskolában kapott előnyök nekik járnak. 

A diákok nem találkoztak szüleikkel, rokonaikkal, barátaikkal, tehát nem is látták a 

„kinti” élet apró-cseprő és súlyos gondjait. 

Ez nemcsak a magyar társadalomtól szakította el őket, sokkal nagyobb baj volt az, 

hogy a még 1953 táján is nagyon kemény szovjet viszonyok közé megérkező ösztöndíjasokra 

sokkolóan hatott az Iskolában tapasztaltak és hallottak, továbbá a valóságban létező szovjet 

valóság közötti különbség. 

Mivel az Iskolában oktatott tananyag a szovjet egyetemi felvételire készítette elő a 

diákokat, a magyar érettségin megkövetelt magyar irodalmi, történelmi és kulturális tudást 

ezek a diákok nem szerezték meg, az a kép alakult ki bennük, hogy ez a tudás nem lényeges, 

nincs is rá szükségük.  

Az Iskolában rendszeres korrepetálások folytak, részben tanárokkal, részben pedig 

tanulópárokban (a jobb képességű diákok korrepetálták a gyengébbeket), ezért a diákok nem 

szerezhették meg az egyetemi képzéshez szükséges önálló tanulás képességét. 

A különböző határozatok nagyon óvatosan emlegetnek bizonyos „érzelmi” 

kapcsolatokat, amelyek az iskolában fiúk és lányok között szövődtek.  

A 2. világháború előtt a magyar nők jelentős százaléka a háztartást látta el, nem volt 

munkahelye, ahova nap mint nap járt volna. Sokan otthon végeztek valamilyen munkát (falusi 

parasztgazdaságok, mosónők, varrónők). A háború befejeződésekor nagyon sok özvegyen 

maradt nő kényszerült munkavállalásra.  

Másrészt, mivel a bérek szintjét a pénzügyi stabilizációval kapcsolatban a háború előtti 

fizetések 50 %-ban állapították meg, a családfenntartáshoz egy személy fizetése nem volt 

elég, a nőknek is munkába kellett állniuk.  

Az újjáépítés, és még inkább a 40-es évek végétől megindult iparosítás, nagy 

nehézipari központok építkezéseinek kezdete, a mezőgazdaság átalakítása, tsz-szervezés, 

gépállomások létrehozása nagy társadalmi csoportok mozgását eredményezték. A nagy ipari 

központokban munkába álló nőket a hagyományos falusi és városi közösségek elítélték, rossz 

erkölcsűnek tartották őket. Ezek a 40-es és ötvenes évek fordulóján zajló folyamatok 

felbomlasztották a falusi és kisvárosi társadalom szerkezetét. 

Ugyanakkor az egyházak befolyása csökkent, ez is nagyban hozzájárult, hogy 

megszűntek a stabil társadalmakra jellemző erkölcsi korlátok. 

Az Oleg Kosevoj Szovjetöszöndíjas Iskola koedukált intézmény volt. Magyarországon 

a világháború előtt és közvetlenül utána külön fiú- és lánygimnáziumok működtek. Egy 



bentlakásos intézmény, ahol fiúk és lányok nemcsak közös osztályokba járnak, hanem egy 

épületben is laknak, példa nélkül állt.  

A negyvenes évek végére Magyarországon nemcsak a férfiak és nők közötti 

munkahelyi, de a serdülőkorú vagy ifjú felnőtt korú lányok és fiúk közötti iskolai 

viselkedésnek sem alakultak még ki elfogadott normái, amelyekhez mindenki tarthatta volna 

magát. 

A probléma részletesebb ismertetése külön tanulmányt igényelne, mindenesetre a tény 

az, hogy számos lány hagyta el az Intézetet, mert teherbe esett, és több fiú és lány politikailag 

hibásnak bélyegzett kapcsolata miatt volt kénytelen távozni az Intézetből. A megszokott 

társadalmi közegükből kiszakított, értékrendjüket vesztett fiatalok számára az Iskola nem volt 

képes néhány hét vagy hónap alatt újfajta tartást adni ahhoz, hogy a hétköznapi emberi 

kapcsolatokban is tájékozódni tudjanak, méltóságukat megőrizve. 

”Az Iskola vezetősége, tanári testülete, párt és DISZ szervezete folytasson 

következetes felvilágosító munkát az érzelmi kapcsolatok terén mutatkozó felelőtlenség 

megszüntetése érdekében.”315A problémát 1953-ban úgy kívánták megoldani, hogy javasolták 

a „felelőtlenség”-re lehetőséget adó koedukált osztályok helyett külön fiú- és lány-osztályok 

szervezését, valamint a fiúk és lányok külön épületben történő elhelyezését. 

Az Iskola még működött az 1953/54-es tanévben, azonban kollégiumi elhelyezést ettől 

kezdve csak a vidéki diákok kaptak. Önálló munkára serkentve őket, megszüntették a 

rendszeres korrepetálást. A kiküldendő diákokat felvételi vizsga alapján választották ki. A 

budapesti és vidéki diákokat erre az évre már nem előre meghatározott arányszám alapján 

(50-50%) vették fel, hanem a mérce a tudásuk volt. Az 1953/54-es tanévre csak 300 diák 

tanult az Iskolában, a fennmaradó ösztöndíjas helyeket fenntartották azoknak, akik saját 

középiskolájukban végeznek majd, de tudásuk, rátermettségük alapján alkalmasak arra, hogy 

kikerüljenek a Szovjetunióba.  

Sárdi János igazgató 1953. december 22-én összefoglalta fenntartásait („Néhány 

megjegyzés az Oleg Kosevoj Szovjetösztöndíjas Iskola megszüntetésével kapcsolatban”316). 

Szerinte a Szovjetunióba kiküldendő diákoknak nagy szükségük van az egyéves intenzív, a 

szakmai és politikai szaknyelvre is kiterjedő orosznyelv-tanulásra, mert a hazai középiskolák 

orosznyelv-tanárai maguk is csak abban az időben tanulták a nyelvet, következésképp a 

szakmai és politikai nyelv tanítására – tudásuk alacsony szintje miatt – nem voltak képesek. 

                                                 

315 MNL OL M-KS 276. f. 53. csoport 128. ő.e. 43-45. lap 
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segédletek között maradt fenn és került a Magyar Országos Levéltárba 



Más szaktárgyak tekintetében azt igyekezett bizonyítani, hogy különböző iskolákban nagyon 

eltérő tudást szednek össze a fiatalok, amely viszont – szerinte – nem elegendő a szovjet vuz-

okban. Felhívta a figyelmet arra, hogy a magyar középiskolákban a politikai képzés nem elég 

magas szintű ahhoz, hogy a magyar diákok a szovjet vuz-okban a tárgy tanulásába be 

tudjanak kapcsolódni. Mindaz, amit írásában kifejt, valóban nehézségeket okozott a 

diákoknak, de hát a külföldi tanulás lényege pontosan az, hogy maradéktalanul nem lehet rá 

előre felkészülni, a diák nagyobb energia-befektetéssel tud csak megfelelni egy külföldi 

egyetem követelmáényeinek, de ez már az ő felelőssége, és nem valamiféle állami 

intézményé. 

Az igazgató feljegyzése az iskola tervbe vett megszüntetését már nem befolysolta. 

Az 1953/54-es tanév végén (1954. augusztus 31-én) megszűnt az Oleg Kosevoj 

Szovjetösztöndíjas iskola. Az épületben az Arany János Általános Iskola és Általános 

Gimnázium kezdte meg működését, amelyben tovább dolgozott az Iskola tantestületének egy 

része. 



6 ÖSZTÖNDÍJAS-ÉLET A SZOVJETUNIÓBAN 

6.1 Az ösztöndíjasokat fogadó szovjet felsőoktatási intézmények, a felajánlott 

szakok, létszámkeretek 

„II. 1951 őszén 291 egyetemi hallgatót küldtünk ki a Szovjetunióba. A létszámkeretet, s ezen 

belül az egyes szakok keretszámait a szovjet kormány határozta meg.”317 Nemcsak a 

felsőoktatási intézmények kijelölése és a szakok keretszámainak meghatározása volt a szovjet 

fél előjoga a kezdeti években, hanem a Szovjetunióba kikerülő magyar ösztöndíjasok földrajzi 

elhelyezése is az egyes felsőoktatási intézményekben. 

6.2 Az ösztöndíjasok szétszórása a Szovjetunió különböző városaiban 

1949. szeptember 4-én Ferenc László ideiglenes ügyvivő „Az új ösztöndíjasok városonkénti 

elosztása”318 tárgyú feljegyzésében részletes adatokat közölt a különböző városok 

felsőoktatási intézményeibe került magyar egyetemisták létszámáról: 

Moszkva 53 

Leningrád 93 

Kazány 10 

Kijev 31 

Harkov 20 

Odessza 9 

Ivanovo 11 

Micsurinszk 9 

Szaratov 7 

Novocserkaszk 16 

Rosztov 18 

Szverdlovszk 44 

A diákokat tehát a Szovjetunió 12 városában szórták szét, fizikailag is igen nagy távolságban 

Moszkvától (a követségtől és az ott működő ösztöndíjasokkal foglalkozó munkatárstól). Egy-

egy városba csak kisszámú azonos nemzetiséghez tartozó külföldi diák kerülhetett. 

Ennek magyarázatát is adták a szovjet minisztériumok: csak ennyi szabad hely áll 

rendelkezésre az egyes felsőoktatási intézményekben. Keresztes Júlia követségi attasé már 
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ekkor próbálta elérni, hogy a diákokat kevesebb városban összpontosítsák, mert így 

könnyebben el lehetne őket érni, össze lehetne fogni, közösségi életüket szervezni lehetne, a 

nagykövetség jobban tudná őket felügyelni, tanulmányi ügyeiket figyelemmel kísérni. 

Egy 1949. november 16-n kelt „Feljegyzés a Szovjetunióban tanuló ösztöndíjasokkal 

kapcsolatban”319 a következőképpen adta meg az ösztöndíjasok létszámát a Szovjetunió 

különböző városaiban: 

Város új ösztöndíjas régi ösztöndíjas összesen 

Leningrád 57 33 91 

Moszkva 39 27 67 

Szverdlovszk 22 16 39 

Novocserkaszk 20 2 22 

Kazány 5 15 20 

Harkov 12 6 18 

Rosztov 10 - 10 

Szaratov 9 - 9 

Micsurinszk 8 - 8 

Dnyepropetrovszk 5 - 5 

Összesen 187 100 287 

 

Szobek Antal nagykövet feljegyzése szerint a Szovjet Felsőoktatási Minisztériumban tett 

látogatásáról és tárgyalásáról Szamarin miniszterhelyettessel320: „Arra a kérdésemre, hogy a 

kijövő ösztöndíjasaink közül többet helyezzenek el Moszkvában, azt válaszolta, tudja, hogy a 

mi moszkvai arányunk nagyon rossz, de azt megjavítani csak akkor lehetséges, ha 

ösztöndíjasaink kellő időben érkeznek ki. 

De egyébként megjegyzi, hogy nagyon sok egyetem van vidéki városokban, ami egy cseppet 

sem marad el Moszkvától, sőt, vannak jobbak is Moszkvánál.” Az egyetemisták távol fekvő 

városokban való szétszórása kifejezetten a szovjet fogadó fél módszere volt a kezdeti 

időszakban. Másrészről viszont a magyar fél képtelen volt az ösztöndíjasok kiválogatásával és 

a kiutazáshoz szükséges adminisztrációval augusztus végéig végezni. Mivel a beutazási 

engedélyt adó szovjet szervek sem hamarkodták el a dolgot, így az ösztöndíjasok kiérkezése 

valóban mindig hónapokat késett. 
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6.3 Ösztöndíjas-felelős 

Mint láttuk, Szekfű Gyula követi működése idején, Szekfű többszöri sürgetésének 

eredményeképpen, a követet hivatalosan megbízták az ösztöndíjasok képviseletével a szovjet 

szervek előtt. A Szovjetunióban tanuló ösztöndíjasok napi ügyeinek intézése pedig ettől 

kezdve hallgatólagosan a követség valamely, a követ által megbízott munkatársának feladata 

lett a kezdeti gazdátlanság után. 

A MDP hatalomra kerülése után röviddel (1948. szeptember 30.) a MDP Szervező 

Bizottsága tárgyalta a szovjetösztöndíjasok ügyeinek intézésével megbízandó követségi 

tisztviselő ügyét. „A Szervező Bizottság elfogadja a Külügyi Osztály javaslatát a Szovjet 

Unióba kiutazó ösztöndíjasokkal való kapcsolat fenntartására vonatkozólag azzal, hogy 

minden csoportnak legyen egy bizalmija, ezeket a bizalmiakat a magyar követség egy 

kommunista tisztviselője tartsa össze.”321 Tehát, félreértés ne essék, nem arról volt szó, hogy 

egy új követségi státuszt kell a moszkvai nagykövetségen létesíteni az ösztöndíjasok ügyeinek 

intézésére, hanem, hogy a követség egy párttag munkatársa, egyéb feladatai mellett, 

foglalkozzon az ösztöndíjasokkal kapcsolatos napi feladatokkal.  

Kevesebb, mint egy hónap elteltével megszületett a döntés: A Szervező Bizottság 

elfogadta a Külügyi Osztály javaslatát: Rózsa György követségi titkárt megbízták az 

ösztöndíjasok ügyeinek intézésével.322 Egyetlen baj volt csak ezzel a megbízással 

kapcsolatban: Rózsa György azért érkezett Moszkvába, hogy a moszkvai rádió magyar 

bemondójaként dolgozzon. Tehát az ösztöndíjasokkal kapcsolatos teendőket csak mint egy 

„mellék-feladatot” kapta. A rádiónál végzett munka azonban egész embert kívánt, úgyhogy 

Rózsa György 1949. december 17-én kelt levelében323 kérte, hogy a feladatot ruházzák 

másra, mert a rádiónál végzett munkája nem egyeztethető össze a pártfelelősi feladatok 

végzésével. 

Az ösztöndíjas-felelős kérdésére tehát továbbra sem volt megoldott. Radványi János 

miniszteri segédtitkár feljegyzéséből (1949. október 7.)324 az látható, hogy a követségen még 

mindig nem volt egyetlen munkatárs sem, akinek ne egyéb munkája mellett kellett volna az 

ösztöndíjasokkal foglalkoznia. „A Pártközpontban ennek a kérdésnek az előadója Ságvári 

elvtársnő, a Szovjetunióban pedig Keresztes Júlia követségi attasé, aki azonban elsősorban 
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Párt-megbízott.” „Hivatalos vonalon Párt-utasításokat a Közoktatásügyi Minisztérium 

Egyetemi Ügyosztálya hajtja végre, Moszkvában a kapcsolatot a Külügy tartja. A 

Közoktatásügyi Minisztériumban a felelős Szávay és Szántó elvtársak, a Külügyben Kálló és 

Radványi elvtársak.”325 

1949. október 23-án kelt levelében Szobek Antal nagykövet jelentést326 küldött haza, 

nem tudni, kinek, az irat mindenesetre a MDP Káder Osztályának anyagában található. 

Szobek Antal úgy tudta, hogy a „párt által (Rákosi elvtárs)” megbízott Keresztes Júlia 

követségi attasé intézi a Követségen az ösztöndíjasok ügyeit. A Káderosztály viszont Szilánk 

elvtársat bízta meg az ösztöndíjasok politikai irányításával. Ő viszont délutántól éjszakáig a 

szovjet rádió alkalmazásában dolgozott, vagyis az ösztöndíjasok politikai ügyeinek 

irányítására, a velük való törődésre vajmi kevés ideje maradt. „Kérem az ügy tisztázását, hogy 

Szilánk elvtárs munkáját az illetékeseknek bejelenthessem.” 

A hosszas huzavona és zűrzavar után 1950. március 28-i ülésén a MDP Titkársága elé 

terjesztett javaslat alapján Petrák Ferencet nevezték ki a magyar követségre ösztöndíj-

felelősnek.327 Keresztes Júlia továbbra is foglalkozott az ösztöndíjasokkal, de Petrák 

Ferencnek alárendelve. Petrák Ferenc a kinevezési javaslatához készült jellemzés szerint a 

szakszervezeti mozgalomtól jutott el a párttagságig. Fiatal korától fogva a szakszervezeti 

mozgalomban tevékenykedett, ösztöndíjas referenssé történt kinevezését megelőzően 

alosztályvezető volt a SZOT Szervezési Osztályán. „Értelmes, fejlődőképes elvtárs. Jó 

szervező. Fejlődését fékezi, hogy nem foglalkoztak vele felettesei megfelelően és úgy látja, 

hogy mellőzve van…..Új munkaterületén ki fog bontakozni.” 

Tehát három évnek kellett eltelnie 1947 eleje óta, vagyis az első, a teljes képzés 

idejére a Szovjetunióba érkezett ösztöndíjas-csoport tanulmányainak megkezdése óta, hogy 

végre kinevezett „gazdája” legyen a magyar nagykövetségen az ösztöndíjasok ügyeinek.  

Ahhoz azonban, hogy érdemben lehessen az ösztöndíjasok ügyeivel foglalkozni, a 

kinevezett gazda még kevés. A referensnek valamilyen módon kapcsolatot is kell teremtenie 

az ösztöndíjasokkal. Természetesen lehetett leveleket váltani, ez azonban az élő kapcsolatok 

fenntartására és nem utolsó sorban a diákok ellenőrzésére vajmi kevés lehetőséget nyújtott. A 

diákok a Szovjetunió számtalan városában voltak szétszórva, ezek ezer kilométerekben 

mérhető távolságra feküdtek Moszkvától.  
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A diákok végiglátogatása mégsem ezért volt lehetetlen, hanem azért, mert sem a 

követség munkatársai, sem a diákok a szovjet rendelkezések értelmében nem utazgathattak 

szabadon az országban, Moszkva illetve telephelyük közigazgatási határait nem hagyhatták el, 

az utazáshoz külön engedélyt kellett kérni.  

Már 1949 augusztusában Berei Andor, a Külügyminisztérium államtitkára a 

következőket írta Molnár Erik akkori nagykövetnek: „Az ösztöndíjasok összefogása 

érdekében igen nagy jelentősége van annak, hogy Keresztes Júlia elvtársnő érintkezésbe 

tudjon lépni az összes ösztöndíjas csoportokkal, vagyis a vidéki városokban elhelyezettekkel 

is.328” 

Szobek Antal ezzel kapcsolatban próbált valamiféle változtatásra lehetőséget teremteni 

1950. április 27-én Szamarin miniszterhelyettessel folytatott tárgyalásán a Szovjet 

Felsőoktatási Minisztériumban.329  

„Helyesnek tartja, hogy mindazokban a városokban, ahol nagyobb csoportokban 

vannak ösztöndíjasaink, az illető szakreferens leutazhasson, de egyébként mindenütt a 

legnagyobb rend és fegyelem alatt tartják ösztöndíjasainkat, és amint azt már az elején 

elmondta, erre semmilyen komoly panasz nincs.” Vagyis szükségtelen az ösztöndíjasokhoz 

utazgatni és ott ellenőrizni, a szovjet szervek kellőképpen ellenőrzik a külföldi diákokat.  

Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy a követség nem tudta ellenőrizni, irányítani a 

kiküldött szovjetösztöndíjasok tanulmányi munkáját, életmódját a távol fekvő városokban, 

semmiféle hatást nem tudott rájuk gyakorolni, csak levelezés útján. Havonta esetleg váltott 

néhány levél a gyakorlatban azt jelentette, hogy a diákok kikerültek a magyar szervek 

ellenőrzése alól. 

Két év elteltével az akkori nagykövet, Szkladán Ágoston, és az ösztöndíjas-referens, 

Petrák Ferenc munkáját meglehetősen rossz színben feltüntető jelentések érkeztek a budapesti 

pártközponthoz.  

1953. január 13-án megbeszélést tartottak a budapesti Pártközpont Agitációs és 

Propaganda Osztályán.330 Ezen a megbeszélésen Petrák Ferencnek felrótták, hogy nem 

alakított ki közvetlen kapcsolatot az ösztöndíjasokkal, csak a vezetőkkel érintkezett.  

„Meleg, őszinte érdeklődés nem tanúsít, ehelyett bürokratikus és türelmetlen a hozzá 

forduló ösztöndíjasokkal szemben. Nem tanult meg oroszul, és nem alakított ki jó viszonyt a 
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nagykövetség más beosztottaival. Mód Aladár szerint a legnagyobb hiba Petrák Ferenc 

munkájában az volt, hogy „nem elég jó összekötő kapocs az ösztöndíjasok és a hazai szervek 

között”. Szükségesnek tartotta, hogy az ösztöndíjasok ügyeivel ne egy, hanem legalább három 

ember foglalkozzék, „mert az 1500 hallgató apró ügyeihez is kevés két ember, s el kell érni, 

hogy a beosztottak túlterheltsége ne eredményezze, azt, hogy ilyen bürokratikusan intézzék az 

ösztöndíjasok ügyeit.”331 

A vizsgálat lezárultával újabb megbeszélést tartottak a MDP Agitációs és Propaganda 

Osztályán,332 Mód Aladár az értekezlet eredményeit a következőkben foglalta össze: „az 

ösztöndíjasok munkájáért a nagykövet elvtárs a felelős”, „a nagykövetségen 3 elvtárs 

foglalkozzék az ösztöndíjas ügyekkel”, „az egyes szakminisztériumokban az ösztöndíjasok 

ügyeiért a miniszterhelyettesek legyenek felelősek”. Megjegyezte ezen kívül, hogy Petrák 

Ferencet nem szükséges hazahívni, mert a következő évben kiküldetése úgyis véget ér. 

6.4 A végzettek „elosztása”333 

Az itthoni „elosztásról” készült iratok szerint a munkába helyezés során az otthon szerveknek 

nagy szükségük lett volna arra, hogy előzetes információkkal rendelkezzenek az 

ösztöndíjasokról. Ezeket a – szovjetunióbeli tanulásuk és tevékenységük alapján összeállított 

jellemzéseket - a moszkvai ösztöndíjas referensnek kellet volna eljuttatnia az elosztást végző 

szervekhez. Petrák Ferenc azonban nem igyekezett személyesen megismerni az 

ösztöndíjasokat: ”A leningrádi ösztöndíjasok mesélik, hogy Petrák elvtárs ebben az évben 

kétszer volt ott, egy ízben temetésre utazott le, a másik alkalommal idejének jó részét 

futballozással töltötte és alig néhány ösztöndíjassal beszélt.”334 

Ezek a megbeszélés nem maradtak csak az Agitációs és Propaganda Osztály belső 

ügyei, 1953. február 4-ei ülésén a MDP Titkársága is foglalkozott a Szovjetunióban tanuló 

„magyar egyetemi és technikumi hallgatók között végzett nevelőmunka megjavításával”335. 

Az ügy jelentőségét mutatja, hogy nem rendeződhetett el az Agitációs és Propaganda 

Osztályon, hanem végső döntésre a MDP KV Titkársága elé került, amely 1953. február 4-ei 
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ülésén tárgyalta a „Jelentés a Szovjetunióban tanuló magyar egyetemi és technikumi hallgatók 

1951-52 tanévi munkájáról”336 című előterjesztést. Az elfogadott határozat elmarasztalta 

Szkladán Ágoston nagykövetet és Petrák Ferenc ösztöndíjas referenset „az ösztöndíjasok 

között végzett nem megfelelő munkáért”. 

Az ösztöndíjasok „között végzett nevelőmunka megjavítására” vonatkozó javaslat 

elmarasztalta az ösztöndíjasok kiválasztásától hazatérésükig velük foglalkozó összes magyar 

pártszervet, minisztériumot és egyéb intézményt. A dokumentum felsorolta, hogy miben is 

állnak azok a hiányosságok, amelyek miatt ezzel az üggyel végül a Titkárság volt kénytelen 

foglalkozni:  

- „komoly hiányosságok vannak az ösztöndíjasok politikai és erkölcsi magatartásában” 

- „világnézeti és erkölcsi fejlődésük elmarad szakmai fejlődésük mögött” 

- „a hazai élettől el vannak szakadva” 

- „fegyelmi problémák” 

- „felelőtlenség erkölcsi kérdésekben” 

- „részegeskedés, pénzzel való felelőtlen bánás, anyagiasság, túlzott követelőzés, klikk-

szellem” kialakulása több diákcsoport esetében 

A Titkárság elé került javaslat ezután részletezte, hogy a feltárt hiányosságok milyen okokra 

vezethetőek vissza:  

- „A kiválogatás mostani rendszere erősen bürokratikus.”, tudniillik az Oleg Kosevoj 

Szovjetösztöndíjas Iskolába javasolt diákok esetében: a Közoktatási Minisztérium a 

középiskolák igazgatóinak javaslatára a megyei tanácsok bevonásával, a 

káderjellemzések és egyéni beszélgetések alapján döntötte el, hogy kit vesznek föl az 

Oleg Kosevoj Iskolába. 

- „Az Oleg Kosevoj ösztöndíjas kollégiumban … a nevelőmunka hiányos.” „Elhanyagolják 

a diákoknak helytállásra, a nehézségekkel való szembeszállásra, kitartásra való 

nevelését.” A Szovjetunióról hamis képet festenek a diákoknak, így azokat csalódás éri, 

mikor megismerkednek a szovjet valósággal. 

- Ebben az előterjesztésben kerül először kiemelésre, hogy megoldatlan a Szovjetunióban 

tanuló szovjetösztöndíjasok eszmei-politikai nevelése. A hazaérkező ösztöndíjasok 

esetében tapasztalható ijesztő jelenségekkel szembesülő párt és állami szervek belátták, 

hogy gyors cselekvésre van szükség akkor, ha a hazatérő szovjetösztöndíjasok a magyar 

állam és párt szolgálatába akarják állítani, ha bizalmukat élvezni akarják. A 
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Szovjetunióban tanult diákok ugyanis „el vannak szakadva a Párt … mozgalmi életétől.” 

Továbbá: „el vannak szakadva a hazai élettől, nem kapják rendszeresen a hazai sajtót és 

különösen a folyóiratokat.” (Itt kell megjegyezni, hogy a különböző minisztériumok és a 

nagykövetség kezdettől fogva azon igyekeztek, hogy valamiképpen rendszeresen ellássák 

az ösztöndíjasokat hazai sajtóval, de ez a törekvésük 1953-ig sem járt sikerrel.) 

- A Közoktatásügyi Minisztérium csak az ösztöndíjasokkal kapcsolatos adminisztratív 

feladatokat látta el, holott foglalkoznia kellett volna a szovjetösztöndíjasok harmadik 

évfolyam után esedékes szakosodásával (figyelembe véve a magyarországi 

szakemberszükségletet), valamint az ösztöndíjasok pártügyeivel, amelyek intézésére nem 

nevezett ki egy munkatársat. 

- A javaslat az Agitáció és Propaganda Osztályt is elmarasztalta, amiatt, hogy nem 

foglalkozott megfelelően az ösztöndíjasok politikai nevelésével. 

- A Titkárság a napirend tárgyalása után a következő határozatot hozta „a meglévő 

hiányosságok kiküszöbölése érdekében”: 

-  „Minden ösztöndíjra javasolt diákért az illetékes iskola igazgatója és a Megyei Tanács 

Oktatásügyi Osztályának vezetője személyileg a felelős” – ettől kezdve nagyon alaposan 

meg kellett vizsgálni a szovjetösztöndíjra jelölt diákot, mert a jelölőket vonhatták 

felelősségre a Szovjetunióban kudarcot valló diákért. 

- „A Titkárság figyelmezteti Szkladán Ágoston elvtársat, … hogy tekintse egyik 

legfontosabb feladatának az ösztöndíjasokkal való foglalkozást.” [Kiemelés tőlem. 

S.K.A.] Tehát ezek szerint a Magyar Népköztársaság moszkvai nagykövetének ettől 

kezdve egyik legfontosabb feladata volt az ösztöndíjasok fejlődésének és munkájának 

figyelemmel kísérése. 

- A városi ösztöndíjas bizottságok (VÖB) legfőbb feladatául szabták, hogy javítsák meg 

politikai nevelőmunkájukat az ösztöndíjasok körében. 

- A szakminisztériumokban az egyik miniszterhelyettes feladatai közé sorolták az 

ösztöndíjasok nyári termelési gyakorlatának megszervezését, szakosodásukat. 

- Az Elnöki Tanácsot utasították, hogy ne adjon engedélyt szovjet és magyar diákok 

közötti házasságkötésre 

- Az Oleg Kosevoj Szovjetösztöndíjas Iskolát a Felsőoktatási Minisztérium hatáskörébe 

sorolták, legfőbb feladatául szabták, hogy nagyobb gondot fordítson a nevelőmunkára. 

- Megbízták a Tervhivatalt, hogy a szakminisztériumok segítségével dolgozzon ki tervet az 

újonnan kiküldendő diákok specializálódására 



- A határozat leszögezte, hogy a végzett ösztöndíjasok elosztására és nyilvántartására 

központi szervet kell létrehozni az Agitációs és Propaganda Osztály, valamint a 

szakminisztériumok részvételével. 

Született tehát egy dokumentum, amely a diákok kiválasztásától a hazaérkezésig és munkába 

helyezésig igyekezett meghatározni az állami és pártszervek teendőit a szovjetunióbeli képzés 

nagyobb sikeressége érdekében. A határozatot 1953-ban hozták, tehát két évvel azután, hogy 

az első szovjetösztöndíjasok hazatértek a Szovjetunióból 

Furcsának találhatjuk ugyanakkor, hogy  miután az Oleg Kosevoj Szovjetösztöndíjas 

iskolában sikerült az Iskola feladatainak súlypontját a nevelésről a szükséges szaktudás 

elsajátítására helyezni  1953 elején született egy dokumentum, mely a nevelőmunka 

fontosságát hangsúlyozta. Az 1947-48-as évek óta a Szovjetunióba kiküldött 

szovjetösztöndíjasok egy része képtelen volt ugyanis alkalmazkodni az ottani, tökéletesen más 

körülményekhez, a magyartól teljesen különböző hétköznapi életviszonyokhoz. Az Oleg 

Kosevoj Iskolában idealizált képet festettek számunkra a szovjet viszonyokról, kiérkezésük 

után a diákok számára mellbevágó volt a különbség. Nemcsak a sok tanulás, hanem ez is 

okozhatta a diákok megbetegedéseinek egy részét, másfelől az ivászatokat és a 

meggondolatlan, válogatás nélküli szexuális kapcsolatokat. Az 1948. és 1960. között 

szovjetunióbeli tanulmányaikat félbeszakító diákok adatbázisában337 a hazajövetel okaként 

csak annyi van bejegyezve: „lemondott”, a lemondás pontos okát nem ismerjük, azonban 

nyilván a fentiek sokat nyomhattak a latban.  

Az 1953. februári határozat arra hívta fel az Iskola figyelmét, hogy a Szovjetunióban 

akkortájt uralkodó hétköznapi viszonyokra hatékonyabban kell felkészíteni a kiutazó 

diákokat. 

Másrészről, itt kezdtek először visszaütni a diákok kiválogatásának a MDP által diktált 

elvei. Tisztességes szülők által biztosított családi háttér, a megfelelő nevelés és előképzettség 

erős tartást képes biztosítani az ismeretlen országba került, ismeretlen elvárásokkal 

szembenéző fiatal embereknek. Csakhogy, a kiküldött szovjetösztöndíjasok kiválogatásánál a 

legfontosabb szempont a „társadalmi származás” és a minden meggyőződést nélkülöző 

politikai nézetek voltak, és az ezen az alapon összeválogatott első néhány évfolyamnyi 

szovjetösztöndíjas egy része nem rendelkezett a helytálláshoz szükséges emberi tartással. 

(Egy része, mondom, mivel egy kisebb része viszont kellő háttérrel érkezett).  
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Az Oleg Kosevoj Szovjetösztöndíjas Iskola nem nevelt önállóságra, készen kapott 

elveket igyekeztek diákjaik fejébe tömni, ezek azonban kevésnek bizonyultak akkor, mikor a 

diákok a valósággal konfrontálódtak, és önálló döntéseket kellett meghozniuk, például a 

tanulásra fordítandó időt, vagy a kézhez kapott nagy összegű ösztöndíj felhasználását illetően. 

Az Oleg Kosevoj Szovjetösztöndíjas Iskolában arra tanították meg őket, hogy ők 

különbek a magyar társadalom nagy részénél, ha hazautaztak szüleikhez, feladatul kapták, 

hogy győzzék meg őket és környezetüket az Iskolában gyorstalpalva tanult elvekről. Nem 

beszélve olyan és ahhoz hasonló feladatról, hogy készítsenek jelentést a falujukban tapasztalt 

helytelen politikai nézetekről.  

Ezzel mintegy azt sugalmazták nekik, hogy az itthoni viszonyok megreformálásra 

várnak, ők pedig azért tanulnak, hogy a változtatásokat végrehajtsák. A Szovjetunióban 

szétszórva számtalan városban, a magyar hivatalos szervek gyakorlatilag mindennemű 

kontrollt elvesztettek az általuk kiküldött diákok felett. Hogy a beléjük nevelt öntudat elég 

volt-e ahhoz, hogy a hétköznapi életük nehézségeivel meg tudjanak birkózni, volt-e bennük 

annyi felelősségérzet, öntudat, hogy belső késztetést érezzenek a komoly tanulásra, legyen 

bennük kellő eltökéltség arra, hogy jó szakemberré váljanak, azt tényleg a szerencse döntötte 

el. 

A Magyar Dolgozók Pártja nagyon megkésve kezdett csak azzal foglalkozni, hogy egy olyan, 

viszonylag nagy létszámú társadalmi csoport készült hazatérni a Szovjetunióból, amelyre a 

magyar hivatalos szervek csak igen kis befolyással bírtak, és amelyet nem ismertek, mert nem 

kísérték figyelemmel szovjetunióbeli fejlődésüket, valójában nem rendelkeztek konkrét 

ismeretekkel arról, mivé fejlődtek a fiatalok ösztöndíjas-létük öt éve alatt (sőt: mivé nevelték 

őket a szovjet egyetemi ideológiai oktatások és saját tapasztalataik). A magyar állami és 

pártszervek nem tudták pontosan, milyen képzettséggel érkeznek haza a diákok, és nem 

rendelkeztek tervekkel arra nézve, milyen hasznos munkát tudnak majd végezni a magyar 

állam javára. 

1946-tól 1953-ig tartott az a folyamat, amelynek eredményeként a párt- és állami 

szervek végre elosztották egymás közt a feladatokat, meghatározták a felelősségi köröket, 

bevonták a szakminisztériumokat az ösztöndíjasok ügyeinek intézésébe, a hazatérők munkába 

állításába.  

Az ezután következő években az ésszerűség felé mutató következő lépést is megtették: 

az 1954-es beiskolázástól kezdve a szakminisztériumok tervet kellett készíteniük, hogy 

milyen szakokon, hány Szovjetunióban végzett szakemberre lesz szükségük öt év múlva.  



Az 1954-ben hazahívott Petrák Ferenc helyett Marjanek Ferenc vette át az ösztöndíjas-

felelős posztját338. „Figyelemreméltó, hogy…..Marjanek elvtárs egyedül is viszonylag jól 

ellátta az ösztöndíjas munkát. Elsősorban az ő érdeme, hogy megjavult Nagykövetségünk 

ösztöndíjasokkal foglalkozó részlegének operatív munkája. Gyorsabb lett az ügyintézés, nem 

fekszenek el a Nagykövetségen az ösztöndíjasok kérvényei, levelei, s ezért az ösztöndíjasaink 

nagyobb bizalommal viseltetnek Nagykövetségünk iránt.” 

Azt gondolom, megkockáztatható egy megjegyzés: Petrák Ferencet – ugyanúgy, 

ahogy Kovács Margitot az Oleg Kosevoj Szovjetösztöndíjas Iskola élére – politikai 

megbízotti feladatok végzésére nevezték ki a nagykövetség ösztöndíjasokkal foglalkozó 

munkatársának, megbízhatósága, párthűsége folytán. Az érdemi munka végzéséhez azonban 

az említett tulajdonságok kevésnek bizonyultak, nagyon hamar bebizonyosodott, hogy ez a 

pozíció (ösztöndíjas referens) szakmai aprómunkát kíván. Valószínűleg nem lehetett véletlen 

a diákok felháborodása, és az sem, hogy Petrák Ferenc távozása után helyére politikailag talán 

nem annyira kiváló, szakmailag viszont sokkal képzettebb ember került, akinek munkába 

állása után gördülékenyen folyt a munka. 

Összefoglalva: az első ösztöndíjasok Szovjetunióba érkezésétől számítva hat évvel 

végre kialakult az a rendszer, amely az ösztöndíjasok szovjetunióbeli tanulmányait 

hatékonyan és szervezetten képes volt „menedzselni”, a nagykövetségen és a magyar 

minisztériumokban egyaránt. Ettől az időtől kezdve ez a rendszer működött és segítette, 

támogatta a fiatalokat tanulmányaikban és köznapi ügyeik intézésében. 

6.5 A Szovjetunióban tanuló diákok száma a dokumentumok tükrében 

Az éppen kiutazásukra várókról, a kint tanuló szovjetösztöndíjasokról, valamint az egyes 

években hazatérőkről pontos számadatokat megadni ma – óvatosan fogalmazva – 

gyakorlatilag nem lehet. A különböző minisztériumok, pártszervek és a nagykövetség kis 

időeltérésekkel keletkezett irataiban szereplő számadatok többé-kevésbé eltérnek egymástól, 

ennek többféle oka lehetséges. 

A Szovjetunió minden évben valamikor tavasz táján határozta meg a keretszámot, 

amelyből kiderült, hogy a következő tanévre hány ösztöndíjast tud fogadni. Ezek mindig 

kerek számok voltak (100, 250, 300 stb.) Az abban az évben kiküldöttek száma ennél a 

meghatározott keretszámnál mindig alacsonyabbra sikerült. A következő évre ösztöndíjasnak 
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javasolt diákok névsorát az Államvédelmi Hatóság ellenőrizte, és néhány ösztöndíjas-jelöltet 

visszatartott.  

Az ösztöndíjas-jelölteket családjuk is igyekezett lebeszélni, féltették őket a 

Szovjetuniótól, így néhány jelölt az utolsó pillanatokban is lemondott a lehetőségről. A 

kijelölt diákok egészségügyi vizsgálata is többeket megakadályozhatott a kiutazásban. A 

magyar részről kijelölt diákok ügyében legvégül a szovjet követség döntött, voltak, akik nem 

kapták meg a kiutazáshoz szükséges vízumot.  

A kikerült diákok száma a tanév közben is fogyatkozhatott, súlyos megbetegedések, 

teherbe esés, hazahívások (politikai okok, nagyon rossz tanulmányi eredmények, 

részegeskedés, felhalmozott adósságok) miatt. 

Az 1947/48-as tanévre a szovjet Felsőoktatási Minisztérium jegyzéke szerint 20 

magyar hallgatót vettek fel, valamint heten folytatták tanulmányaikat339 az előző évben 

kikerült fiatalok közül is.  

1949-ben 116 ösztöndíjas volt kint (ebből 50 ipari tanuló), és további 250 új 

ösztöndíjas érkezett ősszel az 1949/50-es tanévre, az összesen 366.340 Az idézett dokumentum 

szerint az 1949/50-es tanévben a népi demokráciák „felemelték a Szovjetunióban tanuló 

ösztöndíjasaik számát, a lengyelek kb. 600-zal, a csehszlovákok 400-zal, és az albánok 50-60-

nal.” Az 1949/50-es tanévre végül 187 új ösztöndíjas kerülhetett ki a Szovjetunióba, és 102 

régi ösztöndíjas maradt továbbra is.341 Az 1951/52-es tanévre a „szovjet fél 291 diák és 19 

aspiráns kiküldését engedélyezte”,342 máshol pedig: „1951 őszén összesen 313 ifjút küldtünk 

ki a Szovjetunióba”.343 Az 1952/53-as tanévre a szovjet féltől érkezett név szerinti lista 

értelmében 308 diák nyert felvételt a szovjet felsőoktatási intézményekbe.344 

1952-ben a Szovjetunióban már 1218 egyetemi hallgató, 51 aspiráns és 42 technikumi 

hallgató tanult.345 „Az 1951-52. tanévben a Szovjetunió egyetemein, főiskoláin, 

technikumaiban 1185 egyetemi és technikumi hallgató kezdte el tanulmányait. Ezek közül 

betegség miatt 18, tanulmányi és fegyelmi okok miatt 20 egyetemi hallgató és 2 technikumi 
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hallgató szakította félbe tanulmányait. Jelenleg a folyó tanévben kiment ösztöndíjasokkal 

együtt 1449 hallgató tanul a Szovjetunióban.”346 „Jelenleg a Szu-ban 1398 egyetemista tanul: 

1950-ben beiskolázott IV. évfolyam: 352 fő,  

1951-ben beiskolázott V. évfolyam: 339 fő,  

1954-ben 156 ösztöndíjas diákot küldtek ki” „Javasoljuk, hogy a jövő tanévben tovább 

csökkentsük a kiküldendők létszámát 50 főre s ezt a számot a következő években lehetőség 

szerint állandósítsuk. A csökkentést indokolttá teszi, hogy a hazai egyetemek a szakkáder-

szükségletet a legtöbb területen ki tudják elégíteni, s a képzés színvonala is megfelelő. Ezért 

csak azokra a speciális szakokra javasolunk ösztöndíjast kiküldeni, amelyek nálunk 

nincsenek,…”„A csökkentés jelentős költségmegtakarítást is jelent,. A múlt évi létszámhoz 

számított 100 fő csökkentés az 5-éves tanulmányi idő alatt kb. 12-13 millió forint 

megtakarítással jár.”347 

1956-ban 1037 ösztöndíjas tanult a Szovjetunióban.348 A létszám megoszlása 

évfolyamonként az idézett dokumentum szerint a következő volt: 1956-ban 301 ötödéves, 275 

negyedéves, 250 harmadéves, 157 másodéves és 54 elsőéves hallgató. 

A tanulmányaikat befejező és hazatérő diákokról a következő kimutatás készült:  

„1951.: 1, 1952.: 21, 1953.: 84, 1954.: 241”349  

Ebben az iratban rögzítettek szerint az ötvenes évek elején ilyen mértékben növekedett évről 

évre a Szovjetunióból Magyarországra hazatérő ösztöndíjasok száma. 
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7 A SZOVJETUNIÓBAN VÉGZETT SZAKEMBEREK ITTHONI MUNKÁBA 

ÁLLÍTÁSA 

A Szovjetunióba kiküldött diákok száma 1953-ig folytonosan nőtt. Első látásra ezek kis 

létszámú évfolyamok (150-250-350 fő egy-egy kiküldött évfolyamon). Ha azonban 

számításba vesszük, hogy a magyar felsőoktatás az ötvenes évek elejére jelentős változásokon 

esett át, az oktatói gárda „megbízhatatlan”-nak ítélt része lecserélődött, a tananyag a 

pártállami rendszer igényeinek megfelelően átalakult, és az ötvenes évek kezdetén a magyar 

egyetemek is az új rendszer igényeinek megfelelően képzett szakembereket bocsátottak ki, 

akkor láthatjuk, hogy arra az időre, mikorra sikerült végre elrendezni a szovjetösztöndíjasok 

szovjetunióbeli képzéséhez szüksége követségi apparátus létrehozásának ügyét, megjelent a 

végzett szovjetösztöndíjasok itthoni munkába állításának feladata, amelyhez megint csak nem 

léteztek ennek kialakult módszerei, rendszere és szüksége apparátusa.  

Az 1949-től egyre növekvő számban kiküldött szovjetösztöndíjasok 1954-től kezdtek 

nagyobb számban hazatérni. Sztálin 1953 elején bekövetkezett halálát követően azonban 

Magyarországon is változások zajlottak le: lassult az erőltetett iparosítás, kezdetét vette a 

„racionalizálás”, a nehéziparban egyszerre csak nem volt már olyan könnyű állást kapni. 

Mivel a Szovjetunióban végzett ösztöndíjasok majdnem fele nehézipari szakvégzettséggel tért 

haza, munkába állításuk megnehezült. 

7.1 A végzett szovjetösztöndíjasok „elosztása” 

Egy 1952 nyarán a Magyar Dolgozók Pártja Párt és Tömegszervezetek Osztálya számára 

készült iratban350 az abban az évben a Szovjetunióból hazaérkező diákok munkába állításával 

kapcsolatban a következő olvasható: „Az idei elosztásnál meglehetősen a sötétben 

tapogatóztunk, nem volt meghatározva, hogy ki végezze el az elosztást. Anyag hiányában nem 

ismerjük megfelelően az ösztöndíjasokat.”  

Az idézett dokumentum szerint tehát 1952-ben hivatalosan még nem kapott megbízást 

egyetlen párt-, állami vagy társadalmi szervezet, testület sem arra, hogy a Szovjetunióból 

hazaérkezett diplomás fiatalokat munkába állítsa, itthoni letelepedésük alapfeltételeiről 

gondoskodjon.  

Az idézet második mondata még súlyosabb helyzetet tár fel: gyakorlatilag nem tudták 

pontosan az ösztöndíjasokról, hogy az a végzettség, amelyet a Szovjetunióban szereztek, 
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valójában milyen szaktudást is takar, és ez a szaktudás a magyar gazdaságban, 

közigazgatásban, kultúrában hogyan hasznosítható.  

Ebben az évben pedig még csak 21, friss diplomával a kezében hazaérkező 

szovjetösztöndíjas munkába állításáról volt szó.351 Mivel 1947-től kezdve a kiküldöttek 

száma évről évre nőtt, 1952-től egyre nagyobb számú diplomás hazaérkezésével kellett 

számolni. 

Mindenesetre, az idézett feljegyzés elkészülte már jelzi, hogy a Magyar Dolgozók 

Pártja illetékes szakemberei ekkor szembesültek először azzal, mit is jelent a hazaérkezők 

munkába állítása, lakáshoz juttatása és öt-hatévi távollét után a magyar viszonyok közé való 

újra-beilleszkedésének segítése. A probléma nagysága viszont már körvonalazódott, mert 

„1953-ban 130 ösztöndíjas fog végezni külföldön”.352 Ezek a kezdeti számok nem tűnnek 

nagynak, viszont a hazaérkező szovjetösztöndíjasokat nem lehetett akármilyen állásba 

elhelyezni, gondoskodni kellett megfelelő pozíciókba helyezésükről.   

Itt nem szakmai, hanem politikai kérdésről volt szó: a népi demokráciák vezető 

államában (a Szovjetunióban), annak magas színvonalú egyetemein felsőfokú végzettséget 

szerzett szakembereket mindenhol kulcspozíciókba kellett elhelyezni, hiszen végzettségüknél 

fogva ők lesznek a magyar népi demokrácia új szakember-gárdája. Minthogy őket arra 

képezték ki a szovjet egyetemeken, hogy a szocialista Magyarország vezető értelmiségének 

gerincét alkossák, nyilvánvalóan a legfontosabb iparágakba, az újonnan épülő gyárakba, a 

mezőgazdaság szocialista szektorába (gépállomások, állami gazdaságok és 

termelőszövetkezetek), az új állami, párt- és társadalmi szervezetek vezető pozícióiba kellett 

kerülniük. Ez azonban csak az érem egyik oldala. 

A magyar oktatási és pártszervek az első Szovjetunióban végzett magyar 

szakembercsoport hazaérkezése kapcsán kezdtek csak el azzal foglalkozni, hogy egy-egy, a 

Szovjetunióban szerzett képesítés vajon milyen tényleges tudást is takar: „az intézmények, 

ahová a végzett hallgatók kerülnek, nem tudják pontosan, az illető milyen munkakör 

ellátásához szükséges képzettséggel rendelkezik, s hogy a szovjet egyetemek egyes szakjai 

ténylegesen mire képesítenek.”353 A szovjet fél által évről évre felajánlott szakok jegyzékével 

kapcsolatban sem a párt-, sem az állami vezetés nem próbálta meg már évekkel korábban 

kideríteni, hogy a szovjet egyetemek egyes szakirányai és ezeken belüli specializációi milyen 

konkrét képzést is jelentenek.  
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Itt néhány mondatos kitérőt kell tennünk. Minden ország felsőoktatási intézményei 

mindig az illető ország éppen aktuális szakember-szükségletét igyekeznek kielégíteni. 

Magyarország és a Szovjetunió szakember-szükséglete a két ország közti különbségek folytán 

teljesen más volt. Pusztán a Szovjetunió területi kiterjedésének, a lakosság lélekszámának 

nagysága, a gazdaság nyersanyag-ellátottsága nagy különbségeket okoz. A világháború alatt 

kifejlesztett nehézipari potenciál, nagy társadalmi csoportok mozgathatósága – a háborús 

körülmények, az ezek kiváltotta gazdasági kényszerek vagy politikai megfontolások miatt –, a 

háború utáni újjáépítés és az erőltetett iparfejlesztés pedig a Szovjetunió szakember-

szükségletét és ennek megfelelően felsőoktatását az európai országokétól jelentősen eltérő 

fejlődési pályára utasította. A Szovjetunió először az újjáépítés, majd pedig a hidegháború 

által támasztott követelményeknek megfelelően jelentős extenzív ipari fejlesztést hajtott 

végre, a bányászat, a fémfeldolgozás, a nehézipar, a gépgyártás, a vegyipar területén. A 

politika által előtérbe állított iparágak munkaerő-igényeinek kielégítésére nagyon erősen 

specializált szakembereket képeztek, akik az ország bármely pontján felépítésre kerülő új 

nehézipari komplexumokban képesek egy termelési folyamat egy részének irányítására.  

Magyarországon a gazdaság (az ország kis mérete következtében) inkább olyan 

szakembereket igényelt, akik a teljes folyamatot átlátták, annak bármely pontján képesek 

voltak az irányításra vagy tervezésre. 

A Szovjetunióban képzésben részesült fiatal magyar szakemberek megszerzett tudása 

a fentiek miatt nem alkalmazkodott a magyarországi ipar, mezőgazdaság, kereskedelem és 

irányítás szaktudás-szükségletéhez. A hazaérkező fiatal diplomások itthon szembesültek 

először azzal a ténnyel, hogy szaktudásuk részint nem felel meg az itthoni munkahelyek 

támasztotta követelményeknek, részint pedig képzettségük egy másfajta (a szovjet) állam, 

társadalom és gazdaság igényeihez igazodik. 

Az ösztöndíjasok Szovjetunióban szerzett képzettségéről még a következőket kell 

megjegyeznünk: mint mindenhol a világon, az egyes felsőoktatási intézmények oktatási 

színvonala erősen eltér egymástól. 

A hazaérkező, frissen végzett diákok elosztását végző magyar szervek előtt nem volt 

ismert, melyik szovjet vuz-ban milyen magas vagy alacsony szintű az oktatás. A Vallás- és 

Közoktatásügyi Minisztérium illetékesei már 1949 elején próbálták azt elérni, hogy a magyar 

diákokat ne szórják szét a Szovjetunió területén egymástól távol fekvő és ellenőrizhetetlen 

színvonalú képzést nyújtó felsőoktatási intézményekben. A Külügyminisztérium levelére a 

budapesti szovjet nagykövetségtől érkezett válasz úgy szólt, hogy „a vidéki városokban való 



elhelyezés nem hat hátrányosan a magyar tanulók tanulmányainak minőségére, mivel minden 

szovjet főiskola egységes profilú és egységes tanterv alapján dolgozik.”354 

Az oktatás minőségével kapcsolatban még azt is tekintetbe kell vennünk, hogy a 

Szovjetunió 2. világháborúban harcoló hadseregében a társadalom minden rétege képviseltette 

magát, tehát az egyetemi oktatók is, a professzortól a labort takarító munkatársakig. Ennek 

megfelelően e réteg háborús embervesztesége hasonló volt a többi rétegekéhez. A negyvenes 

és ötvenes években tehát a felsőoktatási intézmények szintén „munkaerőhiánnyal” 

küszködtek. Ez nyilván erősen hatott az oktatás minőségére is.  

A szovjet felsőoktatás nem a magyar szükségleteknek megfelelő szakembereket 

képezett, ez szovjet részről tudatos politika volt: az évről évre magyar fiatalok számára 

felajánlott szakok a magyar iparnak a szovjet érdekek szerinti fejlesztéséhez szükséges 

szakemberek képzését szolgálták (bauxitbányászat és -feldolgozás, kőolajbányászat és -

feldolgozás, uránbányászat és -feldolgozás stb.). 

Másrészt viszont automatikusan olyan – a Szovjetunióban logikusan létező – szakokra 

is beiskoláztak magyar fiatalokat, amely szakok Magyarországon nem voltak használhatóak 

(vasúti közgazdász, híd- és alagútépítő, gyümölcs- és zöldségtermesztő, az eltérő jogrendszer 

miatt a jogi képzettségek, az egészségügy szervezetének és színvonalának különbségei miatt 

az orvosi és egyéb egészségügyi képzések stb.).  

A szovjet képzésben részesült fiatal magyar szakemberek által megszerzett tudás a 

fentiek következtében nem alkalmazkodott a magyarországi szaktudás-szükségletekhez.  

A hazaérkező fiatalok ezzel nem lehettek tisztában, csak az itthoni körülmények közé 

kerülve szembesültek vele, hogy a Szovjetunióban szerzett képesítésük mellé itthon még 

nagyon sok további képzésre van szükségük ahhoz, hogy az itthoni munkahelyek által 

támasztott követelményeknek megfeleljenek. 

7.2 A központi „elosztás” megszervezése 

A fiatalok megfelelő munkahelyeken történő elhelyezése viszont két oknál fogva is a magyar 

állam elsőrendű érdeke volt: egyrészt a Szovjetunióhoz fűződő viszony megkövetelte, hogy 

ezek a szakemberek a politika, a gazdaság irányításának kiemelt pozícióiba kerüljenek.  

Másrészt a képzésükre költött jelentős költségvetési összegeknek nemcsak meg kellett 

térülniük, hanem a fiataloknak bevételeket is kellett termelniük – legyen az bármilyen munka, 
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amit végeznek – a magyar állam költségvetésébe. Erre csak úgy volt lehetőség, ha központi 

szerv jön létre, amely a hazaérkező fiatal szakemberek munkába állítását koordinálja. 

Mint láttuk, a MDP KV Titkárság 1953. február 4-én megvitatott és 23-án kiadott 

határozata a „Szovjetunióban tanuló magyar egyetemi és technikumi hallgatók munkájáról az 

1951/52-es tanévben”355 leszögezte, hogy „A végzett ösztöndíjasok elosztására és 

nyilvántartására központi szervet kell létrehozni az Agit.Prop. Osztály vezetése alatt a 

következő szervek képviselőiből: a KV Terv-, Pénzügyi és Kereskedelmi Osztálya, Ipari és 

Közlekedési Osztálya, Miniszterelnökség, Felsőoktatási Minisztérium.” 

1953 április 6-án hasonló javaslatot fogadott el a MDP Titkársága az Oleg Kosevoj 

Szovjetösztöndíjas Iskola beiskolázását illetően is: „a Szovjetunióba küldendő ösztöndíjas 

hallgatók részletes szakmai megoszlását a KV Agitációs és Propaganda Osztálya, a KV Terv- 

Pénzügyi, Ipari és Mezőgazdasági Osztályával egyetértésben és két héten belül hagyja 

jóvá”.356 Végre nem a Szovjetunió által felajánlott szakok kerültek elfogadásra, hanem a 

magyar fél igyekezett meghatározni, milyen szakokra és hány fiatalt kíván kiküldeni 

7.3 A hazaérkezők munkába állítása 

Az 1954 nyarán az 1953 februári határozat alapján lezajlott „elosztásról” novemberben a 

DISZ Központi Vezetősége és annak Egyetemi és Főiskolai osztálya feljegyzést készített a 

„szovjet ösztöndíjasok elosztásánál felmerült problémákkal kapcsolatban”.357 A jelentés 

szerint a végzett hallgatók egy részét nem szakképzettségének megfelelő munkahelyre vagy 

munkakörbe osztották be. 

Így frissen megszerzett tudásuk nem hasznosul a magyar gazdaság javára, a volt 

szovjetösztöndíjasok pedig részint elkeseredetten, részint értetlenül álltak a tény előtt, hogy 

nem tudnak képzettségüknek megfelelő munkahelyet és beosztást kapni.  

Előfordult ugyanis, hogy a volt szovjetösztöndíjast olyan helyen foglalkoztatták, 

amelyhez egyáltalán nem is volt szükség felsőfokú végzettségre, másokat pedig olyan 

beosztásokba helyeztek, amelyekhez még nem rendelkeztek kellő tapasztalattal és 

gyakorlattal. Többször megtörtént, hogy „olyan munkakörbe helyezik őket, amely csupán 

névleges, mondvacsinált, s amelyet láthatóan csak azért „kreáltak”, hogy a hozzájuk beosztott 

elvtársnak valamilyen címen fizetést tudjanak adni, noha effektív hasznot az illető 

„munkakörben” nyilván nem tud hozni az intézet számára.” „A MÁV-nál komoly gondot 

                                                 

355 MNL OL M-KS 276. f. 54. cs. 229. ő.e. Titkárság 1953. II. 4.  
356 MNL OL M-KS 276. f. 54. cs, 234. ő.e. Titkárság 1953. április 8. 
357 MNL OL M-KS 276. f. 91. cs. 32. ő.e. 53-60. pp. 



okozott, hogy két vasúti tervgazdászt … milyen munkakörbe helyezzenek.” Volt, ahol 

kifejezett rosszindulattal és előítéletekkel fogadták a Szovjetunióból érkező fiatal 

szakembereket. A munkahelyek egy részén mindent megtettek azért, hogy 

megszabadulhassanak tőlük. Egyszóval: a hazatért szovjetösztöndíjasokkal szemben egy 

csendes, szavakban meg sem fogalmazott, ámde eléggé eltökélt ellenállás alakult ki az 

alkalmazásukkal szemben. 

A „Feljegyzés” végül néhány fontos végkövetkeztetéssel zárul: „erősen kifogásolható 

az elosztás egész rendszere”,„az intézmények, ahova a végzett hallgatók kerülnek, nem tudják 

pontosan, az illető milyen munkakör ellátásához szükséges képzettséggel rendelkezik, s hogy 

a szovjet egyetemek egyes szakjai ténylegesen mire képesítenek”.358 Mint a „Feljegyzés”-ből 

kiderül, az elosztás egy, az egyes minisztériumoktól bekért munkahelylista alapján történt, 

mire azonban az elosztás lezajlott, az állások egy részét a listán szereplő szervek már 

betöltötték. Mivel a szovjetösztöndíjasok szakelosztása nem a magyar állam évekre előre 

tervezett igényei szerint történt, előfordulhatott, hogy bizonyos szakemberekből „túlkínálat” 

mutatkozott, másokból pedig hiány, ilyenkor kerültek a fiatal szakembere nem a 

képesítésüknek megfelelő munkakörökbe.  

A „Feljegyzés” kitért arra is, hogy bizonyos volt szovjetösztöndíjasok nagy 

ambíciókkal, túlságosan nagy igényekkel lépnek fel, munkakezdőként egyből nagyobb 

felelősséget követelő pozícióba szeretnének kerülni, nem akarják végigjárni a magasabb 

pozíciókhoz vezető utat. 

1955 januárjában a MDP Központi Vezetősége és Tudományos és Kulturális Osztálya 

közös javaslatot tett arra, hogy az ösztöndíjasok (egyetemisták és aspiránsok) elosztására 

hozzanak létre egy, a Minisztertanács felügyelete alatt működő Tárcaközi Elosztó Bizottságot, 

amelynek összetételéről évente a MDP Titkárság döntsön.359 Az 1955. évre javasolt tárcaközi 

bizottságban a Minisztertanács elnöke, a Tudományos Minősítő Bizottság titkára, az 

Oktatásügyi Minisztérium Ösztöndíjas Osztályának vezetője, az Oktatásügyi Minisztérium 

miniszterhelyettese, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára, az Országos Tervhivatal 

elnökhelyettese és a szakminisztériumok miniszterhelyettesei vettek részt. Ebben az 1955-ben 

létrehozott elosztást végző bizottságban nem szerepeltek a párt képviselői. 

Az „elosztásért” felelős bizottság három évvel az első szovjetösztöndíjasok hazatérése után 

került megszervezésre. 
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7.4 Moszkvai ösztöndíjas-értekezlet 1955 360 

1955. február 1-től március 6-ig a Külügyminisztérium két munkatársa több mint egy hónapot 

töltött Moszkvában, Leningrádban, Harkovban, Kazányban és Szverdlovszkban,361 ahol 

kommunista aktíva-értekezleteken vettek részt, városi ösztöndíjas-gyűléseket hívtak össze, 

ahol válaszoltak az ösztöndíjasok által feltett kérdésekre, megbeszélték velük gondjaikat. 

Tapasztalataik alapján részletes jelentés készült, az ebben foglaltak jelzik, hogy a 

Nagykövetség, a Külügyminisztérium és az Oktatásügyi Minisztérium megértette, hogy 

nagyszámú magyar ösztöndíjast kiküldeni egy idegen államba úgy, hogy az említett szervek 

csak minimális információhoz jutnak a diákok ottani tevékenységéről, életéről és 

tanulmányairól, valamint, hogy semmiféle lehetőséggel nem rendelkeznek ellenőrzésükre és 

irányításukra, mindez oda vezet, hogy az ösztöndíjasok nem az elvárt teljesítményeket 

nyújtják, – és nem az őket tanulni a Szovjetunióba küldő magyar állam érdekeinek 

megfelelően fejlődnek emberileg, szakmailag és politikailag.  

Az elkészült jelentés számos kedvezőtlen jelenségre hívta fel a figyelmet, és 

javaslatokat tett az ezekkel kapcsolatos intézkedésekre. 

Az ellenőrzés során kiderült, hogy több ösztöndíjas az elvártnál gyengébb tanulmányi 

eredményeket ér el, nagyon nagy az igazolatlan órák száma, igyekszenek a kötelező szakmai 

gyakorlatot valamilyen kifogással „megúszni”, többször előfordul, hogy egyesek nem járnak 

előadásokra. Az ösztöndíjasok körében „nyugtalanító jelenségek” (így írja a jelentés) tűntek 

fel: „nem egy ösztöndíjasnál az anyagiasság, a karrierizmus jelei tapasztalhatók.” A hazai 

hírek hatására „megerősödtek a korábban is meglevő helytelen nézetek……ellenzéki, 

anarchisztikus magatartás….”.362 Az ösztöndíjasok között többen éltek erkölcsileg nem 

elfogadható életet: az alkoholizmus, eladósodás, vadházasságok napirenden vannak az 

ösztöndíjasok között. 

A Szovjetunióban végző ösztöndíjasokkal kapcsolatos párt- és állami nézőpontok 

fokozatos változását jelzi, hogy 1955 júniusában Andics Erzsébet (ekkor a MDP Tudományos 

és Közoktatási Osztály vezetője) – nyilván támaszkodva a februárban lefolytatott 

szovjetunióbeli ellenőrzés tapasztalataira – egy, a MDP KV Titkársága számára készített 

jelentésében363 további ésszerűsítési és takarékossági intézkedésekre tett javaslatokat. 
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Andics Erzsébet javasolta, hogy az MDP vezetése forduljon az SZKP KB-hoz azzal a 

kéréssel, hogy tegyék lehetővé pártalapszervezetek alapítását az ösztöndíjasok körében. 

Az ezt követően létrejött szovjetunióbeli ösztöndíjas párt-alapszervezetek 

összefogására és irányítására egy pártszervező munkatárs kiküldését javasolta a 

nagykövetségen. Két évvel Sztálin halála után a hruscsovi „olvadás” meghozta a lehetőséget, 

hogy külföldi egyetemisták megalapíthassák hazájuk pártjának alapszervezeteit a 

Szovjetunióban. Egészen eddig az időpontig ugyanis az 1940-es évek végétől ideérkező 

párttag-szovjetösztöndíjasok nem alakíthattak MDP-alapszervezeteket (az SZKP-n kívül más 

pártok tagjai nem hozhatták létre szervezeteiket a Szovjetunióban). A szovjet rendelkezések 

értelmében az egy városban tanuló ösztöndíjasok csak egy zemljacsesztvo-ba („földiek 

közössége”) tömörülhettek.  

Andics Erzsébet javasolta ezen kívül, hogy az egyetemistákról még tanulmányaik 

befejezése előtt készüljenek megbízható jellemzések, amelyek megkönnyítik itthoni munkába 

állításukat. „A végzett ösztöndíjasok szakmai-politikai tudásának megfelelő felhasználásáért 

az illetékes szakminisztériumok a felelősek.”364 – szögezi le a jelentés.  

Andics Erzsébet jelentésében kerülnek elő első ízben a hazatérő ösztöndíjasok 

egzisztenciális gondjai, nevezetesen, hogy hazatérve diplomájukon kívül semmijük nincs. 

Munkájuk javarészt nem szülőfalujukhoz vagy -városukhoz, hanem Magyarország új ipari, 

mezőgazdasági központjaihoz vagy fejlődő nagyvárosaihoz köti őket,365 ott viszont nincs 

lakásuk. A helyzetet súlyosbítja, hogy nemritkán feleséggel, sőt gyerekkel érkeznek haza. 

Ezért az illetékes szakminisztériumok „…behatóan foglalkozzanak anyagi gondjaikkal, 

amelyek különösen a hazatérésük utáni első évben igen komolyak.” 

A szovjet feleséggel érkezett vegyes házaspárok számára megfelelő lakás, elfogadható 

anyagi helyzet, később a feleség számára is állás biztosítása viszont nem gazdasági, hanem – 

ismét – politikai kérdés volt. Az 1950-s évek közepéig 119 házassági engedélyt adtak ki 

(Andics Erzsébet jelentésében közölt adat szerint). 

7.5 Budapesti ösztöndíjas-értekezletek 

Mint láttuk, a Központi Vezetőség foglalkozott a szovjetösztöndíjasokat érintő feladatokkal, 

és határozatokat hozott a szovjet egyetemeken megszerzett tudás jobb felhasználásáról. A 

Tárcaközi Bizottság lelkiismeretesen elosztotta a hazaérkező ösztöndíjasokat, először tárcák 

szerint, majd pedig kijelölték számukra a tárcákhoz tartozó munkahelyeiket. A volt 
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szovjetösztöndíjasok nagy lelkesedéssel kezdtek munkába első magyar munkahelyükön a 

szovjet egyetemeken megszerzett tudás birtokában. Rövid idő elteltével azonban nagy 

csalódások érték őket: az itthon kapott állásokban főnökeik és kollégáik nem bíztak 

szaktudásukban, arról nem is beszélve, hogy gyanakvással tekintettek a Szovjetunióból 

érkezett kollégákra, akikről nem tudhatták, valójában milyen állam, milyen szervének érdekeit 

szolgálják valójában… 

Az esetek többségében valószínűleg megérdemeletlenül súlyos arculcsapások érték a 

nemrég végzett szovjetösztöndíjasokat, a munkahelyi vezetés és a munkatársak ki nem 

mondott, teljes elutasításába ütköztek. 

A munkába állás, letelepedés, lakáshoz jutás különböző problémáival küzdő volt 

szovjetösztöndíjasok számukra kilátástalannak tűnő helyzetekben gyakran fordultak 

minisztériumok tisztviselőihez, vagy pártszervekhez. Az ösztöndíjasok csalódottságának híre 

előbb-utóbb eljutott a MDP felsőbb szerveihez is. Ezért különböző szervek többször is 

összehívták a Szovjetunióban végzett és néhány éve már itthon munkába állt ösztöndíjasok 

egy-egy csoportját, ahol a résztvevők elmondhatták a hazatérésüket követő néhány évben 

itthon tapasztaltakat. 

Az értekezletek jegyzőkönyveinek egy része fennmaradt a minisztériumok és a MDP 

levéltári anyagában.366  

Nem tudjuk, hogyan hívta össze az Oktatásügyi Minisztérium a volt diákokat a 

értekezletre, a volt ösztöndíjasok mely köre vett ezeken részt. Mindenestre nem hangzottak itt 

el sikertörténetek, az ösztöndíjasok a jegyzőkönyvekben lejegyzett felszólalásaik tanúsága 

szerint a számukra megoldhatatlannak látszó beilleszkedési nehézségekkel foglalkoztak. 

Dolgozatom keretei szűkek ahhoz, hogy megpróbáljam megállapítani, a szovjet 

egyetemeken kapott képzés tartalma, színvonala, magyarországi hasznosíthatósága milyen 

viszonyban állt az akkori magyar egyetemeken szerezhető képzettségével. A két állam és 

oktatási rendszerének különbözősége nyilván jelentős eltéréseket eredményezett. Egy biztos: 

a frissen hazatért fiatalok (mivel idegen nyelven tanultak) nem ismerték a Magyarországon 

használatos szakmai nyelvet. Öt évet egy, a magyartól eltérő, „más” társadalomban töltöttek, 

más alá-fölérendeltségi viszonyok között, ennek megfelelően a szakmai és egyéni problémák 

másfajta megoldási lehetőségeit ismerték.  
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Ezek viszont olyan problémák, amelyekkel bármely, egyik országból a másikba kerülő 

szakember ma is szembesülhet. Egy magasan kvalifikált szakember könnyűszerrel 

alkalmazkodik a másfajta, általa megszokottól eltérő viszonyokhoz, hiányzó tudását pótolja, 

és zökkenőmentesen beilleszkedik az új viszonyok közé. 

Az egyetemi képzés pontosan az új, az addig megszokottól eltérő tudás elsajátításának 

képességét adja diákjainak, ha semmi egyebet, ezt a képességet a szovjetösztöndíjasok minden 

bizonnyal megszerezték tanulmányaik során. 

A munkába állt szovjetösztöndíjasok beilleszkedési gondjait tehát nem az eltérő vagy 

hiányzó tudás adhatta. A volt ösztöndíjasok kezdeti elkeseredettségét és kiábrándultságát más 

okokra kell visszavezetni. 

A szovjetösztöndíjasok attól kezdve, hogy kiválasztották őket, és az Oleg Kosevoj 

Szovjetösztöndíjas Iskolába jártak, vagy kikerültek a Szovjetunió valamely felsőoktatási 

intézményébe, nem találkoztak többet a magyar felnőttvilág valóságával. Az Oleg 

Kosevojban mindennel ellátták őket, a Szovjetunióban pedig magas ösztöndíjat élveztek, egy 

kis önmérséklettel nem voltak tehát megélhetési gondjaik. A magyar fiatalok között ők voltak 

a kivételezettek. Az Oleg Kosevojban is és a Szovjetunióban is azzal a tudattal éltek, tanultak, 

hogy őket azért választották ki, hogy az új magyar népi demokrácia vezető értelmiségévé 

váljanak. 

Ha problémáik adódtak, a Nagykövetség vagy a minisztérium segítséget nyújtott azok 

megoldásában. Ez alatt az öt-hat év alatt megszokták, hogy róluk mindig gondoskodik valaki. 

Amikor munkába álltak, kikerültek ebből a rendszerből, hirtelen szembekerültek a rideg 

valósággal, azzal a ténnyel, hogy maguknak kell gondoskodniuk mindenről. Amit el akarnak 

érni, azt maguknak kell kiverekedniük. Ezt azonban addigi életükben nem tanulták, a párt és 

az Iskola, aztán meg az egyetem vezetői mindig elérhetőek voltak, és segítettek. „Az az 

érzésem, hogy nem törődik az emberrel senki sem367” – kesergett az egyik ösztöndíjas. 

A hazaérkező ösztöndíjasok egyik legégetőbb problémája a lakáskérdés 

megoldatlansága volt – mint ahogy számtalan más, nem szovjetösztöndíjas fiatalnak is. 

„Kérem az elvtársakat, hassanak oda, hogy akik a Szovjetunióban végeztek, kapjanak 

lakást368” – mondta az egyik ösztöndíjas, teljesen jogosan, hiszen hat vagy még több éven át 

azt tanulta és azt tapasztalta, hogy ő a magyar ifjúságnak egy kiemelt, többre hivatott 

rétegéhez tartozik, amelynek bizonyos dolgok „járnak”. 
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A MDP vezető szervei 1955-től kezdve, látva a végzett szovjetösztöndíjasok 

többségének hazatérését követően megoldatlan munkaügyi és egzisztenciális helyzetét és 

egyre rosszabb hangulatát, a párt Titkársága és Tudományos és Közoktatási Osztálya többször 

is foglalkozott az ösztöndíjasok beilleszkedését és megfelelő munkahelyekre irányítását érintő 

kérdésekkel. 1956. közepén a gondok orvoslására több megoldási javaslat is születtek. 

Orbán László, a Tudományos és Közoktatási Osztály munkatársa 1956 április 2-án 

kelt feljegyzésében369 felsorolja a Titkárság 1955 július 4-ei határozata óta eltelt évben elért 

eredményeket. A szakminisztériumok figyelni kezdtek a területükön dolgozó volt 

szovjetösztöndíjasokra: segítettek lakásproblémáik megoldásában, rendezték fizetéseiket, 

közbenjártak a szovjet feleségek munkához juttatása érdekében. A megyei pártbizottságokat 

felhívták a területükön dolgozó volt szovjetösztöndíjasok munkájának figyelemmel 

kísérésére, támogatására. Az Oktatásügyi Minisztérium, amely a határozat megjelenéséig 

szintén nem foglalkozott a már végzett ösztöndíjasokkal, szakmánként összehívta őket, és 

kéréseiket továbbította a szakminisztériumoknak. 

Orbán László feljegyzése szerint a Szovjetunióban végzett szakemberek „igen nehezen 

találják fel magukat, sokuknál tapasztalható a hazai gazdasági, politikai helyzet – különösen a 

párt értelmiségi politikájának (a régi szakemberek felhasználása, azok vezető állásokban való 

alkalmaztatása stb.) – nem teljes megértése.”370 

A volt ösztöndíjasok körében súlyos elégedetlenséget okozott nem kielégítő anyagi 

helyzetük. Mint láttuk, az első öt-hat évben kiküldött szovjetösztöndíjasokat a gazdaságilag 

legrosszabb helyzetben levő társadalmi rétegekből válogatták ki. Tanulmányaik idején ezek a 

fiatalok viszonylag magas ösztöndíjat kaptak. Hazaérkezve, nem számíthattak szüleik, 

családjuk anyagi támogatására. Az „elosztás” folytán munkát nem szüleik lakhelyén kaptak, 

tehát a munkakezdéshez lakásra és annak fenntartásához, berendezéséhez elegendő fizetésre 

lett volna szükségük. A fiatalok egy része házastárssal, gyerek(ek)kel tért haza, az ő helyzetük 

még súlyosabb volt.  

Röviden összegezve: a magyar társadalomban az ötvenes évek második felére 

keletkezett egy, nagyjából kétezer főt számláló csoport, amelyet egészen fiatal korától kezdve, 

a magyar valóságtól elszakítva arra neveltek, hogy hazájukban nekik kell majd a társadalmi 

haladást és szakterületükön a fejlődést képviselniük. Hazatérve azt kellett tapasztalniuk, hogy 
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az állami, párt- és társadalmi szervezetek nagyon korlátozott támogatást nyújtanak csak nekik 

mind anyagilag, minditthoni beilleszkedésükben, mind munkájukban.  

A MDP velük foglalkozó osztályai megértették ennek a helyzetnek veszedelmes voltát 

(a szovjetösztöndíjasok megoldatlan helyzetéről szóló hírek eljutottak a szovjet párt- és állami 

szervekhez is).  

Itt már nem pusztán a hazatérő szovjetösztöndíjasok személyes beilleszkedési és 

anyagi problémáiról volt szó: egy olyan, nagy létszámú társadalmi csoport helyzetét kellett 

rendezni, amelyet a Szovjetunióban azért képeztek ki, hogy Magyarországon, a közép-európai 

népi demokráciában, a szovjet érdekszféra egyik országában az új értelmiség gerincét alkossa.  

Ennek az (hazatérő ösztöndíjasok növekvő számával arányosan) egyre veszélyesebbé 

váló helyzetnek a megoldását célozta Andics Erzsébet 1956 júliusában kelt feljegyzése.371  

A feljegyzés legfontosabb része a bevezető, amely hangsúlyozza, hogy a 

szovjetösztöndíjasokkal kapcsolatos megoldatlan kérdések javarésze azonos a frissen 

Magyarországon diplomázott fiatal értelmiséget érintő kérdésekkel: „Ezek zöme azonos a 

hazai egyetemeken végzett fiatal értelmiséget is érintő kérdésekkel (a régi és új értelmiség 

közötti nem teljesen egészséges viszony, kétéves szakmai gyakorlat, alacsony kezdő fizetések, 

lakásproblémák, stb.), de a volt szovjetösztöndíjasok esetében sokkal élesebben 

jelentkeznek.”372  

Annak hangsúlyozása, hogy a volt szovjetösztöndíjasok hasonló helyzetben vannak 

velük egy generációba tartozó, itthon diplomát szerzett kollégáikkal, a szovjetösztöndíjasokat 

mintegy „beillesztette” a társadalom egy szélesebb rétegébe, az ötvenes évek végének fiatal 

értelmiségébe.  

A feljegyzés tulajdonképpen leszögezte, hogy a szovjetösztöndíjasok nem képeznek 

önálló társadalmi csoportot a magyar társadalomban és a magyar fiatal diplomások között, 

az ő munkakezdésük hasonló nehézségekkel jár, mint az itthon végzetteké, a hazatért 

szovjetösztöndíjasok ugyanolyan ifjú szakemberek, mint az itthon végzettek. 

Egyes pártvezetők úgy gondolták, hogy a hazaérkezett volt ösztöndíjasokat egy külön 

szervezetben kellene tömöríteni. Andics Erzsébet látta ennek a javaslatnak veszélyes voltát: 

„Egy olyan szervezet, amely a Szovjetunióban végzetteket tömörítené, elszakítaná őket az új 

értelmiség azon részétől, amely a hazai egyetemeken végzett, még inkább megnehezítené a 

helyes viszony alakítását a régi értelmiséggel, …”.373 
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A bevezető után érdemi javaslatok következnek a szovjetösztöndíjasokat érintő 

„speciális problémák megoldására”. Ezek lényege, hogy a szakminisztériumok már egyetemi 

éveik kezdetétől tartsák a kapcsolatot a szovjetösztöndíjasokkal, irányítsák őket a 

szakosodásban, a tanulmányaik befejezéséhez közeledő diákokat tájékoztassák az 

elhelyezkedés lehetőségeiről, a már itthon dolgozókat évente hívják össze, és tudakolják meg 

problémáikat. 

Mindezekről pedig a „KV osztályai évente számoltassák be az irányításuk alatt 

dolgozó minisztériumokat”, készüljenek évente jelentések a megyei és budapesti 

pártbizottságokon, a jelentéseket pedig a KV Tudományos és Kulturális Osztálya évente 

összesítse a Titkárság számára, egyben pedig mutasson rá a soron következő feladatokra is. 

Mint az látható, a felsorolt javaslatok mindegyike azt a célt szolgálta, hogy az 

ösztöndíjasok, bár a Szovjetunióban, hazájuktól igen messze tanulnak, de megmaradjon élő 

kapcsolatuk az őket kiküldő párt- és állami szervekkel, hazatérve pedig ezek 

közreműködésével be tudjanak illeszkedni az itthoni hétköznapi életbe, megfelelő állást 

találjanak maguknak, és sikerüljön elfogadható életkörülményeket teremteniük maguk és 

családjuk számára. A pártszervek és a szaktárcák folytonos odafigyelése pedig alapozza meg 

munkahelyi beilleszkedésüket és befogadásukat, hogyne érezzék mellőzött kívülállónak 

magukat, munkahelyeiken pedig valóban hasznosuljon szaktudásuk.  



8 VÁLTOZÁSOK AZ ÖSZTÖNDÍJASOKKAL KAPCSOLATOS SZOVJET 

POLITIKÁBAN 

1952 elején a Szovjetunió Kommunista Pártjának Központi Bizottsága komolyan foglalkozni 

kezdett az országban tanuló, a népi demokráciákból érkezett szovjetösztöndíjasok helyzetével. 

Felmérték például, hogy valójában hány ösztöndíjas is tanul az országban, hány felsőoktatási 

intézményben. Az ösztöndíjasok száma dinamikus emelkedést mutatott: két egymást követő 

időpontban keletkezett felmérés szerint 1952. március 1-jén 7470 egyetemista tanult 23 

különböző városban,374 az 1952. november 20-i adat szerint számuk már 8949-re nőtt.375 A 

diákok az európai szocialista országokon kívül Kínából, Koreából, Vietnamból és 

Mongóliából érkeztek. 1953. január 31-én egy feljegyzés készült G. M. Malenkov, a Szovjet 

Kommunista Párt központi Bizottsága titkára számára „A Szovjetunióban tanuló 

szovjetösztöndíjasokkal kapcsolatban mutatkozó hiányosságokról”.376 Az ekkor megindult 

folyamat átalakította a külföldi diákok képzésének addig bevett gyakorlatát, ennek 

eredményeképpen  a politikai és világnézeti átnevelés szándéka mellett  a szakképzés 

színvonalának emelése került előtérbe. 

8.1 Új szovjet-magyar egyezmény az ösztöndíjasok oktatásáról 

1952 február 12-én Bogomolov377 szovjet külügyminiszter-helyettes magához kérette 

Szkladán Ágoston magyar nagykövetet. „Bogomolov elvtárs közölte velem, hogy a 

Szovjetunió kormánya javasolja új egyezmény megkötését a Szovjetunióban tanuló diákok és 

aspiránsok vonatkozóan Bogomolov elvtárs átadta nekem a Szovjetunió Kormányának 

javaslatát az új egyezmény szövegére vonatkozólag,…”378 Bogomolov egyben közölte, hogy 

kormánya őt bízta meg a tárgyalások vezetésével és az egyezmény aláírásával. 

Az átnyújtott új egyezmény-tervezet379 1. paragrafusában leszögezi, hogy a szovjet 

kormány a magyar kormány kérésére kész ösztöndíjasokat fogadni felsőfokú oktatási 

intézményeiben. Az első paragrafus második bekezdése szerint a magyar kormány legalább 

két hónappal a tanévkezdés előtt át kel, hogy nyújtsa az abban az évben kiutazó ösztöndíjasok 

névsorát.  
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Ez volt az egyetlen pont, amellyel kapcsolatban a magyar fél már a tervezet 

kézhezvétele után ellenvéleményt fogalmazott meg, és javasolta, hogy ezt a bekezdést a 

következőkkel egészítsék ki: „Az oktatásra javasolt hallgatók és aspiránsok számát, valamint 

azt, hogy milyen szakon tanuljanak, a Szovjetunió Felsőoktatásügyi Minisztériuma és a 

Magyar Népköztársaság Közoktatásügyi Minisztériuma közötti megállapodás szerint a 

tanévet megelőző év júliusáig, a szoros szakosítást a tanév előtt legalább 8 hónappal állapítsák 

meg.” 380 

A szakokat, amelyekre egyáltalán jelentkezni lehetett, minden évben a szovjet fél 

ajánlotta fel tavasszal vagy a nyár elején. Az Oleg Kosevoj Szovjetösztöndíjas Iskolában 

tanuló diákok csak a tanév végén tudhatták meg tehát, hogy abban az évben egyáltalán milyen 

szakokat fog a Szovjetunió felajánlani, tehát milyen előkészítő tárgyakat kell teljes 

erőbedobással tanulniuk. A szakok szerinti beosztás egészen eddig az időpontig véglegesen 

csak a diákok Moszkvába érkezése után dőlt el, csak ott és akkor derült ki, hogy ki, milyen 

egyetemre és milyen szakra kerül, a diákok között még cserék is lezajlottak városok és szakok 

között (például, ha valaki szeretett volna ismerősével egy városba kerülni). A magyar javaslat 

ezt az abszurd helyzetet igyekezett végre megoldani. 

A javaslatot a szovjet fél a tárgyalások során nem volt hajlandó figyelembe venni, 

tekintve, hogy egy teljes évvel korábban ők sem tudják, hogy a rákövetkező évben milyen 

szakokat fognak majd felajánlani. „Mivel a szovjet szervek a tavasz hónapokban készítik el az 

ugyanazon év őszén kezdődő tanévre vonatkozó terveiket, így a tanév megkezdése előtt több 

mint egy évvel semmi biztosat nem tudnak mondani arra vonatkozóan, hogy milyen szakra, 

mekkora létszámban tudnak felvenni hallgatókat.”381 

A 2. paragrafus rendelkezett a vízumokról, eszerint a „vízumokat a megszokott 

rendben adják ki”. A tanévkezdéskor a magyar diákok késedelmes megérkezését – egyebek 

mellett – az is okozta, hogy diákok vízumai késve érkeztek meg, ezzel kapcsolatban az új 

szerződés nem kínált változást. 

A 3. paragrafus az orosz nyelvet kellő szinten nem bíró külföldi egyetemistákkal 

kapcsolatban rögzíti, hogy ezeknek 6 hónaptól egy évig terjedő időben előkészítő oktatáson 

kell részt venniük. Ez az – egyébként teljesen jogosan a szerződésbe került paragrafus – a 

későbbiekben további vitákra adott okot.  

A negyvenes évek második felében és az ötvenes évek elején szegényparaszt, vagy 

proletárszármazású, ámde érettségizett, egyetemre jelentkezni kívánó, megfelelő 
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alapképzettséggel bíró és oroszul is beszélő fiatalokat meglehetősen nehéz volt találni 

Magyarországon. A magyar fél tehát előállította, amit ilyen körülmények között lehetett: a 

származási szempontból és politikailag teljesen megbízható, előképzettségét tekintve azonban 

felsőfokú tanulmányok végzésére kevéssé alkalmas diákokat. Az ilyen diákok egy része nem 

volt képes megfelelő színvonalon végezni tanulmányait, tehát alacsonyabb tudással érkezett 

haza. Ennek folytán aztán itthon a Szovjetunióban megszerzett tudás alacsony szintjéről 

alakult ki markáns vélemény a munkába álló volt szovjetösztöndíjasok munkahelyein.  A 

szovjet fél tehát az előképző orosz nyelvi évvel kívánta megakadályozni, hogy alacsony 

tudású diplomások térjenek vissza hazájukba. A magyar fél gondja azonban alapvetően nem is 

ez volt: a hathónapos, illetve egyéves előképzéssel nem a diákok és az őket kiküldő állam 

önérzetén esett folt volt a baj, hanem az erre a tanévre is kifizetendő tandíj, amely jelentősen 

növelte az ilyen diák taníttatásának költségeit.  

Az egyezmény megkötését előkészítő tárgyalások során Szkladán Ágoston hiába 

igyekezett elérni ennek a pontnak megváltoztatását, innentől kezdve a szovjet fél csak 

megfelelő előképzettséggel rendelkező diákokat volt hajlandó felsőoktatási intézményeiben 

képezni, ilyen módon védve ki az intézményein folyó oktatás alacsony szintjére vonatkozó 

kritikákat. 

A 4. és az 5. paragrafus a szovjet fél által nyújtandó szolgáltatásokat sorolja fel, a 6. 

paragrafusban pedig megjelöli – ahogyan az első szerződésben is – a magyar fél által 

fizetendő tandíjat, amely, igaz, összegszerűen nem részletezve, a szovjet fél kiadásainak felére 

rúg. 

A 6. és a 7. paragrafus pontosan rögzíti a fizetés módját, amelynek rendezetlensége – 

mint azt munkám 4. fejezetében láttuk – az első megkötött szerződés esetében évekre 

lehetetlenné tette a tandíjak átutalását. Az összeget a Szovjetunió Állami Bankjának a Magyar 

Nemzeti Banknál, a nem-kereskedelmi fizetések bonyolítására nyitott számlájára kellett 

átutalni. 

Az egyezményt a magyar fél által javasolt változtatások figyelmen kívül hagyásával 

1952. május 12-én írták alá. 

8.2 A Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának 1954-ben hozott 

határozata 

Egy évvel Sztálin halálát követően, 1954-ben a Szovjetunió Kommunista Pártjának Központi 

Bizottsága határozatot hozott „A Szovjetunió felsőoktatási intézményeiben tanuló, a népi 

demokratikus országokból érkezett egyetemistákkal és aspiránsokkal kapcsolatban végzett 



munka megjavításáról”382. E határozat megjelenését a Szovjetunióban egy 1953. őszén 

megindult folyamat előzte meg. Ekkor a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottsága 

titkárához, M. A. Szuszlovhoz intézett rövid feljegyzésben383 a szerzők leszögezték, hogy 

célszerű lenne a párt, az ifjúsági szervezet, a szovjet felsőoktatási minisztérium és a 

szakszervezetek képviselőiből összeállított szakértői csoportokat küldeni az ország nagyobb 

városainak egyetemeire a hiányosságok feltárásának céljából. A nagyobb városok: Moszkva, 

Leningrád, Kijev és Harkov, Szverdlovszk, Kazany és Gorkij, Rosztov és Novocserkasszk (a 

magyar ösztöndíjasok többsége e városok felsőoktatási intézményeiben tanult). Nyilván a 

kiküldött delegációk által összegyűjtött információkra és tapasztalatokra alapozva hozta meg 

1954-es határozatát a Központi Bizottság. 

A határozat a bevezetőben felsorolja a szovjetösztöndíjasok eredményes oktatását 

leginkább akadályozó tényezőket. Ezek közül a legelső, hogy az ösztöndíjasok nem tanulják 

meg úgy az orosz nyelvet, hogy ez az egyetemi tanulmányok eredményes végzésének alapjául 

szolgálhatna. (Még egyszer: az SZKP KB határozatának keletkezési éve: 1954, nyolc évvel 

korábban érkeztek a népi demokráciákból az első ösztöndíjasok a Szovjetunióba, és két évvel 

azelőtt kötötték meg a második ösztöndíjas-szerződést Magyarország és a Szovjetunió 

között.) A szovjetösztöndíjasok gyakran az alapszintet sem elérő, de a jobbak esetében is csak 

erősen közepes orosznyelv-tudása következtében a szaktantárgyak tanulása és az anyag 

egyetemi szintű elsajátítása ezek szerint még mindig súlyos nehézségekbe ütközött.  

Az irat tanúsága szerint a hiányos nyelvtudás miatt az egyetemi előadók a vizsgákon 

és az írásbeli munkák értékelésekor csak erősen lecsökkentett követelményeket támasztottak a 

népi demokráciákból érkezett, oroszul nem beszélő és olvasó diákokkal szemben. Több volt 

szovjetösztöndíjas nagy sikerként élte meg azt, hogy már az első félév végén az előírt 

szaktárgyakból is eredményes vizsgát tettek. Ezek az eredményes vizsgák a fentiek fényében 

azonban csak kis részben voltak a diákok erőfeszítéseinek köszönhetőek, sokkal inkább az 

őket a vizsgákon mindenféleképpen átsegítő oktatóik teljesítményének számlájára írhatjuk 

őket. 

Így tehát leszögezhetjük, hogy sok más egyéb (politikai körülmények és a magyar 

szükségleteket nem kielégítő szaktudás) ok mellett, a Magyarországra hazaérkező 

szovjetösztöndíjasokkal szemben megnyilvánuló ellenérzések egyik alapjául nyilván 

szaktudásuk hiányos volta is szolgált. 
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A tananyag hiányos elsajátításához még egy, az ösztöndíjasok őszi Szovjetunióba 

érkezésének minden évben újra ismétlődő momentum hozzájárult: a kiutazáshoz szükséges 

beutazási engedélyek (ma vízumnak neveznénk) megszerzése. Ebben az időben ugyanis a 

kiutazási engedélyeket évről-évre újra kérni kellett minden, a tanulmányai folytatására a 

Szovjetunióba visszatérő szovjetösztöndíjas számára. 

Ennek elintézése pedig annyi ideig elhúzódott, hogy a diákok minden évben késve 

indultak útnak hazájukból, a tanév kezdete után hónapokkal érkeztek meg egyetemi 

városaikba. Ennek oka pedig – a magyar oktatási és külügyi szervek késlekedésén túl – a 

szovjet belügyi szervek csigalassúságú tevékenységében keresendő, a szovjet 

külügyminisztérium csak a tőlük megkapott engedélyeket tudta továbbítani magyar 

partnerének. 

Nem véletlenül szerepel ebben az 1954-es KB-határozatban, hogy a szovjet 

külügyminisztériummal közösen intézkedéseket kell foganatosítani abból a célból, hogy a 

népi demokráciák diákjai a tanévkezdésre megérkezzenek a felsőoktatási intézményekbe384. 

Hogy az 1954-ben elfogadott határozat egy pontja ezt a kitételt tartalmazza, annak egyben azt 

kell jelentenie, hogy eddig az időpontig a diákok – nem érkeztek meg tanévkezdésre (ez 

egyébként a rendelkezésre álló dokumentumokból világosan látszik is). 

Ez az első olyan szovjet dokumentum, amely kertelés nélkül megfogalmazza, hogy a 

Szovjetunióban tanuló külföldi diákok életkörülményei és egészségügyi viszonyai nem 

megfelelőek, hogy a kollégiumok nincsenek ellátva a diákélethez szükséges legalapvetőbb 

felszereléssel sem, és hogy a külföldi diákok egészségügyi ellátása sincs megfelelően 

biztosítva.  

A fentiek alapján az SZKP KB a megelőző nyolc év gyakorlatával homlokegyenest 

ellenkező határozatokat fogadott el, amelyek alapjaiban változtatták meg a szocialista 

országok diákjainak szovjetunióbeli képzését.  

Érdekes módon a bevezető részben csak arról esik szó, hogy „bizonyos felsőoktatási 

intézményekben” a külföldi diákokkal szemben csökkentett követelményeket támasztanak 

azért, hogy ezek a diákok átmenjenek a vizsgákon, és továbbléphessenek a következő 

évfolyamokra. A határozati rész szövege viszont (2. pont) már másképpen szól: „a 

Szovjetunióba érkező diákok és aspiránsok képzési színvonalának emelése céljából”, tehát 
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nem egyes felsőoktatási intézményekben, hanem általánosan, minden intézményre érvényesek 

az aztán következők. 

Egészen eddig az időpontig bevett gyakorlat volt, hogy a Szovjetunióba érkező, egy 

országból származó diákcsoportokat szétszórták az ország egymástól távol fekvő városaiba, 

ez rendkívül megnehezítette (vagyis lehetetlenné tette) a diákok egymás közötti érintkezését, 

továbbá a követség kapcsolattartását a diákokkal.  

A diákok gyakorlatilag teljesen elszakadtak a Szovjetunióban tanuló honfitársaiktól, 

hazájuktól és a hazájukat képviselő nagykövetségtől is. A kapcsolattartás egyetlen lehetősége 

a levelezés volt (lett volna), a levelek azonban irgalmatlan hosszú ideig jöttek-mentek (esetleg 

el is vesztek), ez tehát élő kapcsolatok fenntartására alkalmatlan volt. A nagykövetség 

munkatársai alig-alig kaptak engedélyt arra, hogy az országon belül utazgassanak, voltak 

magyar egyetemisták olyan zárt városokban is, ahová a követség dolgozói sem léphettek be, 

csak a repülőtér épületében találkozhattak az ösztöndíjasokkal. 

Ezért volt lehetetlenség a kapcsolattartás, ezért szakadtak el a hazájukat képviselő 

követségtől és hazájukból érkező bármiféle irányítási kísérlettől. Ennek lett eredménye, hogy 

a kezdeti időszakban (1952–1953) hazaérkező ösztöndíjasok számára hazájuk viszonyai 

idegenek lettek, és gyakoriak voltak körükben az elkeseredett, kiábrándult megnyilatkozások. 

Nem véletlenül kísérleteztek a magyar nagykövetség ösztöndíjas-referensei óvatosan 

annak szovjet részről való elfogadtatásával, hogy a diákok egyre nagyobb számban lehetőleg 

Moszkva és Leningrád felsőoktatási intézményeibe kerüljenek, ilyen módon egyszerűbbé 

váljon a kapcsolattartás és a diákok irányítása és ellenőrzése. 

Az 1954-es határozat 2.a/ pontja rögzítette, hogy a külföldi diákokat a Szovjetunió 

legjelentősebb felsőoktatási intézményeiben kell összpontosítani («сосредоточить обучение 

иностранных студентов в наиболее крупных вузах страны»), ahol a legjobban képzett 

oktatók és a legmagasabb szintű technikai felszerelés áll rendelkezésre. Ezek az intézmények 

a Szovjetunió legjelentősebb városaiban voltak, ettől kezdve a követségnek és a 

külügyminisztériumnak nem kellett ravasz áthelyezési kérelmekkel ostromolnia a 

Felsőoktatási Minisztériumot ahhoz, hogy a magyar diákok magas színvonalon oktató 

egyetemekre kerüljenek. 

Ebben a határozatban került először megfogalmazásra, hogy ki kell alakítani a diákok 

eredményes orosznyelv-oktatásához szükséges feltételeket, nevezetesen meg kell írni és ki 

kell adni a külföldiek számára orosznyelv-tankönyveket, létre kell hozni azt az oktatói gárdák, 

amely megfelelően képzett ahhoz, hogy eredményesen tudja a külföldi diákok orosznyelvi 

képzését megvalósítani. Arról már nem is beszélve, hogy (mint ez egy dokumentumból 



kiderül385) a határozat kiadásának időpontjáig a külföldi egyetemistáknak óraadó tanárok 

tanították az orosz nyelvet, akik között rendkívül nagy volt a fluktuáció, tehát a diákokat egy-

két év alatt négy-öt tanár is tanította, elképzelhető, hogy milyen eredményekkel.  

1954-ben megszületett tehát az a határozat, amely a külföldi diákok orosznyelv-

tudásának fejlesztésével foglalkozott, megalapozva az ehhez szükséges bázist: tananyag 

kidolgozásával, tankönyvekkel, oktatói gárdával. (Még egyszer: mindezt nyolc évvel az első 

ösztöndíjasok érkezését követően.) 

Hogy a szovjet oktatási és politikai vezetés szükségét kezdte érezni a nyelvoktatás 

megszervezésének, ennek persze más okai is voltak. 

Ebben az időben ugyanis egyre növekvő számban úgynevezett „fejlődő országokból” 

származó, afrikai, dél-amerikai, délkelt-ázsiai és arab fiatal érkezett a szovjet egyetemekre, 

akik számára a nyelvtanulás megoldhatatlan problémát jelentett. Most már nem volt tovább 

odázható az egyes kultúrákra és nyelvterületekre szabott nyelvoktatás megszervezése. 

Mindezidáig szintén megoldatlan volt a külföldi diákok részvétele a termelési 

gyakorlatokon, holott nyilván nagy szükség lett volna az elméleti tudás gyakorlatban való 

alkalmazására is. A határozat egyhónapos határidőt szabott e kérdés rendezésére. 

A határozat utasította a Külügyminisztériumot, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, 

hogy a diákok „időben”, tehát tanévkezdésre megérkezhessenek az egyetemekre. A határozat 

e részének végrehajtásához határidőül az 1954/55-ös tanév kezdetét jelöli meg a 

dokumentum. 

A diákok körében végzett politikai munkával kapcsolatban is több új intézkedést vezetett be a 

határozat. Ezek közül a legjobban dokumentált a határozatnak az a része, amely szerint a 

külföldi diákok körében ettől kezdve a nagy egyetemi városokban gyűléseket kell tartani, ahol 

a diákok beszélhetnek gondjaikról. Ezeket valóban rövid idő elteltével szervezni is kezdték, a 

lezajlott gyűlésekről számtalan dokumentum tanúskodik.386 

Ez az SZKP-határozat választóvonal azért is, mert itt került először rögzítésre, hogy 

amely városban a diákok úgy határoznak, létrehozhatják hazájuk pártjának alapszervezeteit. A 

MDP 1948-ban azzal a naiv hittel küldte ki a Szovjetunióba a diákokat, hogy az egy városba 

került fiatalok majd MDP-alapszervezeteket hoznak létre, és tartják a kapcsolatot a Párttal. 

Persze rögtön kiderült, hogy semmiféle párt-alapszervezet létrehozására nincs lehetőség, csak 

zemljacsesztvo-kat (földiek közösségét) lehetett alakítani (sőt, kellett). Egy ilyen laza ifjúsági 
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csoport viszont az otthoni pártvezetés számára ellenőrizhetetlen és irányíthatatlan volt. Az 

otthoni Párt tehát nem tudta a Szovjetunión belül saját fiataljait irányítani, vagy legalább 

befolyást gyakorolni rájuk. Ezen a helyzeten változtatott az SZKP határozatának 6. pontja, 

lehetővé téve a származási országok párt-alapszervezeteinek létrehozását a külföldi diákok 

számára.  

A népi demokratikus országok diákjainak körében továbbra is működhettek 

zemljacsesztvok, de ettől fogva működésükben a hangsúly az afrikai, ázsiai, és más fejlődő 

országokból származó diákok összefogására helyeződött át (minthogy ezek nem szocialista 

országokból jöttek, hazájukban többféle párt is működött, tehát egypárti alapon nem is volt 

lehetőség e diákok szervezeteinek létrehozására).  

Ez a határozat a KOMSZOMOL felső vezetését is felszólította, hogy vegyen részt a 

népi demokráciák diákjainak politikai nevelésében, eddig ugyanis ezek a diákok nem vehettek 

részt a KOMSZOMOL-gyűléseken és -rendezvényeken sem. 

A határozat fontos részét képezi a 7. és 8. pont, amelyekben a párt vezetése utasította a 

Felsőoktatási Minisztérium vezetését, hogy foganatosítson intézkedéseket a külföldi diákok 

életkörülményeinek jelentős javítására, kéthónapi határidőt szabva az utasítás végrehajtására. 

Ugyanígy az Egészségügyi Minisztérium számára is feladatul szabták, hogy jelentősen 

javítsa meg a külföldi diákok orvosi ellátását, valamint rendszeresen végeztesse el 

egészségügyi ellenőrzésüket, és ha szükségesnek mutatkozik, biztosítson a diákok számára 

szanatóriumi és üdülési lehetőségeket. 

8.3 A Felsőoktatási Minisztériumban kiadott rendelet 

A KB meghozta az elvi döntést, a Felsőoktatási Minisztérium Kollégiuma „aprópénzre 

váltotta”, részletezve feladatsorokra bontotta a szovjetösztöndíjasok képzésének 

hatékonyabbá és sikeresebbé tételéhez szükséges teendőket, és a megvalósítás felelőseit is 

megjelölte.387 A Kollégium határozatából a korábbi évekhez képest más minőségű oktatás 

képe rajzolódik ki. 

A határozat a Felsőoktatási Minisztérium egyes igazgatóságainak adott ki utasításokat. 

Az utasítások végrehajtásához meglepően rövid (kéthetes-egy hónapos) határidőket szabtak. 

A Külkapcsolatok Igazgatóságának kiadott utasítások szerint az Igazgatóságnak fel 

kellett mérnie, hogy melyek azok a felsőoktatási intézmények, amelyek megfelelő 

épületekkel, berendezettséggel és magasan képzett oktatói karral rendelkeznek a külföldről 
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érkező egyetemisták oktatásához. Amennyiben szükséges volt, a nem megfelelő felsőoktatási 

intézményekből ezekbe kellett áthelyezni a külföldi egyetemistákat.  

A Külügyminisztériummal együttműködve meg kellett szervezni, hogy a következő 

tanév kezdetére az ösztöndíjasok időben megérkezhessenek (megérkezésük legkésőbbi 

időpontjául a tanévkezdést megelőző augusztus 25-ét szabták meg). 

December 1 volt a határidő azon üzemek, gyárak listájának összeállításához, 

amelyekben a külföldi diákok szakmai gyakorlatukat tölthették, valamint annak ellenőrzésére 

is felszólították az ipari minisztériumokat, hogy a külföldi diákok számára valóban lehetővé 

vált-e a szakmai gyakorlat végzése (az orosz szövegben: „korlátozás nélküli hozzáférés” a 

szakmai gyakorlathoz, tehát eddig nem minden külföldi diák vehetett részt szakmai 

gyakorlaton a Szovjetunió gyáraiban, üzemeiben).  

A Kollégium az Oktatási Intézmények Főigazgatóságát megbízta azzal, hogy a 

következő év kezdetén érkező ösztöndíjasok számára rendelkezésre álló kollégiumokban 

végeztessen renoválást, ezeket rendeztesse be megfelelő minőségű bútorral, lássa el megfelelő 

ágyneművel. Az Utasítás fontos részét képezi a diákok lakás- és életkörülményeinek jelentős 

javítására vonatkozó rész is. A Minisztérium utasítást adott arra, hogy a népi demokráciákból 

érkezett diákok számára kerüljenek kialakításra kényelmesebb szobák, amelyekben megfelelő 

bútor és egyéb berendezési tárgyak is szolgálják a diákok jobb életkörülményeinek 

kialakítását. 

A Kollégium határozata értelmében a szovjetösztöndíjasok számára meg kell teremteni 

a lehetőséget arra, hogy rendszeresen meleg ételhez jussanak. Szükség van a külföldi diákok 

számára mosási lehetőségekre, fürdőkre és fodrászokra is. Minden kollégiumban, ahol 

külföldi egyetemisták laknak, konyhákat kell kialakítani, vízforralási lehetőséggel és 

megfelelő edényekkel. 

Az orosz nyelv egyetemi szintű tanulmányok végzéséhez megfelelő szintű elsajátítása 

érdekében végrehajtandó feladatok két teljes oldalt foglalnak el a Kollégium utasításai között, 

és a legutolsó ezek közül rögzíti, hogy a határozat végrehajtásának ezt a részét rendszeresen 

ellenőrizni kell.  

A Határozat rendelkezéseinek harmadik csomóponti kérdése az orosznyelv-oktatáshoz 

szükséges tankönyvek kiadása. A Határozat felsorolja azokat a népcsoportokat, amelyek 

nyelvtanulásához elengedhetetlenül szükséges tankönyvek megírása, ezek: kínaiak, koreaiak, 

vietnámiak, mongolok és magyarok (a népi demokratikus országok nagy részében valamely 

szláv nyelvet beszéltek, az innen származó diákok nyilván a magyaroknál jóval könnyebben 

tanulták meg az orosz nyelvet). 



Ehhez kapcsolódva a „Szovjet Tudomány” Könyvkiadó vezetőjét is utasították, hogy 

kapcsolódjék be a tankönyvek kiadásának munkájába. Az Utasítás szerint a népi 

demokráciákból érkezett diákokat a szovjet egyetemisták legkiválóbbjaival („kiváló tanulók, 

aktivisták, komszomolisták”) közös szobákban kell elhelyezni, ilyen módon is segítve a gyors 

nyelvtanulást és a diákság körébe való beilleszkedést. Biztosítani kell – így az Utasítás – a 

diákok meleg vízzel, fürdővel és mosókonyhával való ellátását. A kollégiumokban megfelelő 

konyhákat kell kialakítani vízforralóval, és főzéshez szükséges felszereléssel. 

8.4 A KOMSZOMOL intézkedései 

Párhuzamosan a párt- és állami szervek intézkedéseivel, a KOMSZOMOL is határozattal388 

tette kötelezővé minden egyetemi városban működő szervezetének a külföldi diákok körében 

végzett politikai és kultúrmunka javítását, ennek sikeréért pedig területi és városi 

bizottságainak titkárait tette felelőssé.  

Utasították a vuzok és egyetemek KOMSZOMOL-bizottságait, hogy vonják be a 

külföldi diákokat az intézményeken folyó politikai képzésekbe, tudományos diákkörök 

munkájába. Kötelezték az ifjúsági szervezet vezetőit, hogy szervezzenek a külföldi diákok 

számára féléves kurzusokat, amelyek során előadásokat tartanak a „szovjet nép sikereiről a 

kommunizmus építésében a Szovjetunióban, a Szovjetunió Kommunista Pártjáról, a szovjet 

államszervezetről, a szovjet tudomány és technika sikereiről, a szovjet irodalomról és 

művészetről”. 

A határozat értelmében a KOMSZOMOL szervezeteinek biztosítaniuk kellett a 

külföldi diákok újságokkal és folyóiratokkal való ellátását, ugyanígy – együttműködve a helyi 

könyvtárral – biztosítani kellet az ösztöndíjasok számára, hogy hozzá tudjanak férni az orosz 

és szovjet irodalom klasszikusaihoz. 

Az ifjúsági szervezetnek meg kellett tennie mindent annak érdekében, hogy a külföldi 

diákokat bevonja a művészeti önképzőkörük munkájába, szervezze meg részvételüket 

irodalmi konferenciákon, kiállítás-látogatásokon, múzeumi vezetéseken. 

E határozat utasította az ifjúsági szervezetet, hogy vonja be a külföldi ösztöndíjasokat 

a sportklubok, és -szervezetek munkájába, lássa el őket az ehhez szükséges felszereléssel, 

tegye lehetővé, hogy a külföldi diákok is részt vehessenek az egyetemi sportversenyeken. 

És végül: „hívja meg őket a nyílt KOMSZOMOL-gyűlésekre”. A magyar diákok 

ugyanis nemcsak saját párt- és DISZ-alapszervezetet nem hozhattak létre, a szovjet diákok 
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KOMSZOMOL-alapszervezeti gyűléseire sem mehettek el, most engedélyezték számukra a 

nyílt gyűléseken való részvételt. 

Ezzel szemben a dokumentum utasítja a különböző szintű (országos, területi és helyi) 

KOMSZOMOL-szervezeteket, hogy ne vonják be („nem célszerű…) a szovjetösztöndíjasokat 

az őszi mezőgazdasági munkába, a kolhozokba, üzemekbe és katonai alakulatokhoz kiutazó 

agitációs brigádok tevékenységébe, és építkezési munkálatokba. 

A kommunista párt a határozat végrehajtásának ellenőrzése érdekében utasította a 

KOMSZOMOL-t, hogy annak szervezetei minden, külföldi ösztöndíjasokkal kapcsolatos 

intézkedését a helyi pártszervezettel egyetértésben hozza meg, és végzett munkájáról 

folytonosan tájékoztassa a Kommunista Párt megfelelő szintű szervezetét. 

8.5 A Szakszervezetek Össz-szövetségi Központi Tanácsa Titkárságának 

határozata az ösztöndíjasok üdüléséről és szanatóriumi ellátásáról389 

A szakszervezeteket összefogó össz-szövetségi tanács az 1952-es párthatározat után nagyon 

rövid idő elteltével meghozta a döntésnek megfelelő határozatát és 1953. január 31-én döntött 

arról, hogy a külföldi egyetemisták szanatóriumi kezelését és üdülési lehetőségeit biztosítani 

kell. E célból a társadalombiztosítás költségvetésében pénzkeretet kell elkülöníteni. Ennek a 

pénzkeretnek felhasználását egy erre a feladatra létrehozott ellenőrző szerv kísérje 

folytonosan figyelemmel. 

Az itt felsorolt alapos változtatásokat kétféle ok alapozhatta meg. Az 1947-ben a 

Szovjetunióban került diákok ötévi tanulás után 1952 nyarán tértek vissza hazájukba, friss 

diplomájukkal a zsebükben. A népi demokráciák pártszervei és minisztériumai ekkor 

szembesültek először azzal, hogy az ötéves szovjetunióbeli oktatás, amely nekik igen szép 

summába került, valójában milyen eredményeket is hozott országaik számára. Minthogy a 

szovjet cél az ösztöndíjasok képzésével kapcsolatban – egyebek mellett – az is lett volna, 

hogy a diákok elvigyék hazájukba a magasan fejlett szovjet rendszer hírét, és ezt kiváló 

szakképzettségükkel is bizonyítsák, az 1952 után a népi demokratikus országokból érkezett, 

ösztöndíjasokkal kapcsolatos negatív visszajelzések sürgős cselekvésre késztették a 

Szovjetunió Kommunista Pártját. A végzett diákok szakképzettsége hazájuk körülményei 

között nehezen volt hasznosítható, másrészt elvitték a rossz szovjetunióbeli életkörülmények, 

lakásviszonyok, élelmiszer-ellátás, egészségügyi intézmények, és – nem utolsó sorban – a 

némely oktatási intézmény esetében nem túl magas szintű felsőfokú oktatás hírét. 
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Az ezekről szóló jelentések a szovjet pártszervekhez is eljutottak, és ez sürgős 

cselekvésre ösztönözte őket, így indult meg a népi demokratikus országokból érkezett 

szovjetösztöndíjasok oktatásának méltán reformnak nevezhető folyamata. 

A változásokban más körülmények is közrejátszottak. A kiküldött magyar ösztöndíjasok 

száma 1954-től az azt megelőző évekhez képest meredeken csökkenő tendenciát mutat. A 

magyar gazdaság 1953-ra csődközeli helyzetbe jutott az erőltetett fegyverkezés és az ezzel 

kapcsolatos nehézipari fejlesztések következtében. Az állami kiadásokat radikálisan 

csökkenteni kellett. A kiadások lefaragásában (igen kis tételként) a kiküldendő ösztöndíjasok 

számának jelentős csökkentése is szerepelt. Eddig a szovjet fél által felajánlott szakokra 

küldtek ki ösztöndíjasokat, 1954-től kezdve a sokkal kisebb számú ösztöndíjast olyan 

egyetemi karokra küldték, amelyeken meghatározott, a magyar népgazdaság bizonyos 

területein mutatkozó szakemberhiányát enyhítő szakképzés folyt. 

8.6 Az ösztöndíjasok szovjetunióbeli oktatására vonatkozó egyezmény 

megújítása 1960-ban 

1960. március 16-án a Szovjetunió Külügyminisztériuma jegyzéket intézett a Moszkvai 

Magyar Nagykövetséghez, amelyben javasolta új egyezmény megkötését az ösztöndíjasok 

képzésére vonatkozó, 1952-ben kötött egyezmény helyett. Horn Gyula, a Külügyminisztérium 

Szovjet referatúrájának munkatársa feljegyzésében a következő megjegyzést fűzte a 

továbbított szovjet jegyzékhez: „Nagyon nehéz megállapítani, hogy ez anyagilag mennyi 

többletet jelent a magyar fél számára,…” „Hozzávetőleges számításaink szerint azonban az 

ösztöndíjon felüli költségeink nem érik el a korábban általunk fizetet összköltségek 50%-át. 

Így a javasolt egyezmény megkötése részünkre nem nagy összegű többletfizetési 

kötelezettséget jelent.”390 Puja Frigye, akkori külügyminiszter-helyettes a következő, kézzel 

írt megjegyzést fűzte Horn Gyula feljegyzéséhez: „ Horn e. szerint kimutatni, hogy mennyivel 

kell többet fizetni majd az új rendszer szerint, nehéz. Becslése szerint 150 000 f. többlet-

megterhelést jelent évente, ami nem sok.”391 

A többlet-fizetésről folyó fejtörést az okozta, hogy a  szovjet fél a tandíj kifizetésének kétféle 

módját ajánlotta fel az egyezmény tervezetében (5. cikkely): „vagy a fogadó fél folyósítja az 

                                                 

390 MNL OL XIX-J-1-k Szovjet adminisztratív iratok 1945-64. 003048 (22. doboz) 
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ösztöndíjat, amelyet a küldő fél évente 2 alkalommal térít meg, vagy a küldő fél folyósítja az 

ösztöndíjat.”392 

A Művelődési Minisztérium véleményt kért a Pénzügyminisztériumtól arra 

vonatkozóan, hogy a szovjet jegyzékben felajánlott lehetőségek közül melyiket érdemesebb 

elfogadni. 

A Pénzügyminisztérium alapos mérlegelés után a második lehetőséget tartotta 

kedvezőbbnek, és ennek elfogadását javasolta a Művelődési Minisztériumnak. indoklásuk 

szerint „az új egyezménytervezet az egyetemi hallgatói ösztöndíjak szempontjából nem jár a 

népgazdaság számára jelentős többletkiadással, mint az eddigi térítés összege volt, csak az 

elszámolás racionálisabb.”393 A diákokat fogadó ország változatlanul állja az országában 

tanuló diákok oktatásának és szakmai gyakorlatának költségeit. 

A szerződés „a két egyezményt kötő fél által oktatás céljából felveendő hallgatók”-ról 

szól, itt már egyértelműen a két ország állampolgárainak egymás országaiban történő 

oktatásáról van szó. A 4. cikkely ennek megfelelően rögzíti, hogy a szerződő felek 

kölcsönösen elismerik a másik országban szerzett diplomákat.  

                                                 

392 MNL OL XIX-I-4-d 0019/28/1960 Művelődési Minisztérium Külföldi Ösztöndíjas Csoport feljegyzése 1960. 

május 24. (10. doboz) 
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9 SZEMÉLYI  IRATGYŰJTŐK A MINISZTÉRIUMBAN 

Miután az ösztöndíjasok első évfolyamai kiutaztak a Szovjetunióba, a Vallás- és 

Közoktatásügyi Minisztérium ösztöndíjasokkal foglalkozó munkatársai előtt nyilvánvalóvá 

vált, hogy szükség van egy egységes nyilvántartásra, ahol az ösztöndíjasok minden személyi 

adatát, és a tanulmányaikra vonatkozó minden adatot egy helyen összegyűjtve meg lehet 

találni. 

Ezért a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumban, majd ennek 

utódintézményeiben394 az ötvenes évek elejétől egy kartotékrendszert kezdtek vezetni a 

külföldre (nemcsak a Szovjetunióba, hanem az összes népi demokratikus országokba állami 

ösztöndíjjal egyetemre vagy egyéb felsőfokú oktatási intézményekbe) kiküldött, ott diplomát 

szerzett, vagy tanulmányaikat félbeszakító magyar diákokról. Kezdetben több, egymástól 

kicsit különböző kérdőívet is használtak, majd 1954. táján egységes kérdőívet vezettek be, az 

addig elkészült kérdőívek adatait átmásolták ezekre az újfajta kartonokra. Ezt csak a felsőfokú 

képesítést megszerzők esetében tették meg, a tanulmányaikat félbeszakítók kartonjai esetében 

az egységesítést nem tartották fontosnak, ezek tehát a régi nyomtatványokon maradtak fenn 

napjainkig.395 

1959–1960 táján a minisztérium az addig nyilvántartott összes, diplomával hazatért 

szovjetösztöndíjasnak egy egységes kérdőívet küldött szét, amelyet a volt ösztöndíjasok 

javarésze kitöltve visszaküldött. A régebbi nyilvántartó kartonok mellé csatolták a kitöltött és 

visszaküldött kérdőíveket is.  

Az ösztöndíjasoknak ez az így létrejött nyilvántartása mind a mai napig nem került 

levéltárba  bár a legrégebbi kartonok az 1950-es évek legelejéről származnak (azóta több 

mint 60 évtelt el) – ezeket máig a mindenkori felsőoktatással foglalkozó minisztérium (ma: 

                                                 

394 A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium 1951 májusában átalakult Közoktatásügyi Minisztériummá, az 

egyházak ügyeit attól kezdve az újonnan megalakult Állami Egyházügyi Hivatal intézte. 1952-ben a 

Közoktatásügyi Minisztériumot kettéválasztották, és egy rövid ideig – a szovjet példát követve – 

Magyarországon is külön Felsőoktatási Minisztérium működött. E két intézmény egyesítésével jött létre 1953-

ban az Oktatásügyi Minisztérium, amely 1957 januárjában ismét egyesült a Vallás- és Közoktatásügyi 

Minisztériumból 1949-ben kivált Népművelési Minisztériummal, így jött létre az egységes Művelődésügyi 

Minisztérium, amely 1974-ig volt felelős az oktatás és a kultúra ügyeiért. 
395 Az egységes kartotékrendszer bevezetésével kapcsolatos következtetésre akkor jutottam, mikor végigolvasva 

a Szovjetunióban tanuló végzett és tanulmányaikat félbeszakító hallgatók kartonjait, a következőket 

tapasztaltam: a végzettek kartonjai 1953-ig azonos kézírással készültek, azonos szóhasználattal, azonos rubrikák 

kitöltésével, vagy kitöltetlenül hagyásával. 1953. után több kézírás jelenik meg a kartonokon, más szóhasználat, 

más módszerek. A tanulmányaikat félbeszakítók kartonjait nem cserélték újfajtákra, ezek esetében megőrződött 

a kezdetben használt többféle régi kartonfajta, ezeken több különböző kézírás látható. Valószínűnek látszik tehát, 

hogy a tanulmányaikat a Szovjetunióban sikerrel befejezők kartonjait 1953. táján egységes kartonokra cserélték, 

míg a tanulmányaikat félbeszakítók kartonjai a régiek maradtak. 



EMMI) irattárában őrzik. Az anyag nem kapott irattári vagy levéltári jelzetet. Az irattár 

munkatársai szolgáltatnak az anyagból adatoka, például munkaviszony-igazolásokhoz.  

Az adatlapok tartalmazzák az összes, Szovjetunióban és a „népi demokratikus” 

országokban 1990-ig diplomát szerzett, illetve tanulmányait félbeszakító ösztöndíjas személyi 

anyagát. Meggyőződésem, hogy ennek az igen értékes irategyüttesnek már réges-régen 

levéltárban lenne a helye. Gondolom ezt különösen azért, mert a kartotékrendszer a magyar 

szocialista állam külföldre tanulni küldött összes ösztöndíjasának személyi anyagait 

megőrizte, ezzel az 1945 és 1990 közötti időszak értelmiségével kapcsolatos kutatásoknak 

igen fontos bázisát képezhetné. 

A kartotékrendszer mai állapotában két részből áll: egyrészt a külföldön diplomát 

szerzett, másrészt a külföldi egyetemen tanulmányaikat valamilyen oknál fogva megszakító 

diákok kartonjaiból.  

A külföldön diplomát szerzett ösztöndíjasok személyi iratgyűjtői egy keménypapírból 

készült, A5-ösnél valamivel nagyobb méretű tasakból, és az abban tárolt kérdőívekből állnak. 

Az iratgyűjtők egy részében néhány egyéb, az ösztöndíjasra vonatkozó vagy tőlük érkezett 

dokumentumot is megőriztek. 

Ma az iratgyűjtőket a végzés éve szerint csoportosítva tárolják a minisztérium 

irattárában. Ha meggondoljuk, az iratgyűjtők kezelésének ez a legkézenfekvőbb megoldása. 

Az azonos évben a Szovjetunióba érkezett diákokkal megeshetett, hogy teljesen különböző 

években végeztek. Voltak, akiket előkészítő évfolyamra utasítottak, ők tehát egy évvel tovább 

tanultak a Szovjetunióban. Házaspárok esetében előfordult, hogy a feleség terhes lett, hazajött 

Magyarországra gyermekét megszülni, majd a gyermeket rokonoknál, gyermekotthonban 

elhelyezve visszatért az egyetemre, és folytatta tanulmányait, tehát eredeti évfolyamához 

képest később végzett.  

Minden személyi iratgyűjtőn kívülről az ösztöndíjas neve és az általa elvégzett szak, 

valamint egy „törzskönyvi szám” szerepel. Ez utóbbi azt jelenti, hogy létezniük kellett az 

ösztöndíjasokról vezetett törzskönyveknek az ügyeiket intéző minisztériumban. Ezek a 

törzskönyvek azonban valószínűleg kiselejtezésre kerültek az idők folyamán, nem kerültek 

levéltárba, legalábbis én nem találkoztam velük levéltári kutatásaim során. Ez nagyon nagy 

kár, mert valószínűleg ezek tartalmazták a kiutazó szovjetösztöndíjasokról készült egyedüli 

pontos névjegyzéket. 

A személyi iratgyűjtő külső részén nyomtatott helye van egy fényképnek, a fényképet 

ide kellet volna ragasztani, ha azonban az iratgyűjtőket egymásra rakták, az odaragasztott 

fényképek előbb-utóbb lehullottak volna, úgyhogy a fényképeket inkább a kérdőíveken 



szintén megjelölt helyre ragasztották így azok kevésbé tudtak az anyag mellől elveszni 

(jelentős része így is elveszett, vagy láthatóan, már eredetileg sem került oda). 

Az iratgyűjtőkön kívülről mindig ráírták a tanulmányok befejezésének várható évét, 

bár ennek az adatnak nyomtatott helye ott nincs. Az iratgyűjtőkben található adatlapon a 

hallgató tanulmányainak megkezdésekor felvették személyi adatait, majd rávezették a 

tanulmányokra vonatkozó különböző adatokat. 

Az adatlap öt, vastag betűvel kiemelt tárgykörrel kapcsolatban kér információkat, az öt 

tárgykör a következő:  

1. a hallgató adatai 

2. a szülők adatai 

3. tanulmányi helyzet 

4. állami juttatások 

5. fegyelmi és más határozatok 

Az adatlap megnyitásakor az adatlapra rákerült a tanulmányok kezdetének éve, és a végzés 

várható ideje. Ezután a hallgató személyi adatai következnek: név (asszonynevet viselőknél: 

leánykori név), születési hely és idő, anyja neve. Amennyiben volt, az adatlapon meg kellett 

nevezni a házastársat,396 valamint a gyermekek nevét és születési idejét, ezeket az adatokat 

jóval a szovjetösztöndíjas végzése után született gyermekekkel kapcsolatban is rávezették a 

kartonokra. A szovjetösztöndíjasnak meg kellet adnia itthoni lakcímét, és szovjetunióbeli 

pontos címét is. A személyi adatok között szerepel még egy párttagságra és társadalmi 

szervezeti tagságra vonatkozó kérdés. 

A következő kérdéscsoport a szülők adataira vonatkozik. Mindkét szülő nevén kívül 

meg kellett adni a szülők háború előtti és utáni foglalkozását. Az ok érthető: az ötvenes 

években a Szovjetunióba kiküldendő ösztöndíjasok legnagyobb részének munkás-, kisebb 

részének pedig parasztszármazásúnak kellett lennie. Minthogy 1948-tól kezdve minden állami 

és párt-intézményben vezető pozíciókba az említett két társadalmi rétegből igyekeztek 

kádereket kinevezni, a „felszabadulás utáni” foglalkozás nem a szülők eredeti foglalkozását 

mutatta volna meg, tehát okvetlenül szükség volt a felszabadulás előtti foglalkozás beírására 

is. A szülők lakcímének megjelölése a felvételre kerülő diákok százalékos megoszlása 

szempontjából volt szerepe: egészen 1953-ig fele-fele arányban vettek fel vidéki és budapesti 

származású diákokat szovjetösztöndíjasnak. 

                                                 

396 Férfiak esetében a házastárs nevét általában csak akkor jegyezték be, ha a feleség szovjet állampolgár volt, 

akkor sem mindig. 



A „tanulmányi helyzet” című kérdéscsoport első helyén meg kellett jelölni az ösztöndíjas 

Magyarországon szerzett legmagasabb iskolai végzettségét. Ezután következnek a 

szovjetunióbeli felsőoktatási intézmény és az ott végzett tanulmányok adatai: az intézmény 

székhelye, az intézmény neve, a fakultás és a szak megjelölése. 

Itt elvileg jelölni kellett volna a nyomtatványon az összes félév átlageredményét, a 

kérdőíveknek ez a része azonban nincs kitöltve a kérdőíveken, érthető okoknál fogva: ez 

feltételezte volna, hogy minden egyes ösztöndíjas minden félév végén postán elküldje a 

Szovjetunióból a minisztériumba ezeket az eredményeket, vagy a későbbiekben a kinevezett 

ösztöndíjas-referensnek kellett volna ezeket összegyűjtenie. 

A „tanulmányi helyzet” című fejezet utolsó, számunkra azonban rendkívül fontos 

információt szolgáltató pontja: munkahely. Itt a kérdőívek többségénél bejegyezték a 

diplomával a kézben hazaérkezett ösztöndíjas első (vagy legalábbis: egyik első) munkahelyét. 

A következő két pont az esetek többségében szintén kitöltetlen maradt: súlyos 

fegyelmi vétségei nem nagyon lehettek egy végzett szovjetösztöndíjasnak, mert akkor 

hazahívták volna, és nem kapott volna a végzettek között kérdőívet. Itt kisebb fegyelmi 

vétségek bejegyzései szerepelnek, elég ritkán. Az állami juttatások (közelebbről: ösztöndíj, 

rendkívüli illetve ruhasegély, üdülés) információi csak a kérdőívek kis részén szerepelnek, 

ezek a rubrikák általában kitöltetlenül maradtak. 

A külföldi tanulmányaikat félbeszakító diákok kérdőívein nagyjából hasonló adatok 

szerepelnek. Itt azonban a „fegyelmi ügyek”, „változások” és „megjegyzés” rovatokba 

kerültek bejegyzésre a hazahívás okai, valamint a volt szovjetösztöndíjas itthoni elhelyezésére 

vonatkozó információk. Ha valaki nem követett el főbenjáró vétket, hazahívásának nem 

politikai okai voltak, a minisztérium általában gondoskodott tanulmányai folytatásáról. 

9.1 Adatbázis az ösztöndíjasokról 

A kartotékrendszer legkorábbi része az 1950-esévek elejéről származik, attól kezdve 

folyamatosan keletkeztek ezek a személyi adatlapok egészen 1990-ig. Mikor egy véletlen 

folytán tudomást szereztem a kartotékrendszer létezéséről, kutatási engedélyt kértem és 

kaptam a minisztérium irattárába ennek feldolgozásához.  

A személyi adatlapok és mellékleteik segítségével egy access-adatbázist építettem, 

amelybe az ösztöndíjasokra és tanulmányaikra vonatkozó minden fontos adat bekerült. Az 

általam felvett adatok időhatárai: 1947-1960. Minthogy a legrégebben született 

szovjetösztöndíjasok születésétől számítva sem telt még el 90 év, a nevekhez kötve az adatok 

nem publikálhatóak. A magam részéről azt gondolom, hogy az említett időszak tudományos 



megismerését sokkal inkább szolgálja az adatbázis elemzése, ebből következtetések levonása, 

mint egy névsor közzététele. 

Az adatbázis 1952 és 1960 között végzett, vagy tanulmányaikat félbeszakított 

ösztöndíjasok adatait tartalmazza. Egy személy adatai egy rekordba kerültek. 

A tanulmányaikat sikerrel befejezők adatbázisa 1499 rekordból, a tanulmányaikat 

félbeszakítóké 420 rekordból áll (1919, a Szovjetunióban egyetemre járt személy). 

Ez a két szám nem egyezik meg a tanulmányaikat a Szovjetunióban ténylegesen 

befejezők és félbeszakítók számával. Ennek több oka is lehetséges. 1990 után a volt 

szovjetösztöndíjasoknak lehetőségük nyílt arra, hogy személyi adatlapjaikat, kartonjaikat 

átvegyék a minisztérium irattárában, ezzel a lehetőséggel (az én szempontomból: szerencsére) 

kevesen éltek, de az ő adatlapjaik (és adataik) hiányoznak. Többször találtam őrjegyeket, 

feljegyzéseket, amelyek értelmében bizonyos szovjetösztöndíjasok iratgyűjtőit valamikor 

valamilyen célból kiemelték, ezek aztán nem kerültek vissza többé a helyükre. 

Az ösztöndíjasokkal foglalkozó minisztériumok (művelődési és külügy) és pártszervek 

anyagában minden évben rendszeresen megtalálhatóak a kiküldésre már elfogadott 

szovjetösztöndíjasok névsorai. Gyakran még a kiutazásra elfogadottak azonos évből 

származó, de különböző szervek levéltári anyagában megőrződött névsorai sem egyeznek. 

Nincsenek a minisztérium levéltárában azon ösztöndíjasok személyi lapjai, akik a 

Szovjetunióban bűncselekmény folytán életüket vesztették, ők maguk bűncselekményt 

követtek el, vagy akiket súlyosabb politikai ügyek miatt eltávolítottak a szovjetösztöndíjasok 

közül.  

A Belügyminisztériumba, a Honvédelmi Minisztériumba, vagy a Magyar Néphadsereg 

bármely részéhez dolgozni került volt szovjetösztöndíjasok iratai vagy teljesen hiányoznak, 

vagy adatlapjaik csak hiányosan vannak kitöltve. Ugyanígy, a Pártközpont, vagy a 

Külügyminisztérium munkatársairól is csak hiányos adatlapokat találhatunk, vagy 

adatlapjaikat szintén kiemelték innen.  

Az adatbázis nem tartalmazza a Szovjetunióban aspirantúrát végzett ösztöndíjasok 

adatait, csak abban az esetben, ha az egyetemet is a Szovjetunióban végezték, majd az 

aspirantúrára is maradtak, vagy néhány év elteltével visszatértek.  



9.2 Alapvető adatok 

9.2.1 Férfiak és nők aránya 

Az Oleg Kosevoj Szovjetösztöndíjas Iskolába felvételre kerülő diákok esetében 1952-ben 

40/60 %-ban állapították meg a felvételre kerülő lányok és fiúk arányát.397 Ez az arány már az 

Iskola elvégzésének egy éve alatt is változott az Iskolát elhagyó nagyszámú diák miatt. A 

Szovjetunióban tanulmányaikat megkezdő diákoknak még 29%-a volt nő. 

A végzettek adatbázisa 1499 rekordból áll, ebből a nők száma 334, ez az összes 

végzettek 23%-a; a 420 tanulmányait félbeszakító között viszont 139 a nők száma, ez ennek a 

csoportnak 33 %-a. Látható, hogy különböző okoknál fogva az egyetemet a lányok nagyobb 

arányban hagyták el, mint a fiúk. 

Megállapíthatjuk, hogy a szovjetösztöndíjasok között a nők aránya a 

Szovjetösztöndíjas Iskolába kerülésüktől az egyetem befejezéséig folytonosan csökkent az 

ötvenes években, és a MDP vezetői által optimálisnak tartott arányt soha nem érte el. 

A szovjetunióbeli tanulmányaikat abbahagyó diákok önként tértek haza, vagy visszahívták 

őket. Az önkéntes hazatéréseknek egyik gyakori oka valamilyen súlyos betegség lehetett. A 

„megjegyzés” rovatban megjelölt betegségek között pedig többször előfordul a „tbc”. Bár az 

1948 után kiküldött ösztöndíjasokat kötelező orvosi vizsgálatnak vetették alá, mégis többször 

kikerültek ösztöndíjasok tbc-s megbetegedéssel. A következő gyakran előforduló ok a gyenge 

tanulmányi eredmény. A „helytelen magatartás”-nak, és „felelőtlen kapcsolattartás (erkölcsi)” 

nevezett ok egyértelműen a meg nem engedett szerelmi kapcsolatokra utal, ezen a kifejezésen 

kívül előfordul „engedély nélküli házasságkötés”. Az ösztöndíjasok hazajövetelének okai 

között az „idegösszeomlás”-t is többször megjelölték.  

Sokszor a hazajövetel okaként egyetlen szós szerepel: „lemondott”. Ennek okait nem 

tudjuk, mindenesetre ez a kifejezés azt jelenti, hogy elég sokan saját akaratukból abbahagyták 

szovjetunióbeli tanulmányaikat, így kerülve el, hogy (különböző okoknál fogva) hazahívják 

őket. Számtalan olyan ösztöndíjas lehetett a „lemondott” kifejezéssel jelöltek között, akik 

számára egész egyszerűen valóban túlságosan nagy lelki és szellemi erőfeszítést követelt a 

szovjetunióbeli egyetemi képzés. 

                                                 

397 MNL OL M-KS 276.f. 86. cs. 93. ő.e. 7. p. Javaslat az Oleg Kosegvoj Szovjetösztöndíjas Iskola tanulóinak 

1952. évi beiskolázására vonatkozóan. 



9.2.2 Lakóhely-változtatások, földrajzi átrendeződés 

A diákokat kezdetben fele-fele arányban Budapestről és vidékről vették föl, majd ez a 

megosztás megszűnt, és származási helyüktől függetlenül csak rátermettségük és 

felkészültségük döntött felvételükről. A születési hely, az egyetemi évek idejére megadott 

itthoni lakcím és a végzés utáni munkahely telephelyének megadása az ösztöndíjasok 

társadalmi csoportjában jellegzetes földrajzi mozgásokat mutat meg. 

Az ötvenes évek végére a kezdeti nehézségek után a MDP TKO és az MSZMP 

TKKO, valamint a szakminisztériumok hathatós támogatásával a legkorábban végzett 

szovjetösztöndíjasok tanult szakmájuknak és érdeklődésüknek megfelelő szakterületekre és 

munkahelyekre kerültek.  

Letelepedésüket munkahelyük határozta meg, ez körükben kétféle törekvéshez és 

földrajzi mozgáshoz vezetett: egyrészt, volt, aki megpróbált lakásához, szüleihez közeli, 

képzettségének megfelelő munkahelyet találni; másrészt voltak, akik új munkahelyük 

közelében találtak lakóhelyet. A végzett ösztöndíjasok a következő helyekre áramlottak: 

- Budapest (kutatóintézetek, vezető közhivatalok, Pártközpont, Belügyminisztérium) 

- Új bányvidékek (bauxit, olaj, urán) 

- Új ipari központok  

- Mezőgazdaság – új állami gazdaságok 

- Új kutatóintézetek szerte az országban 

 

1499 végzett szovjetösztöndíjas közül 

Budapesten született Bp-n született és lakik Bp-n lakik 

323 (az összes 21%-a) 204 (az összes14%-a) 676 (az összes 43 %-a) 

 

420 tanulmányait félbeszakító közül 

Budapesten született Bp-n született és lakik Bp-n lakik 

119 (az összes 28 %-a) 72 (az összes 17 %-a) 111 (az összes 26 %-a) 

 

Látható, hogy a végzettek közül kétszer annyian dolgoztak és laktak Budapesten, mint 

ahányan ott is születtek.  

A Budapesten születettek viszont nem maradtak mindannyian a fővárosban, közülük 

sokan máshol találtak állást és ezzel együtt új lakóhelyet.  



A tanulmányaikat félbeszakítók között arányában több volt a budapesti születésű, mint 

a sikeresen diplomát szerzettek közt (28 illetve 21 %). 

A tanulmányaikat félbeszakítók nagyobb arányban maradtak Budapesten, ezt 

számtalan, számunkra ismeretlen oka mellett az is megalapozhatta, hogy a végzetteket nagy 

vidéki ipari, mezőgazdasági központokba és kutatóintézetekbe, kísérleti telepekre osztották el, 

míg az idő előtt hazatérteket ilyen módon az állami szervek nem juttatták álláshoz, ők 

nagyobb arányban maradtak eredeti lakóhelyükön (17% a 14 %-kal szemben).  

9.2.3 Szülőkre vonatkozó adatok az adatbázisban 

A szülők neve az esetek többségében szerepel a személyi lapokon. Nagyon gyakran azonban 

az egyik vagy mindkét szülőre vonatkozó „foglalkozása a háború előtt és után” adat hiányzik, 

miközben a kérdőív összes egyéb adata nagyon lelkiismeretesen kitöltésre került, más 

ösztöndíjasok esetében ezek az adatok kínos gondossággal kerültek bejegyzésre. Sokszor a 

háború előtti foglalkozás még bejegyzésre került, a háború utáni már nem.  

Ennek egyetlen okát tudom csak adni: ezek a kitöltetlen helyek azt jelzik, hogy a 

szovjetösztöndíjas már azelőtt elvesztette egyik vagy mindkét szülőjét, hogy kiutazott volna a 

Szovjetunióba. Ez viszont azt jelentené, hogy a szovjetösztöndíjasok jelentős hányada félárva 

vagy egészen az volt.  

Az adatbázisba 73 apa háború előtti foglalkozását nem jegyezték be, ezzel szemben 

312 apa háború utáni foglalkozása hiányzik. 143 anya háború előtti foglalkozásáról nincs adat 

a kérdőíveken, ezzel szemben 253 anya háború utáni foglalkozását nem jegyezték be. Ha ez 

az adat hiányzik, az esetek nagy részében azt jelenti, hogy az illető szülő az adatok 

felvételének idejére meghalt. Természetesen, az elhalálozáson kívül a szülők adatainak hiánya 

számtalan egyéb okra is visszavezethető, például, ha valamelyik szülő elhagyta a házastársát a 

gyerekeivel, az ösztöndíjas nyilván nem kívánta az őt elhagyó szülőt a kérdőíven feltüntetni. 

A végső konklúzió mindenesetre akkor is az, hogy a szovjetösztöndíjasok egy része a kezdeti 

időszakban tudatos válogatás révén szociálisan rossz helyzetű családokból rekrutálódott. 

Az adatbázisban 753 olyan háztartásbeli anya szerepel, aki a háború előtt és után is 

ebben a státuszban élt. A háborút megelőzően viszont 1083 anyáról nyilatkozta a gyermeke, 

hogy háztartásbeli volt. A háború után sok nő kényszerült munkába állni, mert elvesztette 

férjét, vagy férje munkaképtelenné vált a háború következtében.  



9.2.4 Új bányavidékek és iparvidékek 

A Szovjetunióban végzett ösztöndíjasok közül sok került Magyarország akkor fejlődésnek 

indult iparvidékeire, az akkor nagymértékben fejlesztett új iparágak vezető beosztású 

szakembereiként. 

Az 1952 és 1960 között végzett szovjetösztöndíjasok közül a 60-s évek elején 29 

lakott Pécsen. Ezek munkahelyeinek többsége a Pécsi Uránércbánya Vállalat398 volt (22 

személy), a többiek a következő munkahelyeken dolgoztak: a Baranya Megyei Tanács Ipari 

Osztályán, a Betonútépítő Vállalatnál, a Bányászati Aknamélyítő Trösztnél, és a Dunántúli 

Áramszolgáltató Vállalatnál (egy-egy fő). A felsorolt szakemberek lehetővé tették az 

uránbányászat és a -szállítás biztonságos megszervezését egészen a Szovjetunióba juttatásáig. 

A hidegháború és az azt követő időszak nukleáris versenyében a Magyarországon bányászott 

urán nagy jelentőséggel bírt a Szovjetunió számára. Dolgozott ezen kívül egy 

szovjetösztöndíjas az uránérc-bányászat legfőbb tervezését végző intézménynél, a budapesti 

székhelyű Országos Uránércbánya-tervező Intézetnél. 

A következő, stratégiai szempontból fontos nyersanyag a kőolaj399. A 

kőolajlelőhelyek feltárása, kútfúrás, kitermelés területén 30, a Szovjetunióban 1953 és 1960 

között végzett szovjetösztöndíjas dolgozott, egyenletesen elosztva az alföldi és dunántúli 

lelőhelyek400 között, a kőolaj-feldolgozó üzemekben, és az Olajipari Trösztnél. Egy volt 

ösztöndíjas a Magyar Ásványolaj- és Földgáz-kísérleti Intézetben (MÁFKI) dolgozott. 

A bauxitbányászatban, a timföldgyártásban és az alumínium feldolgozásában, továbbá 

az ezzel kapcsolatos kutatásokban szintén részt vettek szovjetösztöndíjasok, akik egyenletesen 

oszlottak el az említett területeken, számuk nem volt kiugróan magas ezekben az iparágakban, 

legtöbben az egyes bauxitbányákban (Halimbán ketten, Guttamásiban, Iszkaszentgyörgyön 1-

1 fő, összesen öten), egy fő pedig a Bauxitkutató Vállalatnál Balatonalmádiban. Hatan 

                                                 

398 A Pécsi Uránércbánya Vállalatot 1957-ben alapították meg a Kővágószőllős község közelében fekvő uránérc-

lelőhely kiaknázására, a kitermelt uránércet (később dúsítás után) a Szovjetunióba szállították. A pécskörnyéki 

uránlelőhelyek kutatása az 1950-sévek legelején indult meg, szovjet szakemberek vezetésével. 
399 A lelőhelyek felkutatása már a 20. század elején megkezdődött. A harmincas években az amerikai Standasd 

Oil Company leányvállalata ként létrejött Magyar-Amerikai Olajipari Rt. (MAORT) korszerű eszközökkel 

hozzáfogott a zalai kőolajmezők feltárásához és kitermeléséhez. 1948-ban a MAORT-ot államosították. Német 

érdekeltségű cég is foglalkozott magyarországi kőolajlelőhelyek feltárásával (MANAT – Magyar-Német 

Ásványolaj Művek Kft.). Ez, lévén német érdekeltség, hadizsákmányként szovjet tulajdonba került, ebből alakult 

1946-ban a Magyar-Szovjet Olajipari Részvénytársaság (MASZOVOL). Ezt vonták össze 1947-be a volt 

MAORT-tal, így jött létre a Magyar-Szovjet Olajipari Rt., amely 1954-ig működött ilyen formában. 1954-től a 

szovjet állam részesedése megszűnt a magyar olajkitermelésben, Ekkor alakult meg az Országos Kőolaj- és 

Gázipari tröszt. 
400 Nagylengyel, Lovász, Budafa, Szőny, Nagykanizsa, Szolnok, Zalaegerszeg, Babócsa, Szentgyörgyvölgy; és 

két feldolgozóüzemben: Péten és Csepelen 



dolgoztak a két timföldgyárban Almásfüzitőn és Ajkán, és végül egy fő Inotán az 

alumíniumkohóban. 

A Rákosi-korszak emblematikus teljesítménye Sztalinváros és a Dunai Vasmű 

felépítése. 19 szovjetösztöndíjas dolgozott a hatvanas évek elején a Dunai Vasmű különböző 

részeiben (meleghengermű, nagyolvasztó, karbantartás, üzemfenntartás, acélmű). Rajtuk kívül 

további szovjetösztöndíjasok is itt találtak munkára és biztos megélhetésre: egy a 

Sztalinvárosi Tanács Beruházási Osztályán, egy a Sztalinvárosi Hírlap szerkesztőségében, 

ketten pedig a sztalinvárosi általános gimnáziumban. 

9.2.5 Mezőgazdaság 

Az ötvenes években a termelőszövetkezetek szervezése és működése javarészt kudarcnak 

tekinthető, részben a termelés módszerei miatt, amelyek lehetetlenné tették a nagyobb 

terméseredményeket, részben pedig a falusi lakosságban e módszerek által kiváltott ellenállás 

miatt, amely szintén a termésnövekedés ellenében hatott. Mivel a mezőgazdasági gépek nem 

álltak rendelkezésre kellő számban a háborút követő években, a termelőszövetkezetek 

erőszakolt szervezésével párhuzamosan (szintén szovjet példát követve) indult meg a 

gépállomások401 szervezése Magyarországon is. 

1960-ig 21 szovjetösztöndíjas került gépállomásokra szerte az országban elosztva, 

valamint néhányan a központi „Gépállomások Igazgatóságá”-ra (Kecskemét, Székesfehérvár). 

A hatvanas évektől kezdve a gépállomások rendszerét fokozatosan felszámolták. Tekintve 

azonban a gépállomásokra került szovjetösztöndíjasok szakmai megoszlásának 

változatosságát402, ők a gépállomások fokozatos megszűnése után viszonylag könnyen 

találhattak másik munkahelyet maguknak. 

Az ötvenes évekbeli sikertelen „termelőszövetkezeti mozgalommal” párhuzamosan 

végbement viszont egy, a szocializmus fennállása alatt egyértelműen sikerként elkönyvelhető 

folyamat: az állami gazdaságok403 szervezése és fejlődése. 1960-ig 47 volt szovjetösztöndíjas 

került állami gazdaságba dolgozni, sokan vezető beosztásokba, szerte az országban. Ez azt 

jelenti, hogy szinte mindegyik, röviddel azelőtt alapított állami gazdaságba került egy-egy 

                                                 

401 A gépállomás a mezőgazdaság 1945. utáni szorító vonóerőhiányát voltak hivatva csökkenteni. A 

gépállomások gépparkja állami tulajdonban volt. Más szempontból viszont a gépek segítségével a gépállomások 

bizonyos fokig ellenőrzést gyakorolhattak a munka fölött és irányítani is tudták a termelőszövetkezeteket. 
402 A„mezőgazdaság gépesítése” és „mezőgazdasági közgazdaságtan” szakot végzetteken kívül gabona-

nemesítőtől és agronómuson át növényvédelmi szakemberig és kohógépészig mindenféle szakember előfordult 

közöttük 
403 Korábbi kincstári földeken, majd 1945. után egyéb, állami tulajdonba került földterületeken alapították meg 

ezeket az állami gazdaságokat, amelyeket az ötvenes években igyekeztek mintagazdaságokká fejleszteni, ennek 

érdekében ellátták őket a megfelelő vetőmagokkal, felszerelésekkel, stb. 



szovjetösztöndíjas. Ketten Állami Gazdaságok Igazgatóságán kaptak munkát (Szabolcs-

Szatmár megye és Debrecen). 

A volt ösztöndíjasok általában mezőgazdasági szakirányú végzettséggel kerültek az 

állami gazdaságokba, nagyjából harmaduk olyan szakokat végzett,404 amelyeket kezdetben 

valószínűleg nehezen lehetett hasznosítani ezekben az állami gazdaságokban, a hatvanas 

évektől kezdve azonban már változott a helyzet. 

9.2.6 Kutatóintézetek 

Az ipar és a mezőgazdaság 50-es évekbeli fejlesztésével párhuzamosan ipari, mezőgazdasági 

és tudományos kutatóintézetek széles hálózatát hozták létre Magyarországon. Ezek feladata a 

nehéz- és könnyűipar, a mezőgazdaság materialista világnézet alapján álló fejlesztéséhez 

szükséges tudományosság megalapozása volt. Többféle oknál fogva helyeztek el ezekben az 

intézményekben szovjetösztöndíjasokat: minthogy kezdetben sokak végzettségéről nem volt 

világos, hogy az hol, milyen (termelő) munkahelyen hasznosítható, a legegyszerűbb volt őket 

egy újonnan alapított kutatóintézetben elhelyezni, ahol nem kerülhettek összeütközésbe a régi, 

nagy gyakorlattal rendelkező kollégákkal.  

Az 1960-ig végzett szovjetösztöndíjasok közül nagyjából 150 fő került ezekbe az intézetekbe 

(az összes végzettek egy tizede). Ezeket az intézeteket több csoportba oszthatóak:  

- Magyar Tudományos Akadémia intézetei: (Filozófiai Intézet – történelmi materializmus, 

Nyelvtudományi Intézet, Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet, Kísérleti 

Orvostudományi Kutatóintézet, Jogtudományi Intézet, Központi Kémiai Kutatóintézet, 

Nagynyomású Kísérleti Intézet, Központi Fizikai Kutatóintézet, Genetikai Intézet, 

Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet) 

- Orvostudományi Egyetem intézetei: (Egészségügyi Szervezési Intézet, Élettani Intézet, 

Orvosvegytani Intézet, I. sz. Kórbonctani Intézet, Kórélettani Intézet, Biokémiai Intézet, 

Orvostovábbképző Intézet) 

- Egyéb egészségügyi intézmények: (Országos Ideg- és Elmegyógyintézet, Országos 

Reuma – és Fürdőügyi Intézet, Országos Közegészségügyi Intézet, Országos Testnevelési 

és Sportegészségügyi Intézet, Központi Gyermek-ideggondozó Intézet, Phylaxia Állami 

Oltóanyagtermelő Intézet, Állami Fodor József Tbc-Gyógyintézet), Országos Ideg- és 

Elmegyógyintézet, Mátraháza Állami TBC-Gyógyintézet, Országos Közegészségügyi 

                                                 

404 mezőgazdasági közgazdász és mezőgazdaság villamosítása, mezőgazdaság gépesítése 



Intézet, Állami Vakcinatermelő Intézet, Vakok Országos Nevelő-és Tanintézete, 

Országos Testnevelési és Sportegészségügyi Intézet) 

- A nehézipar fejlesztésének céljából létrehozott intézetek: (Budapesti Fémipari 

Kutatóintézet, Mezőgazdasági Gépkísérleti Intézet, KGM Mezőgépfejlesztési Intézet, 

KGM Szerszámgép-fejlesztő Intézet, KGM Ipargazdasági és Üzemszervezési Intézet, 

Haditechnikai Intézet, Vasipari Kutatóintézet, Nagynyomású Kísérleti Intézet, 

Autóközlekedési Tudományos Kutatóintézet, , Gépipari Technológiai Intézet, 

Szerszámgép-fejlesztő Intézet Halásztelek, Járműfejlesztési Intézet Budapest, 

Nehézvegyipari Kutatóintézet Veszprém, Agrokémiai Kutatóintézet Budapest, 

Alumíniumipari Tervező Intézet, Bányászati Kutatóintézet, OAB izotóp-elosztó Intézet )  

- A mezőgazdaság fejlesztésének céljából létrehozott intézetek: (Erdészeti Tudományos 

Intézet, Mezőgazdasági Kísérleti Intézet Nyíregyháza, Országos Mezőgazdasági 

Minőségvizsgáló Intézet, Délalföldi Mezőgazdasági Kísérleti Intézet Szeged, 

Mezőgazdasági Szervezési Intézet Budapest, 

Mezőgazdasági Kísérleti Intézet Szarvas, Mezőgazdasági Gépkísérleti Intézet, Délalföldi 

Mezőgazdasági Kísérleti Intézet, Öntözési és Rizstermesztési Kutatóintézet Szarvas, 

Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet, Mezőgazdasági Kutatóintézet Martonvásár, 

Állattenyésztési Kutatóintézet Budapest, Kertészeti Kutatóintézet, Állattenyésztési 

Intézet Budapest, Nagykunsági Mezőgazdasági Kísérleti Intézet Karcag, Kisállat-

tenyésztési Kutatóintézet, Szőlészeti Kutatóintézet, Talajtani és Agrokémiai 

Kutatóintézet, Karcagi Mezőgazdasági Kísérleti Intézet,  

- Könnyűipari intézetek: (Könnyűipari Tervező Intézet, Sütő- és Tésztaipari Kutatóintézet) 

- Híradástechnikai Intézet, Távközlési Kutatóintézet, MN Térképészeti Intézet, 

Vízgazdálkodási Tudományos Kutatóintézet Budapest, Építéstudományi Intézet, 

Távközlési Kutatóintézet, Gyógynövény-kutató Intézet Budapest, Építőanyag-ipari 

Országos Kutatóintézet, Faipari Kutatóintézet, Csomagolástechnikai Intézet 

- Oktatással kapcsolatos intézmények: (Pedagógiai Tudományos Intézet, Országos 

Gyógypedagógiai Intézet) 

- MSZMP KB Párttörténeti Intézete  

A felsorolt kutatóintézetek közül több is két vagy több szovjetösztöndíjasnak adott munkát. 

9.2.7 Egyetemek és főiskolák, egyéb oktatási intézmények 

Nagyon sok szovjetösztöndíjas került különböző felsőoktatási intézményekbe. Túlnyomó 

többségük egyetemeken (41 fő) kapott állást, főiskolákra jóval kevesebben kerültek (8 fő), és 



különböző képzőkben 14 fő (tanítóképzők, óvónőképzők, továbbképző intézmények, 

különböző középfokú ipari szakember-képzők), ez összesen 63 személy. 

Középfokú oktatási intézményekbe került: 22 fő gimnáziumokba, egyéb középiskolákba 

ketten, szakmunkásképző intézetekbe pedig hárman, ez összesen 27 személy. 

9.2.8 A Magyar Dolgozók Pártja és a Magyar Szocialista Munkáspárt 

A hazatérő szovjetösztöndíjasok – az elvégzett szakjuktól függetlenül – nagy számban 

kerültek a Magyar Dolgozók Pártja és az MSZMP apparátusába Budapesten és vidéken. A két 

párt vezető szerveinek munkatársai közé került volt szovjetösztöndíjasok szakképzettsége a 

mezőgazdasági szakembertől, pszichológustól a közgazdászon át az ipartervezésig terjed. 

Tehát – úgy gondolom –, nyugodtan leszögezhetjük, hogy a pártok munkatársai közé nem 

politikai képzettséggel rendelkező szakemberek kerültek (egyébként ilyeneket is képeztek 

volna a Szovjetunióban), hanem bármelyféle végzettségű, viszont hazaérkezésük után előttem 

ismeretlen okból a legmegbízhatóbbnak tartott volt szovjetösztöndíjasok kerültek. Az 1950 és 

1960 között a két párt valamelyikének apparátusába kerültek az adatbázis szerint 31-en. Ez a 

szám nem pontos, mert sok végzettről nem tudjuk az adatbázis alapján, hogy mi volt a 

foglalkozása. Mások esetében a munkahely megnevezésénél csak annyi szerepel „MSZMP”, 

és egyéb nem, tehát nem tudhatjuk, milyen munkát is végzett ott az illető. A volt 

szovjetösztöndíjasok, mondhatjuk, egyenletesen oszlottak el földrajzilag, vagyis a megyei 

pártbizottságok többségének és a járási pártbizottságok egy részének is voltak 

szovjetösztöndíjas munkatársai. Ugyanígy, a budapesti pártbizottságra, valamint egyes 

kerületi pártbizottságokra is került szovjetösztöndíjas. A pártközpont osztályain egyenletes 

eloszlásban majd mindenhol dolgozott egy-egy szovjetösztöndíjas. Végezetül a párt 

tudományos intézményeiben (Pártfőiskola, esti és 5-hónapos iskola, Párttörténeti Intézet) 

szintén találhatunk egyet-egyet közülük. Az adatbázis alapján úgy tűnik, hogy a Magyar 

Dolgozók Pártja és a Magyar Szocialista Munkáspárt kifejezetten ügyelt arra, hogy szerte az 

országban a párt szervezetében mindenfelé kerüljön Szovjetunióban végzett politikai 

munkatárs. 



10 ÚJSÁGCIKKEK, VISSZAEMLÉKEZÉSEK 

Az ösztöndíjasok szovjetunióbeli képzésük befejeztével hazatértek Magyarországra, és 

munkába álltak. A disszertáció szempontjából történetük itt végetért. A valóságban azonban 

itt következik a történet legfontosabb része: hogyan alakult a végzett diákok egyéni sorsa 

hazatérésük után, és a megszerzett képzettség és tudás hogyan hasznosult hazájuk, 

Magyarország számára? 

A „siker” vagy „sikertelenség” meglehetősen szubjektív fogalmak. Ha az 1946 és 

1960 között a Szovjetunióban végzett diákok tömegét végigkérdeznénk, nyilván sokan 

értelmetlennek, sokan viszont életük meghatározó öt évének, ismét mások kevéssé sikeresnek 

vagy későbbi sorsuk alakulását tekintve kevés megalapozást nyújtónak, mások pedig 

karrierjük kiindulópontjának ítélnék a Szovjetunióban töltött ösztöndíjas éveket. 

Azok, akik könyvet írnak ösztöndíjas éveikről, vagy életrajzukban egy-egy fejezetet 

szentelnek ennek a korszaknak, valamilyen szempontból nyilván fontosnak tartják ezeket az 

éveket. 

Személyes beszámolókat, elbeszéléseket azoktól az emberektől kaphatunk könnyen, 

akik számára ezek az évek valamilyen szempontból nyereséggel jártak. Azok, akik 

tanulmányaikban nem jártak sikerrel, betegségek, elfogadhatatlan magaviselet vagy politikai 

okok miatt nem fejezték be az egyetemet, vagy befejezett tanulmányaik után pályájukon nem 

érezték sikeresnek magukat, nem érték el azt, amire számítottak, nem említik szívesen 

önéletrajzukban életüknek ezt a szakaszát,  

A kezdeti időszakban ösztöndíjasként a Szovjetunióba került, húsz év körüli fiatalok 

generációja ma nyolcvanas éveit tapossa. 

Hogyan ítélik meg ők életüknek szovjetösztöndíjasként töltött periódusát, és milyen hozadéka 

volt az általuk a Szovjetunióban töltött éveknek a magyar gazdaság, a társadalom, a politikai 

élet változásinak szempontjából? 

10.1 Újságcikkek szovjetösztöndíjasokról 

1953 szeptemberében két újságcikk is megjelent a Szabad Népben a Szovjetunióban tanuló 

diákok mindennapjairól, két, a tanulmányaikat nagyban meghatározó intézmény kapcsán: az 

egyik a moszkvai Lomonoszov Egyetem akkor nemrég elkészült új épülete a Lenin-hegyen 

(ma: Veréb-hegy), a másik a leningrádi Szaltikov-Scsedrin Könyvtár.  



A „Látogatás a Lenin-hegyen” című cikk405 részletesen bemutatja a Lomonoszov 

Egyetem új épületét, és az egyik benne lakó magyar diákot: Tétényi Pált406. A cikk 

tulajdonképpen a Lomonoszov Egyetem új, a Veréb-hegyen felépült és akkor nemrég az 

egyetemisták által birtokba vett új épületéről407 szól. Ez a diák vezeti el a szerzőt az új 

kollégiumba, és ismerteti össze néhány ott lakó diáktársával. Közben megismerhetjük a 

kollégium beosztását, a kényelmet, amelyet nyújt a benne lakóknak. 

A másik cikk408 a leningrádi Szaltikov-Scsedrin Könyvtárral ismerteti meg a magyar 

olvasót, a cikk végén a szerző: „Kulcsár István a leningrádi Zsdanov Egyetem 

újságírószakának IV. éves hallgatója”.409 A fiatal szerző részletes megismerteti a magyar 

olvasót a Szakltikov-Scsedrin Könyvtárban őrzött kincsekkel az ószláv egyházi szövegektől 

Nagy Péter korának irataiig, és a napról napra folytonosan gyarapodó újkori gyűjteményig. A 

cikkből a könyvtárban folyó tudományos munka, a tanulás és a művelődés képei villannak fel. 

A könyvtár betölti hivatását: diákok hozzájuthatnak a tanulmányaikhoz szükséges legújabb 

szakirodalomhoz és tudományos folyóiratokhoz, a dolgozó szakemberek a munkájukhoz 

elengedhetetlen, legújabban megjelent szakkönyvekhez. 

A két 1953 elején megjelent cikk optimizmusával szemben egészen másfajta írást 

olvashatunk az „Új világ” című lap 1955. február 24-i számában. Már a cikk címe is 

kételkedést sugall: „Szovjetösztöndíjasok voltak – és ma?” A cikk a Szovjetunióból hazatért 

volt ösztöndíjasok nehézségeivel foglalkozik. „Sok száz, talán sok ezer magyar ifjú fejezte be 

tanulmányait a felszabadulás óta a Szovjetunióban. Mi lett azokkal, akik a múlt év derekán 

tértek haza? Hogyan hasznosítják tanulmányaikat, tapasztalataikat? Valóra váltak-e terveik? 

Előre megmondjuk: nem valamennyiüké.” – így a háromhasábos cikk bevezető része. Ezt volt 

ösztöndíjasokkal folytatott riportok követik. Szóhoz jutnak a cikkben a vasútnál elhelyezett 

fiatal szakemberek, akiknek diplomáját (vasúti közgazdász és egyéb vasúti szakképzettségek) 

a Magyar Államvasutak nem volt hajlandó felsőfokúként elismerni, és különböző 

szakszolgálati vizsgák letételére kötelezte őket, minden szakmájukba vágó feladattól pedig 

távol tartotta – tudhatjuk meg a cikkből. Persze, a cikkből nemcsak mi tudhatjuk ezt meg, 

                                                 

405 Szabad Nép 1953. szeptember 29.  
406 Tétényi Pál (1929) – magyar kémikus. ’949-ben kezdett a Lomonoszov Egyetemen tanulni. 1954-ben szerezte 

meg diplomáját, kémiai szerv es katalízis szakon. További három évig maradt még Moszkvában és megszerezte 

a kandidátusi fokozatot. Hazatérése után az MTA Központi Kémiai kutatóintézetének munkatársa lett, ahol az 

izotópokkal kapcsolatos kutatásokban vett részt. 1985-től az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság elnöke lett. 

Ugyanebben az időben az Országos Atomenergia Bizottság vezetését is ellátta.  
407 Ez az épület is egyike a Moszkva jellegzetes városképéhez ma már szervesen hozzátartozó ún. 

„magasházaknak” (высотные дома). 
408 Szabad Nép 1953 szeptember 14. 
409Kulcsár István – magyar újságíró. 



hanem mindazok, akik annak idején az újságnak ezt a számát olvasták. „A nagy perspektívák, 

amik vezettek, itthon ízzé-porrá törtek.”- így látta saját akkori helyzetét a cikkben idézett 

fiatal szakember. Németh József, a MÁV vezérigazgató-helyettese pedig így 

fogalmazott:„…valljuk be, idegenkedve is fogadják őket, mintha attól félnének, hogy ezek a 

fiatalok valami vezető pozíciót akarnak. Így aztán nem egy esetben hátrányosabb helyzetben 

vannak azoknál, akik itthon végeztek.”  

A cikkben szó esik még egy elektromechanikai technikusról, egy ipari tervgazdász-

házaspárról és egy operaénekesről, akik mind hasonló cipőben járnak, nevezetesen, hogy egy 

sem volt közöttük, akik szakképzettségüknek megfelelő állást kaptak volna, ehelyett ál-

pozíciókat kreáltak számukra, amelyeknek semmi köze a tanult szakmájukhoz. A cikk 

legvégén néhány pozitív példát is említ a cikk szerzője olyan volt szovjetösztöndíjasokról, 

akiket a szakmájuknak megfelelő állásokban helyeztek el.  

Ez a cikk már abban az időben készült, amikor a Magyar Dolgozók Pártja legfelső 

vezetése, és a Tudományos és Kulturális Osztály komolyan kezébe vette a volt 

szovjetösztöndíjasok itthoni beilleszkedésének ügyét, megértve, hogy milyen veszélyt jelent 

1500, a Szovjetunióból hazatért és munkahelyével, munkájával és életének alakulásával 

elégedetlen fiatal az ország számára. (Erről a disszertáció 7. fejezetében írtam.) 

10.2 „A Szovjetunióban végeztek…” 

1970-ben a Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutató Csoportja a Szovjetunióban 

diplomát szerzett egykori állami ösztöndíjasok körében vizsgálatot végzett, amelynek 

eredményeit „Az egyetemet végzettek beilleszkedése a társadalmi munkamegosztásba. II. A 

volt szovjetösztöndíjasok” címmel tettek közzé.410 

A felmérést a Művelődési Minisztérium 1967 tavaszán kezdeményezte, azzal 

szándékkal, hogy felmérje, hogyan használta ki az ország az ösztöndíjasok szovjetunióbeli 

képzésében rejlő lehetőségeket. 

A statisztikai elemzések adat-tömegét a Művelődésügyi Minisztériumban őrzött 

ösztöndíjas-adatlapok szolgáltatták. Ezek alapján az 1965. december 31. előtt végzetteknek 

kérdőíveket küldtek szét, a felmérés a visszaérkezett válaszok felhasználásával készült. Csak a 

felsőfokú végzettséget szerzettek adataival foglalkoztak, a tudományos fokozatot 

szerzettekéivel nem, valamint nem vették figyelembe a középfokú tanintézetekben 

végzettséget szerzőkéit sem. 

                                                 

410 A Szovjetunióban végeztek. Földvári Tamás – Kemény István – Szesztay András. Budapest, 1970 



Nem szeretném részletesen tárgyalni a statisztikai elemzésekből kapott eredményeket. 

A munkából a legfontosabbnak az elemzés szerzőinek következő megállapításait tartom. 

A felmérésben részt vevők több olyan kérdést is kaptak, amelyek a szovjetunióbeli 

képzés hatékonyságára vonatkoztak. A volt szovjetösztöndíjasok válaszaiból az látszott, hogy 

a tanulmányaikat későbbi években a Szovjetunióban megkezdők egyre kedvezőbben 

értékelték a kapott képzést. Ezt az magyarázhatja, hogy az egyre későbbi évfolyamok 

kiküldésénél egyre nagyobb mértékben érvényesültek az ésszerű tervezés egyre szigorúbb 

szempontjai és a magyar állam gazdasági érdekeinek figyelembevétele. Az egyre később 

kikerült évfolyamok egyre magasabb szintű alapképzettsége egyre eredményesebb 

szovjetunióbeli tanulást tett lehetővé. 

A másik fontos megállapítás, hogy azoknak a válaszai, akik a magyarországitól 

maximálisan különböző tananyag-összetételű szakot végeztek, lényegesen kedvezőbbek, mint 

a kevésbé mélyen szakosítottaké. Ez azt jelenti, hogy a felmérés készítői szerint elsősorban 

olyan szakmákban volt érdemes fiatalokat kiképeztetnünk, amely szakmáknak itthon 

egyáltalán nem volt oktatási intézményük.  

Sokan úgy nyilatkoztak, hogy a Szovjetunióban kapott tudásuk kevés. A 

megkérdezettek között nagyon sokan úgy érezték, hogy semmi olyan szakismeretet nem 

szereztek, amelynek az elsajátítására itthon nem lett volna módjuk.  

Ez a szociológusok által készített, nagy adattömegen alapuló felmérés olyan 

eredményekre vezetett, amelyeket olvasva felmerül a kérdés: van-e értelme (kevés kivételtől 

eltekintve) olyan szakemberek képzését támogatni szovjet felsőoktatási intézményekben, 

akiket az itthoni felsőoktatás is képes lenne kiképezni. A felmérés eredménye arra int – így a 

kutatási beszámoló -, hogy szükségleteink mérlegelését még sokkal nagyobb körültekintéssel 

kell elvégezni. Vagyis: olyam szakok elvégzésére kell diákokat kiküldeni a Szovjetunióban, 

amelyek oktatása Magyarországon nem biztosított 

Elkészült tehát a diákok szovjetunióbeli képzéséről egy konkrét adatokon alapuló 

felmérés és az adatok elemzése, amely óvatosan megfogalmazott bizonyos 

végkövetkeztetéseket. Az eredmények birtokában jelentősebb módosításokat lehetett volna 

végrehajtani a kiküldésre kerülő diákok számában és szakelosztásában. 



10.3 „Feledhetetlen esztendők” 

1978-ban a Magyar-Szovjet Baráti Társaság az ösztöndíjas-képzés szovjetunióbeli 

megindulásának 30. évfordulójára kiadott egy könyvet,411 ebben 25 volt szovjetösztöndíjassal 

készült interjút tettek közzé. A kiadó szervezet (Magyar-Szovjet Baráti Társaság) szándéka 

szerint ez a kötet a pályájukon és egyéni életükben sikeres, nem egy esetben az akkori 

Magyarországon közismert volt szovjetösztöndíjasokat mutat be. Olyanokat, akiknek addigi 

életútja tipikusnak is nevezhető. A 9. fejezetben láthattuk, milyen szakterületekre irányították 

itthon a Szovjetunióban végzett fiatalokat. A „Feledhetetlen esztendők” című riportkötet a 

legkorábban, tehát az ötvenes évek közepén végzettek közül is azokat szólaltatta meg, akik a 

hetvenes években az ipar, a mezőgazdaság, a tudomány, a sport és a kultúra vezető posztjain 

dolgoztak, és ott tevékenységük nagyon sikeres volt.  

Néhány kivételtől eltekintve a megszólaltatott riportalanyok mind nagy szegénységből 

és hiányos előképzettséggel kezdték az egyetemet. Óriási erőfeszítések árán jó eredményeket 

értek el, tanulmányaik befejezése után hazatérve pedig kemény munkával igen sikeresek 

lettek pályájukon.  

A könyvben megszólaltatott 25 embert úgy válogatták össze, hogy rajtuk keresztül a 

Szovjetunióban végzett szakemberek minél szélesebb körét tudják bemutatni: többen közülük 

olyan speciális képzéseket kaptak a Szovjetunióban, amelyek Magyarországon nem 

szerepeltek az egyetemeken oktatott szakok között (mérnök-közgazdász, urángeológus, 

mezőgazdasági gépek üzemeltetése és javítása, repülőgép-javító, hídépítő mérnök, 

automatizálás, számítástechnika). Az ipari szakemberek mellett a kultúra különböző területein 

sikerrel működő szakemberek is szóhoz jutnak a kötetben (újságíró, a Balettintézet 

igazgatóhelyettese, két könyvkiadó vezető munkatársa, filmrendező, a Vívószövetség 

főtitkára). A teljes képhez a tudomány képviselői is hozzátartoznak: középiskolai orosznyelv-

tanár, orosz irodalomtörténetet oktató egyetemi tanár, marxizmus-leniniznust oktató tanár, 

történész.  

A riportkötetben megszólaltatottak nemcsak szakmailag, magánéletükben is sikeres 

emberek voltak, akik a társadalom számára példaként szolgálhattak. A 25 riportból megismert 

életutak azt sugallják az olvasónak: bár nem minden volt szovjetösztöndíjas sorsa alakult így, 

ahogy a bemutatottaké, lehetséges, hogy a többiek nem magas beosztásokban dolgoznak, nem 

kiemelt fontosságú területeken, azonban a bemutatott volt szovjetösztöndíjasok pályája mégis 

                                                 

411 Feledhetetlen esztendők. MSZBT. 1978  



tipikusnak tekinthető, mert a maguk helyén mindannyian ugyanennyire elkötelezetten 

dolgoznak hazájuk érdekében. 

A Magyar-Szovjet Baráti Társaság által kiadott kötet az ösztöndíjasok szovjetunióbeli 

képzését mint sikertörténetet mutatja be. 

 

 



11 ÖSSZEGZÉS 

A magyar ösztöndíjas diákok szovjetunióbeli képzése az általam tárgyalt időszakban sokkal 

inkább politikai, mint oktatásügyi kérdés volt. Az állam szakemberekkel való ellátását a 

magyar felsőoktatás a háborút követő időszak viszonyai között is meg tudta oldani, nem volt 

rá sürgető szükség, hogy külföldön képezzenek szakembereket.  

A Szovjetunió – évszázados orosz hagyományokból táplálkozva – az 1945-öt 

követően érdekszférájába és tőle közvetlen függésbe került „népi demokráciák” birodalmába 

illesztésének céljával több, az orosz történelemből már ismert intézkedést foganatosított. A 

skála a katonai megszállástól, politikai és gazdasági nyomástól a kommunista pártok hathatós 

támogatásán át a mindenhová eljutó propagandáig terjedt.  

A hosszútávú befolyásgyakorláshoz azonban a függésbe került országokban ki kellett 

alakítani egy olyan szakembergárdát az állami szervekben, a pártszervekben és a gazdasági 

élet vezetőgárdájában, amely a Szovjetunió érdekeinek megfelelő elveket vall, részt vesz 

politikai céljainak megvalósításában és működteti a szovjet gazdaság érdekeinek megfelelően 

alakított helyi gazdaságokat. 

Az új szakembergárda kialakítása kezdetben a régi szakemberek gyors elbocsátásával 

és „megbízhatóakra” cserélésével történt, de hosszútávon a politikai és gazdasági céloknak 

megfelelően képzett vezető szakemberekre is szükség volt. Ehhez természetesen át kellett 

alakítani a függésbe került országok saját oktatási rendszerét és az oktatott tananyagot is.  

Az új szakembergárda vezető erejét azonban a legcélszerűbbnek látszott a 

Szovjetunióban kiképezni. Ezt a „népi demokráciák” vezető politikai pártjai is támogatták – 

nekik is érdekükben állt a pártjaikhoz és eszméikhez hű, megbízható, politikailag és 

ideológiailag megfelelően képzett szakembergárda kialakítása.  

A Bulgáriában akkor frissen megalakult Népi Kormány már 1945. elején azzal a 

kéréssel fordult a Szovjetunióhoz, hogy az tegye lehetővé fiatal bolgár szakemberek képzését 

szovjet felsőoktatási intézményekben. V. A. Belov 2003-ban megjelent könyvében ehhez a 

precedenshez köti a szovjetösztöndíjasok képzésének megindulását a Szovjetunióban412.  

A magyar ösztöndíjasok szovjetunióbeli képzésének megindulását is egy magyar 

minisztertől (gróf Teleki Géza Vallás- és Közoktatásügyi miniszter) a szovjet Minisztertanács 

mellett működő Felsőoktatási Bizottsághoz érkezett kérés alapozta meg.  

                                                 

412 V. A. Belov: Podgatovka kadrov dlja zarubezsnih sztran v szovjetszkih vuzah. Kalinyingrad. Izdatyel’sztvo 

Kalinyingradszkovo Goszudarsztvennovo Unyiverszityéta. 2003. 77-78. p. 



Mint azt a képzés megindulásáról szóló fejezetben már láttuk, magyar diákok 

szovjetunióbeli képzésének gondolatát egy magánember (Ács Tivadar) is felvetette a Vallás- 

és Közoktatásügyi Miniszterhez címzett levelében. 

A Szovjet-Magyar Társaság létrehozása is formailag magyar kezdeményezésre történt: 

ebben az esetben Zilahy Lajos javasolta egy ilyen társaság megalapítását Puskinnak, aki akkor 

a Szövetséges Ellenőrző Bizottság politikai munkatársa volt.413 A kelet-európai, szovjet 

csapatok által felszabadított és megszállt országokban ebben az időben sorra alakultak a 

magyarhoz hasonló ilyen társaságok, nyilván ott is magánemberek kezdeményezésére.  

Tehát „bejáratott” módszer volt, a tárgyalópartnerrel, kérés formájában 

megfogalmaztatni azt, aminek megvalósulása a szovjet fél érdekében állt.  

Az ösztöndíjasok szovjetunióbeli képzése valójában szovjet iniciatívára indult meg, a 

szovjet elképzeléseknek megfelelően.  

A magyar külügyminisztérium iratai szerint a szovjet követség folytonosan sürgette az 

első magyar ösztöndíjas-csoport összeállítását és útnak indítását. A szovjet és magyar 

külügyminisztériumok levelezéséből világosan látszik, hogy a magyar kormánynak nemhogy 

esze ágában sem volt ösztöndíjasokat küldeni a Szovjetunióba: nem is értette, hogy mit takar a 

szovjet fél által használt „ösztöndíjas”-kifejezés, hónapokba és hosszas levelezésbe telt, míg 

kiderült, mit is vár a magyar kulturális kormányzattól a szovjet fél.  

Az első, 1946-ban a Szovjetunióba kikerült évfolyam még nem eshetett át a néhány 

évvel később már megszokott gondos szűrővizsgálaton, ezért az első csoportban képzett, 

polgári származású fiatalok jutottak ki a Szovjetunióba. Köztük volt Rényi Alfréd, a kiváló 

matematikus; másokból szintén jeles tudósok lettek (Ausch Sándor, Zöldhelyi Zsuzsanna). 

Velük kapcsolatban több, később a MDP osztályain keletkezett irat is súlyos kritikákat 

fogalmazott meg, („kispolgári”, „ellenséges a Szovjetunióval”),  

voltak olyanok is, akiket hazaküldtek, meghurcoltak, és külföldön váltak neves tudóssá 

(Lakatos Imre414). 

A következő évfolyamok aztán sokkal erőteljesebb szűréseken estek át, polgári elemek 

már nemigen kerültek közéjük, viszont a „Párt” által a későbbiekben „ellenséges elem”-nek 

megbélyegzett azért közöttük is elég akadt. 

A képzetten kikerült fiatalok látták a szovjetunióbeli oktatás súlyos hiányosságait, a 

minimális alapképzettséggel sem rendelkező diákok számára viszont egy másik ország 

                                                 

413 AVP RF f. 077. op. 25. p. 115. gy. 47. l. 18. 
414 Alex Bandy: A csokoládé-gyilkosság. Egy filozófus másik élete. Akadémiai Kiadó. Bp. 2014. 672 p. 



hazájukétól jelentősen eltérő, jóval alacsonyabb civilizációs viszonyai közt, idegen nyelven 

folytatott tanulás óriási kihívásnak számított, erejük határait feszegető megterhelést jelentett 

(amit nem is bírt mindenki közülük), az ő számukra ez a képzés lett a viszonyítási alap. A 

kiküldött diákok többsége megbirkózott a feladattal, azonban, hogy milyen szintű tudást 

sikerült összeszedniük, nemritkán a szovjet professzorok „hathatós” támogatásával, az a 

véletleneken múlt. 

Nem véletlenül kerültek gyakran összeütközésbe itthoni főnökeikkel és kollégáikkal, 

akik másfajta munkakultúrán nevelődtek, az itthoni munkahelyek egészen másfajta 

viselkedést, emberi magatartást várt volna el tőlük, más követelményeket támasztott az ott 

dolgozókkal szemben. 

1947-től kezdve az SZKP több párthatározata is a szovjetösztöndíjasok képzésének 

gyakorlati problémáival foglalkozik. Ilyenek például: „A külföldi ösztöndíjasokkal 

kapcsolatos munkáról” (1947. április 25.), „A külföldi ösztöndíjasokkal kapcsolatos munka 

szervezésének formáiról” (1947. július 14.).415 

Magyarország, amely a Szovjetunió ellen, a németek oldalán vett részt a 2. 

világháborúban, 1952-ben 12 szocialista ország között a harmadik helyen állt a kiküldött 

ösztöndíjasok számát tekintve, csak a lengyel és a román ösztöndíjas volt több a 

Szovjetunióban.416 Magyarország tehát szakembergárdája élcsapatának képzését illetően a 

Szovjetunióra hagyatkozott. 

Hogyan értékelhető az ösztöndíjas-képzés szovjet és magyar szempontból? 

A Szovjetunió jelentős anyagi ráfordítások árán, kiterjedt oktatói csoport munkájával, 

a későbbiekben kiképzésével, intézményhálózat megteremtésével és fenntartásával alakította 

ki kezdetben csak a „népi demokráciákból” érkezett fiatalok oktatásának lehetőségét, később 

a fejlődő országok fiataljai számára is hasonló lehetőséget kínált. A Szovjetunióban 

szakemberré képzett és hazájukba visszatérő fiatalok biztos bázisát képezték a Szovjetunió és 

az illető ország között létesítendő és fenntartandó mindennemű kapcsolatnak. Meg kell persze 

jegyezni, hogy a diákok oktatásáért a küldő országok által fizetett „költség-hozzájárulások” a 

szovjet kiadások bizonyos részét fedezték, hogy valójában mekkorát, az nehezen lenne csak 

meghatározható.  

Az esetek többségében a szovjet félnek nem az volt az érdeke, hogy kiemelten magas 

képzettséget nyújtson a „népi demokráciák”-ból érkezett diákoknak, hanem, hogy olyan 

                                                 

415 РГАСПИ ф. 17. оп. 133. д. 237. л. 56. 
416 РГАСПИ ф. 17. оп. 133. д. 237. л. 55. 



politikai nevelésben részesítse őket, amely a szovjet érdekek értékes képviselőivé teszi őket 

hazatérésük után. Másrészről viszont pontosan annyi szakjellegű képzést kellett kapniuk a 

Szovjetunióban, amely képessé teszi őket arra, hogy szovjet függésben levő országuk 

gazdaságának valamely részét megfelelően működtetni tudják.  

A szovjet fél szempontjából nyilván eredményes volt a képzés szocializmus-korabeli 

rendszere: magyar szakemberek kiváló kapcsolatokat teremtettek a szovjet mezőgazdaság, 

ipar, kereskedelem, tudomány területén. A szovjet-magyar vegyesbizottságok működésének 

tükrében sok területen mindkét ország számára előnyökkel járó, eredményes kapcsolatok 

alakultak ki, a működő kapcsolatok közrejátszottak a viszonylagos magyarországi jólét 

fenntartásában. Az együttműködés mindkét félnek hasznot hajtott az adott keretek között, és 

az adott lehetőségeken belül.  

Más kérdés, hogy Magyarország soha nem lett több, mint egy függésben levő ország, 

amely mindenféle gazdasági és politikai kapcsolatokban mindig kénytelen volt a szovjet 

elvárásokhoz igazodni. 

Huszonöt-harminc évvel később az ösztöndíjasok hazatérése után azonban a 

szovjetunióbeli képzés a szovjet szándékokkal ellentétes eredményekre vezetett. A 

Szovjetunióban végzett, addigra középkorúvá vált szakemberek részt vettek az első Kft-k 

megalapításban. Ők lettek az európai országokkal folytatott kereskedelmi és ipari 

együttműködés kialakítói és szervezői. Igazából a szovjetunióbeli képzés nem arra tanította 

meg őket, hogy helyt kell állni a Szovjetunióban vagy hazájukban, hanem arra, hogy ugyanez 

megtehető bármely más külföldi országban is. Alkalmazkodni tanították meg őket mindenféle 

politikai változáshoz, így hát a nyolcvanas évek végén alkalmazkodtak az akkor lezajlott 

fordulathoz is, sőt, többen közülük a változások mozgatói is lettek.  



12 LEVÉLTÁRI FORRÁSOK JEGYZÉKE 

A disszertáció megírásához felhasznált források magyar és oroszországi levéltárakban 

találhatóak. Ezek a levéltárak és a bennük kutatott irategyüttesek a következők: 

Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára 

- XIX-A-2-ii  Gerő Ernő miniszterelnök-helyettesi iratai (1949-56) 

- XIX-A-10  Gazdasági Főtanács (1945-49) 

- XIX-A-83-a  Minisztertanács Jegyzőkönyvek és mellékletek (1944-60) 

- XIX-C-2-af-1411-2/1956 378. d. 

- XIX-I-1-e  Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium Külföldi kulturális kapcsolatok 

osztálya 122.675 és 108.859 és 152.2 tétel (1946-1947) 

- XIX-I-1-g  Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium Középiskolai főosztály (1946-

51) 

- XIX-I-1-o  Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium TÜK iratok (1949-51) 

- XIX-I-1-r  Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium Kollégiumi értekezletek (1949-

51) 

- XIX-I-2-d  Orbán László iratai (1955) 

- XIX-I-2-e  Sőtér István miniszterhelyettes (1956) 

- XIX-I-2-f  Oktatásügyi Minisztérium Általános iratok (1954-57) 

- XIX-I-4-d  Művelődésügyi Minisztérium visszaminősített TÜK iratai (1956-60) 

- XIX-I-5-a  Közoktatásügyi Minisztérium Általános iratok (1952-53) 

- XIX-J-1-f  Lejárt nemzetközi szerződések (1945-62) 

- XIX-J-1-j  Külügyminisztérium Szovjet TÜK iratok (1945-60) 

- XIX-J-1-k  Külügyminisztérium Általános iratok Szovjet adminisztratív iratok 131., 

148., 149., 150. tétel (1945-60) 

- XIX-J-42-a és -b  Moszkvai Nagykövetség általános és TÜK iratok (1946-61) 

- XXVI-I-1-a  Országos Neveléstudományi Intézet Általános iratok (1946-50) 

- XXVI-I-69 – Oleg Kosevoj Szovjetösztöndíjas Iskola 

- M-KS 276. f. Magyar Dolgozók Pártja iratai (1948-56) 

- 52. cs Központi Vezetőség 

- 53. cs. Politikai Bizottság 

- 54. cs. Titkárság 

- 55. cs. Szervező Bizottság 



- 65. cs. Rákosi Mátyás titkári iratai 

- 66. cs. Gerő Ernő titkári iratai 

- 68. cs. Révai József titkári iratai 

- 80. cs. Külügyi Bizottság 

- 86. cs Agitációs sé Propaganda Bizottság 

- 88. cs. Párt- és Tömegszervezetek Osztálya 

- 89. cs. Agitációs és Propaganda Osztály 

- 90. cs. Káder Osztály 

- 91. cs. Tudományos és Kulturális Osztály 

- 93. cs. Mezőgazdasági és Szövetkezeti Osztály 

- 96. cs. Adminisztratív Osztály 

- Gazdasági és Műszaki Akadémia 

- M-KS 276. f. 65. cs. 345. ő.e. 

- Külügyi Akadémia 

- MNL OL M-KS 276. f. 80. cs. Külügyi Bizottság anyagában 

- MNL OL XIX-I-1-k (23. doboz) 

- Gazdasági Főtanács 6240-43/2/1949. sz. határozata 

- Büntetőbírói és Államügyészi Akadémia 

- MNL OL XXVI-E-6 Bírói és Államügyészi Akadémia 

- MNL OL M-KS 276. f. 96. cs. Adminisztratív osztály Igazságügyi Alosztály 

anyagában 

- Mezőgazdasági Akadémia 

- MNL OL M-KS 276. f.93. cs. Mezőgazdasági és Szövetkezeti Osztály anyagában 

Budapest Főváros Levéltár 

- XXXV. 107.c/51- 1-25. ő.e - Oleg Kosevoj Szovjetösztöndíjas Iskola 

Pártbizottságának jelentései a XII. kerületi Pártbizottságnak (1949-53) 

Politikatörténeti Intézet Politikatörténeti és Szakszervezeti Levéltár  

- PIL 274. f. 22. cs. Oktatási osztály 40. ő.e. Az MKP Munkás Akadémiája és Politikai 

Akadémiája iratai. 1946-48. 

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 

Orosz Külügyminisztérium Levéltára (AVP RF – Arhiv Vnyesnyej Polityiki Rosszijszkoj 

Fegyeracii–АВП РФ – Архив Внешней Политики Российской Федерации) 

Ф.77. оп.36.п.49.д.37. Обучение венгерских студентов в  вузах СССР 1956 

77. 37. 53. 41..  Обучение иностранных студентов в СССР 1957 



77. 4о. 65. 29.   Обучение иностранных граждан в вузах СССР 196о 

77. 39. 62. 35.   Обучение иностранных граждан в вузах СССР 1958-59 

77. 25. 115. 43.  Обучение 1о венгерских студентов СССР 1945 

О77. 27.124.46.  Обучение венгерских студентов в  вузах СССР 1947 

О77. 27. 124.45. О принятии на учёбу  в советские вузы венгерских 

аспирантов 1947 

О77.27.216.36. Новые соглашения об обучении иностранных студентов в 

СССР 196о 

77.24.18.4о. Научные, учебные, спортивные и социально-бытовые 

вопросы 1947 

Orosz Föderáció Állami Levétára (GARF – Goszudarsztvennij Arhiv Rosszijszkoj 

Fegyeracii – ГАРФ - Государственный Архив Российской Федерации) 

Ф. Р-9396 Министерство Высшего Образования 

- Оп. 1. Канцелярия: Протоколы заседаний Коллеии МВО 1947-59 

Orosz Állami Modernkori Politikatörténeti Levéltár (RGASZPI – Rosszijszkij 

Goszudarsztvennij Arhiv Szovremennoj Polityicseszkoj Isztorii – РГАСПИ – Российский 

Государственный Архив Современной Политической Истории) 

- Ф. 17. ЦК КПСС 

 оп. 128. Отдел Международной информации 

 оп.137. Комиссия по связям с иностранными компартиями 

 оп. 144. Отделы Международной информации, Внешней политики, Внешних 

сношений, Внешнеполитическая Комиссия 

Orosz Állami Legújabbkori Politikatörténeti Levéltár (RGANYI – Rosszijszkij 

Goszudarsztvennij Arhiv Novejsej Isztorii – РГАНИ – Российский Государственный 

Архив Новейшей Истории) 

Ф. 5. ЦК ВКП(б) Общий отдел 

Оп. 17. Отдел науки и вузов 

Оп. 16. Отдел пропаганды и агитации ЦК ВКП*б( - ЦК КПСС 1948-56 

Оп.28. Отдел по связям с иностранными компартиями 1953-57  

Orosz Tudományos Akadémia Levéltára (ARAN - Arhiv Rosszijszkoj Akagyemii Nauk – 

АРАН – Архив Российской Академии Наук) 

Ф. 35о. Социалистическая Академия Общественных Наук, Коммунистическая Акдемия 

Опись 1. Управленческая документация 1918-36. 

Опись 2. Научная документация 1922-36. 



Опись 3. Документы по личному составу 1918-36. 
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