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Tézisek 

 

1. Bevezető 

 

Magyarországon több évszázadra visszanyúló hagyománya van a felsőfokú végzettség 

külföldi megszerzésének. A peregrináció évszázadokon át biztosította a lehetőséget a 

tehetséges fiatalok számára az európai egyetemeken a Magyarországon nem elérhető 

tudományok tanulásához. A 20. század első felében a magyar állam ösztöndíjjal támogatta 

azokat a fiatalokat, akik az egyetem elvégzése után képzettségüket külföldi egyetemeken 

akarták magasabb szintre emelni. 

Munkám témája a szintén külföldön, a Szovjetunióban a 20. század második felében magyar 

fiatalok számára biztosított felsőfokú képzések megindulásának története 1945 és 1960 

között. Magyar fiatalok szovjetunióbeli felsőfokú képzése egészen a rendszerváltásig 

folytatódott, de munkámban csak a kezdeti időszak történetét szeretném feldolgozni. 

 

A szovjetunióbeli ösztöndíjas-képzést számtalan aspektusból lehet vizsgálni, ezek a 

nézőpontok azonban mind külön kutatásokat igényelnek, ezért ki kellett jelölnöm azokat a 

szempontokat, amelyeken jelen munka alapszik. 

A források tanulmányozása során arra jutottam, hogy a szovjetunióbeli ösztöndíjas-képzés 

története a szovjet és a magyar állam hol azonos, hol ellentétes érdekeinek metszéspontjában 

zajlott. 

 

A Szovjetunió olyan időpontban ajánlotta fel a kelet-közép-európai országok kormányainak, 

hogy saját egyetemein és főiskoláin felsőfokú képzést biztosít fiataljaik számára, amikor 

maga rendkívül nehéz gazdasági helyzetben volt a háborús pusztítások következtében.  

 

Az ösztöndíjas-képzés történetének – kevés kivételtől eltekintve –  szinte nincsen 

szakirodalma. Ez a téma legfőképpen elsődleges források alapján kutatható magyar és 

oroszországi levéltárakban.  

 

A magyar ösztöndíjasok képzésének történetét feldolgozó munkám gerincéül olyan nagyobb 

kutatási irányokat választottam ki, amelyek elemzéséből kirajzolódhatnak a folyamat 

kulcsfontosságú elemei. 

 

2. Előzmények 

 

Annak megvilágításához, hogy a 2. világháború befejeződését követően egy évvel a 

Szovjetunió miért tartotta annyira fontosnak a „népi demokráciákból”ösztöndíjasokat hívni 

felsőoktatási intézményeibe, szükséges egy hosszabb történelmi kitérőt tenni. 

 

A 18. században az orosz felsőfokú oktatás számára egy, az európaiakhoz hasonló intézmény 

megszervezése, oktatói kar kialakítása, a létrehozott intézmény működési elveinek lefektetése 

Nagy Péter nevéhez fűződik. Az ő uralkodásának idejében Európából Oroszországba hívott 

tudósok munkájának eredményeként jött létre az európai tudományosság orosz származású 

művelőinek első generációja Szentpéterváron. Nagy Péter kezdeményezése nyomán 

megindult az oroszországi tudományosság csatlakozása az európaihoz. Ettől kezdve az 

Oroszországban művelt tudományok képviselői folytonos kapcsolatban álltak az európai 

tudományos intézményekkel, személyes kapcsolatokat ápoltak az általuk művelt tudományág 
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európai képviselőivel. A Nagy Péter által megalapított Orosz Tudományos Akadémia volt az 

európai tudományos élethez való csatlakozás legfőbb letéteményese és a kapcsolatok 

ápolásának és fejlesztésének folytonos kezdeményezője. 

 

A 18. század közepére kialakult orosz tudományos elit már gondoskodott a fiatal tudósok új 

nemzedékeinek kineveléséről. Oroszország a 20. század elejéig jeles tudósok sorát adta a 

világnak. Az oroszországi tudományosság legfőbb intézménye mindvégig az Orosz 

Tudományos Akadémia maradt. 

 

Az 1917-ben Oroszországot alapjaitól felforgató októberi forradalom után kialakult új 

bolsevik hatalom az addig létező orosz tudományosságot is gyökeresen át kívánta alakítani. 

Az orosz nép széles tömegei számára pedig a vallás helyett másfajta, tudományos világnézetet 

szándékozott adni. 

 

A tudományos világnézet alapjait a munkásmozgalom legnagyobb ideológusai alakította ki és 

Lenin munkássága formálta az orosz viszonyokhoz. Szükség volt azonban az újfajta 

világnézet tudományos munkáin túl olyan, mindenki számára érthető és elérhető, az új 

világnézeten alapuló teljes tudományos rendszerre, amely a társadalom minden rétegéhez 

eljuthat. 

 

Az új tudomány rendszerének kidolgozására és az ehhez szükséges szakemberek képzésére új 

tudományos intézményt kellett létrehozni, amelyben az újfajta világnézet legjelesebb 

tudományos képviselői vesznek részt. Az új tudományos intézmény alapításáról szóló 

határozatot 1918 közepén hozta a Népbiztosok Tanácsa. A Társadalomtudományok 

Szocialista Akadémiája tevékenységének középpontjában megalakulását követően az oktatás 

állt, a kezdeti években nagyjából kétezer hallgató látogatta az akadémiai előadásokat.  

 

A következő években az oktatás mellett az új szovjet tudományos szemlélet részletes 

kidolgozásának és széles körben való elterjesztésének feladata került előtérbe. Kezdetben 

(1920) munkaközösségeket hoztak létre az egyes szakterületek szakembereinek bevonásával. 

1923-ban a bolsevik párt kongresszusa azt a célt tűzte ki a Szocialista Akadémia elé, hogy az 

váljék a többi felsőoktatási intézmények tudományos és módszertani munkáját összefogó és 

irányító központtá. 

 

Miután a Szocialista Akadémia hatásköre egyre szélesedett, és egyre inkább más tudományos 

intézmények felett irányító és felügyeletet gyakorló szervvé vált, a szovjet kommunista párt 

határozatot fogadott el elnevezésének megváltoztatásáról (1925), ettől kezdve Kommunista 

Akadémiának (röviden: Komakadémia) hívták. 

A Komakadémián munkaközösségek helyett ekkor már szekciók és intézetek működtek, 

amelyek az egyes tudományágakkal foglalkoztak (állam- és jogtudományok, 

természettudományos, közgazdaságtan, irodalom és művészetek, stb.). 

 

1921-ben a Népbiztosok Tanács úgy döntött, hogy szükségessé vált egy olyan intézmény 

megalapítása, amely az egyetemek és főiskolák oktatóit képezi, akik már a Komakadémia 

által kidolgozott tudományos elveken nyugvó tananyagot lesznek képesek oktatni. Az új 

intézmény neve Vörös Professzura lett. Létrehozása idején a Vörös Professzura három 

tagozattal működött (gazdasági, történelmi és filozófiai), azonban az évek előrehaladtával 

ebben az intézményben is egyre több tagozat és intézet jött létre.  
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A húszas évek elején a két intézményben egyre több olyan tagozat, intézet és munkaközösség 

alakult, amelyek tevékenysége részben vagy egészben fedte egymást. Ezért a két intézmény 

hasonló kutatási területekkel foglalkozó részeit összevonták, vagy a hasonló szakterületeket 

az egyik intézményből a másikba helyezték át. 

 

Az idő előrehaladtával mindkét intézménybe csak olyanok nyerhettek felvételt, akik többéves 

párttagságra tekinthettek vissza. 

 

1926-ban a Népbiztosok Tanácsa a Nagy Péter által alapított, és a főváros Moszkvában 

helyezése után is Petrográdban (majd átnevezése után: Leningrádban) maradt Tudományos 

Akadémiát Szovjet Tudományos Akadémiává nevezte át. A húszas évek második felében a 

Tudományos Akadémia tagjai közé a párt nyomására kommunista tudósokat vettek fel, majd 

pedig az addigi tagokat tömegesen bocsátották el, sok tudóst letartóztattak. Végül a 

Népbiztosok Tanácsa határozatot fogadott el a Szovjet Tudományos Akadémia Moszkvába 

költöztetéséről (1934).  

 

1936-ban döntött a Népbiztosok Tanácsa a Kommunista Akadémia, 1938-ban pedig a Vörös 

Professzura megszűntetéséről. 

 

A két intézmény végrehajtotta a teljes orosz tudomány átalakítását szovjet tudománnyá a 

kommunista párt igényeinek megfelelően. Ez a két intézmény kiképezte a tudomány 

oktatásához szükséges szakembergárdát, részt vett a tudomány és az oktatás 

intézményhálózatának kialakításában, kidolgozta a tudomány által kutatandó és  az oktatandó 

tudományos anyag elveit és rendszerét az egyetemektől az alsó fokú oktatási intézményekig. 

 

A Komakadémia és a Vörös Professzura munkájában diákként és oktatóként az 

Oroszországban, illetve a Szovjetunióban az 1920-as évektől élő magyar emigráció sok tagja 

is részt vett (Varga Jenő, Varjas Sándor, Andics Erzsébet, Radó Sándor, Fogarasi Béla és 

mások). 

 

A 2. világháború idején a Szovjetunióban hadifogságba esett katonák számára „hadifogoly-

iskolákat” hoztak létre. Ezek célja az volt, hogy a hadifoglyokat olyan képzésben részesítsék, 

amelyet azok hazájukba hazatérve a baloldali nézetek terjesztésében hasznosítani tudnak. A 

magyar hadifoglyok képzésében a Szovjetunióban élő magyar emigráció tagjai is részt vettek. 

 

A Szovjetunióból 1945-ben hazatért és 1948-tól politikai vezető szerephez jutott magyar 

kommunista vezetés a Komakadémia és a Vörös Professzura képére gyorstalpaló felsőfokú 

(egyetemi szintű) oktatási intézmények létrehozásával kísérletezett, ilyenképpen igyekezve 

enyhíteni a párthű „káderek”-ből mutatkozó hiányt. Ezek a sebtében, minden szakszerűséget 

nélkülözve megszervezett intézmények még egy rövid időre sem tudták helyettesíteni a magas 

szintű képzést nyújtó magyar egyetemeket. 

 

3. Tárgyalások magyar ösztöndíjasok szovjetunióbeli oktatásáról és magyar kulturális intézet 

létrehozásáról a Szovjetunióban 

 

A harmadik fejezetben azzal foglalkozom, hogyan indult meg a  magyar ösztöndíjas diákok 

képzése a Szovjetunióban, és milyen viindította a magyar kormányt arra, hogy ösztöndíjas 

diákokat küldjön tanulni a Szovjetunióba, amellyel még egy évvel azelőtt harcban állt. 

 



 5 

Egy Moszkvában létesítendő Collegium Hungaricum terve magyar részről még 1945 nyarán 

felmerült egy magánembernek (Ács Tivadar) a külügyminiszterhez intézett levelében.  

A vallás- és közoktatásügyi miniszter, gróf Teleki Géza 1945 őszén viszont azzal a kéréssel 

fordult a szovjet kormányhoz, hogy az tegye lehetővé néhány magyar fiatal szovjetunióbeli 

tanulását, egy évi időtartamra. 1946 elején a szovjet kormány határozatot fogadott el 500 

külföldi diák, köztük 15 magyar fogadásáról szovjet felsőoktatási intézményekben. 

 

Keresztury Dezső vallás- és közoktatásügyi miniszter elképzelése szerint Moszkvában (az 

Európa több városában is sikeresen működő hasonló intézmények példájára) egy Collegium 

Hungaricumot kell alapítani és működtetni. Az intézmény feladatai közé tartozna a magyar 

nyelv és kultúra megismertetése az érdeklődőkkel, másrészről pedig az intézmény 

előkészítené és irányítaná a Moszkvába tudományos kutatások céljából érkező magyar 

kutatók munkáját. 

 

Látható, hogy a szovjet fél ösztöndíjasok fogadására tett javaslatot, a magyar vallás- és 

közoktatásügyi miniszter pedig magyar kulturális intézet létrehozását tervezte, a szovjet 

partner által majd felajánlásra kerülő, berendezett ingatlanban. Ezeket a terveket pedig a 

romokban heverő Szovjetunióban szerették volna megvalósítani, amellyel Magyarország még 

kevés idővel azelőtt hadban állt. 

 

A tárgyalások folyamán kiderült, hogy a szovjet fél nem is érti, hogy a magyar közoktatásügyi 

miniszter miféle intézetet szeretne létrehozni a Szovjetunoóban. A magyar nyelv oktatása és a 

magyar kultúra értékeinek szovjetunióbeli bemutatása 1946-ban nem nagyon számíthatott a 

szovjet diákok érdeklődésére. A hosszúra nyúló tárgyalások a Colláégium íhungaricumot 

illetően végül semmiféle eredményre sem vezettek: a magyar oktatási kormányzat aláírta a 

szovjet fél által kidolgozott egyezménytervezetet magyar diákok szovjetunióbeli felsőfokú 

oktatásáról, valamint ennek a magyar szerződő fél által fizetendő költségeiről. 

 

1948 januárjában Szekfű Gyula megkapta az ösztöndíjasok szovjetunióbeli oktatásával 

kapcsolatos szerződés aláírására a felhatalmazást, azonban a szerződést nem írhatta már alá, 

visszahívták nagyköveti posztjáról. 

 

4. A magyar állam kiadásai az ösztöndíjasok szovjetunióbeli képzésével kapcsolatban 

 

A fejezet célja annak megvilágítása, hogy a magyar fél számára milyen kiadásokkal járt az 

ösztöndíjasok szovjetunióbeli oktatása, valamint, hogyan volt megvalósítható az oktatási 

költségek kifizetésre a szovjet félnek, és még milyen egyéb költségek tetézték az amúgy is 

igen magas képzési költségeket. 

 

Az ösztöndíjasok szovjetunióbeli képzésével járó kiadások– egyéb, kisebb költségek mellett – 

két nagy csoportra oszthatóak: egyrészt a szerződésben rögzített összegű tandíj, másrészt az 

egyetemistáknak fizetett tanulmányi segély, amelyet a Vallás- és Közoktatásügyi 

Minisztérium és annak utódai fizettek kezdetben póthitelekből, majd a költségvetésbe 

beépített tételekből. 

 

Az ösztöndíjasok képzéséért a szovjet partnernak fizetendő tandíj összegét a két fél között 

1948 október 28-án aláírt szerződés rögzítette. Hogy ez az összeg milyen viszonyban állt az 

oktatás tényleges költségeivel, az csak hosszas, orosz levéltárakban folytatott kutatások révén 

lenne feltárható. A megkötött szerződés megszövegezésébe olyan hiba került, amely hosszú 

időn keresztül, egészen 1950-ig lehetetlenné tenne a tandíj átutalását a szovjet félnek. A tandíj 
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összegének átutalása csak akkor vált lehetségessé, amikor 1950-ben aláírták az 1947-ben 

kötött szovjet-magyar árucsere-forgalmi és fizetési egyezmény kiegészítő jegyzőkönyvét, 

amely rubel-alapú elszámolást vezetett be a két ország között. 

 

A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium és utódai által az ösztöndíjasok mindennapi 

igényeinek támogatására fizetett ösztöndíj-kiegészítés átutalása is nehézségekbe ütközött. A 

Szovjetunió ugyanis kétféle árfolyamú rubelt használt a diplomáciai testületek ellátását 

szolgáló átutalásoknál és a kereskedelmi ügyleteknél. A magyar nagykövetség igyekezett az 

ösztöndíjasok támogatására szánt összeget a követségnek kedvezményes árfolyamon 

átutalható összegek között mintegy „elrejtve” kijuttatni Moszkvába. A tanulmányi segély 

ügye szintén a már említett kiegészítő jegyzőkönyv megkötése után oldódott meg. 

 

Kezdetben a szovjetösztöndíjasok szovjetunióbeli tanulásának egyéb, kisebb összegű 

költségei is voltak. 

A diákok utazásai Moszkváig (onnan egyetemük székhelyére a költségeket a szovjet fél 

fedezte), és nyári hazautazásaik szintén jelentős összegekbe kerültek. Mivel a diákok 

legnagyobb része munkás- kisebb része pedig paraszti származású volt, rossz anyagi 

körülmények között élő családokból származott, nem volt a szovjetunióbeli egyetemista 

léthez szükséges ruhatáruk, tehát ennek beszerzéséről is az őket kiküldő minisztériumnak 

kellett gondoskodnia. A diákok egy része gyakran már igen fiatalon családfenntartó volt, 

eltartotta özvegy vagy hadirokkant szüleit, árván maradt testvéreit. Ezért tanulmányaik idejére 

a magyar állam családjukat állami segélyben részesítette. 

 

5. Az Oleg Kosevoj Szovjetösztöndíjas Iskola 

 

Az ösztöndíjasok szovjetunióbeli képzésének költségei igen magasak voltak, ugyanakkor 

viszont a kikerülő fiatalok gyakran olyan alacsony szintű előképzettséggel kerültek 

felsőoktatási intézményükbe, hogy egy évig előkészítő évfolyamon kellett tanulniuk, hogy 

behozzák lemaradásukat. Ez további egy évvel növelte tanulmányi idejüket, és további 

költségkihatásokkal járt. 

 

Az előkészítő évek magas költségeit megtakarítandó1949-ben előkészítő táborokat 

(Esztergom és Kecskemét) szerveztek a szovjetösztöndíjra kiválasztott leendő diákok 

előképzése céljából. A végső megoldást azonban 1949 végén egy egyéves előkészítő iskola 

létrehozása jelentette. Ez az Oleg Kosevoj Szovjetösztöndíjas Iskola, amely egy speciális 

szakérettségis kollégium volt, amely tananyaga és oktatási rendje révén szovjetunióbeli 

tanulmányokra készítette elő a diákjait.  

 

Az iskola meglapítását követő időszakban a képzés súlypontját a politikai oktatásra és 

nevelésre helyezték, ezért a kitűzött cél (a diákok számára a szovjet egyetemeken való 

tanulmányok megkezdéséhez szükséges alaptudás biztosítása) nem tudták elérni, a diákok 

nagyobbik része változatlanul alacsony szaktudással és hiányos orosznyelvi ismeretekkel 

került ki a Szovjetunióba. 

 

A kezdeti sikertelenség többféle okra vezethető vissza. Az iskolában működő nevelőtanárok 

elsősorban a fiatalok politikai nevelésére helyezték a hangsúlyt. Az oktatás a tervszerűtlenség, 

a tananyag kezdeti kialakítatlansága, a hiányzó szaktanárok, az oktatáshoz szükséges 

tanmenetek nem célszerű kialakítása, a tankönyvek és egyéb eszközök hiánya miatt igen 

alacsony szinten folyt. Ez aztán megmutatkozott a következő évben szovjet felsőoktatási 
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intézményekbe került magyar diákok teljesítményein is: még mindig sok diákot utasítottak 

előkészítő évre. 

 

A kezdeti időszakban az iskola igazgatói és nevelőtanárai előtt az a legfőbb cél állt, hogy 

politikailag megbízható fiatalokat sikerüljön a szovjetösztöndíjra kiválasztani. Az első, a 

Szovjetösztöndíjas Iskolából kikerült évfolyam sikertelensége azonban az oktatás 

fontosságának növelése irányában mozdította el az iskola irányítóit. Ennek folytán az Iskolába 

állandó szaktanári gárda került kialakításra, megszervezték a szakfelügyeletet. Végrehajtották 

a túlméretezett mozgalmi munka leépítését, a politikai képzésről a tanulás serkentésére 

helyeződött át a hangsúly. 

 

Az Állami Ellenőrző Központ néhány vizsgálata az Iskola rövid működése idején súlyos 

gazdasági és pénzügyi visszaélésekre derített fényt. Ezek részben a képzetlen gazdasági 

vezetés tevékenységére, gondatlan anyagkezelésre vezethetőek vissza. Az esetek másik 

részében viszont kifejezetten gazdasági bűncselekmények történtek, amelyekért az Iskola 

igazgatója és gazdasági vezetői voltak felelősek. 

 

A Magyar Dolgozók Pártja Politikai Bizottsága elé 1953 nyarán került, az Iskolában folyó 

oktató és nevelő munkájáról szóló előterjesztés javasolta az Iskola megszüntetését, az 

1953/54-es tanév befejeződése után az Iskola befejezte működését. Az ok az volt, hogy 1953-

ban már a középiskolákban is folyt az orosz nyelv oktatása, erre az időre az átalakított 

középiskolai tananyag és az ifjúsági szervezet már megfelelő politikai képzést biztosított a 

fiataloknak. A szovjetösztöndíjra jelölteket nem kellett már külön képzésben részesíteni. 

 

6. Ösztöndíjas-élet a Szovjetunióban 

 

Az ösztöndíjasok szovjetunióbeli oktatásának kezdeti időszakában a szovjet fél az egy 

országból érkezett ösztöndíjasokat a Szovjetunió több, egymástól távol fekvő városának 

egyetemeire helyezte el. A követség munkatársainak óvatos érdeklődésére azt a választ kapták 

a Felsőoktatási Minisztérium illetékesétől, hogy ezek az egyetemek gyakran még jobbak is a 

moszkvaiaknál és leningrádiaknál, a diákokat pedig majd felügyelik egyetemeik vezetői, a 

követség munkatársainak felesleges ezzel foglalkozniuk. 

 

A megnövekedett számú ösztöndíjas ügyeinek intézéséhez mindenképpen szükséges volt egy 

csak velük foglalkozó követségi munkatárs kinevezése, erre 1950 tavaszán került sor. A 

követség munkatársai csak külön engedélyek beszerzése után utazhattak a Szovjetunió 

területén, úgyhogy a távoli városokban tanuló ösztöndíjasok meglátogatására csak ritkán nyílt 

alkalom.  

 

A levéltári dokumentumokban az évről évre a Szovjetunióba kikerült és az ott tanulmányait 

bevégző ösztöndíjasok számáról közölt adatok kisebb-nagyobb mértékben eltérnek egymástól, 

mostanra a Szovjetunióban évről évre tanulmányokat folytató magyar diákok pontos száma 

csak igen hosszas kutatással lenne megállapítható. 

 

7 A Szovjetunióban végzett szakemberek itthoni munkába állítása 

 

Ebben a fejezetben azt szeretném végigkövetni, milyen lépésekben jutott el a magyar politikai 

vezetés annak felismeréséig, hogy az öt-hatévi távollét után hazatérő, az itthoni viszonyokat 

nem ismerő volt szovjetösztöndíjasokat újra integrálni szükséges a magyar társadalomba úgy, 
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hogy a beléjük fektetett jelentős költségvetési összegek munkájuk révén sokszorosan 

megtérüljenek a magyar államnak. 

 

A Szovjetunióban tanulmányaikat befejező ösztöndíjasok 1953-ban kezdtek nagyobb 

számban hazatérni Magyarországra, akkor, mikor a Sztálin halálát követő szovjetunióbeli 

átalakulások hatására Magyarországon is jelentős politikai változások zajlottak le. Ezt követte 

a nehézipari fejlesztések visszafogásának időszaka, a túlburjánzó állami adminisztráció 

leépítése, az állami intézmények többségében „racionalizálás” zajlott. Az ebben az 

időszakban hazatérő szovjetösztöndíjasok nagyobbik része nehézipari szakember volt.  

 

Az első Szovjetunióban végző évfolyam hazatérésének évében (1952) még semmilyen állami 

vagy pártszerv nem kapott megbízást arra, hogy az ösztöndíjasok „elosztását” (központilag 

irányított munkába állítását) koordinálja. 

 

Azzal viszont a Magyar Dolgozók Pártja és a szakminisztériumok illetékesei is tisztában 

voltak, hogy a Szovjetunióban diplomát szerzett fiatalok megfelelő munkahelyhez juttatása 

nem munkaügyi, hanem politikai kérdés. Tekintettel arra, hogy a Szovjetunió oktatási 

rendszere és az ott oktatott tudásanyag nagymértékben különbözik a magyartól, ezt a feladatot 

megnehezítette, hogy az „elosztást” végzők nem rendelkeztek pontos információkkal arról, 

hogy a diákok által a Szovjetunióban elvégzett szakok milyen magyar egyetemi szakoknak 

felelnek meg, és elvégzésük milyen munka végzésére képesíti őket. Mindezzel a magyar 

hatóságok és pártszervek csak az első ösztöndíjas-évfolyamok hazatérésének idején 

szembesültek. 

 

1953 februárjában a Magyar Dolgozók Pártja Titkárságának határozatában foglaltak szerint 

kezdtek a volt szovjetösztöndíjasok központi „elosztásának” megszervezéséhez. Ez a 

határozat hozta létre azt az elosztást végző szervezetet, amelyben a párt illetékes osztályai, 

valamint a Miniszterelnökség és a Felsőoktatási Minisztérium képviselői vettek részt. 

 

A volt szovjetösztöndíjasok magyarországi munkába állítását súlyosan megnehezítette, hogy 

megszerzett képesítésük a Szovjetunió szakember- és szaktudás-szükségletéhez igazodtak. A 

magyar felsőoktatás egy adott szakterület teljességén hasznosítható szaktudást adott a 

fiataloknak, a szovjet felsőoktatás viszont erősen specializált volt, az onnan kikerültek egy 

szűk szakterület specialistái lettek.  

A szovjet felsőfokú oktatásban megszerezhető, magyartól erősen különböző szaktudás 

felhasználása itthon nehézségekbe ütközött. A végzett ösztöndíjasok azzal szembesültek, hogy 

diplomájuk csak úgy lesz Magyarországon felhasználható, ha tovább- és átképezik magukat. 

Ez sokakban elkeseredettséget váltott ki. 

 

Az itthon állást kapott szovjetösztöndíjasok közül sokan munkahelyeiken csendes ellenállásba 

ütköztek: mondvacsinált feladatokkal bízták meg őket, közel sem engedték őket a gyárban, 

üzemben, intézményekben folyó munkához, igen nagy volt velük szemben a bizalmatlanság.  

 

1955 elején a MDP Központi Vezetősége és Tudományos és Kulturális Osztálya közös 

javaslatot tett egy, a végzett ösztöndíjasok elosztását irányító Tárcaközi Bizottság 

létrehozására, amelyet a szaktárcák képviselőiből hoztak létre, a bizottságban nem vettek részt 

a párt képviselői. 

 

A hazatérő szovjetösztöndíjasok szakszerűbb munkához juttatásán túl a Szovjetunióban tanuló 

diákokkal kapcsolatban is vizsgálatok indultak, 1955 elején egy bizottság látogatta végig a 
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Szovjetunió több városában tanuló magyar fiatalokat. A vizsgálat eredményei (sokak rossz 

tanulmányi eredményei, ellenzéki magatartás, alkoholizmus, eladósodás) intő jelek voltak a 

változtatások szükségességére. 

 

Mivel az ösztöndíjasokat a beosztást végző szovjet szervek a Szovjetunó egymástól távol 

fekvő városaiban helyezték el, továbbá, mivel a követség munkatársai nem kaptak engedélyt 

rendszeres látogatásukra, a magyar külképviselet ösztöndíjas referense semmiféle befolyást 

nem gyakorolhatott rájuk. Öt egyetemi évük alatt a magyar diákok teljesen elszakadtak 

hazájuk valóságától. Másfajta viselkedést, a hétköznapi ügyek másfajta intézését tanulták 

meg. Magyarországra hazatelepülve újra vissza kellett zökkenniük a hazai valóságba. 

 

A gyakran házastárssal és gyermekkel hazaérkező fiatal szakembereknek (mivel szándékosan 

a legrosszabb helyzetű társadalmi rétegekből válogatták ki őket) nem volt lakásuk, hazatérve 

súlyos anyagi gondokkal küzdöttek. 

 

1956 júliusában egy Andics Erzsébet által megfogalmazott javaslat érdemi lépéseket helyezett 

kilátásba az addigra már nagyjából 1000 főt számláló, Szovjetunióból visszatért 

szovjetösztöndíjas csoport újra-integrálására a magyar társadalomba. Andics Erzsébet 

javaslata először is leszögezte, hogy a szovjetösztöndíjasok nem alkotnak külön csoportot a 

magyar társadalomban, hanem mindannyian részei a háborút követően kialakuló fiatal 

értelmiségi generációnak, gondjaik egyben generációjuk gondjai is. Ezen a generáción belül a 

volt ösztöndíjasokat, az öt-hat távol töltött év folytán, valóban más elbírálásban kell 

részesíteni, hazatérésük után (sikeres vissza- és beilleszkedésük érdekében) fokozott 

támogatásban kell részesíteni őket. 

 

8. Változások az ösztöndíjasokkal kapcsolatos szovjet politikában 

 

Az SZKP KB 1954-ben határozatot fogadott el „A Szovjetunió felsőoktatási intézményeiben 

tanuló, népi demokratikus országokból érkezett egyetemistákkal és aspiránsokkal 

kapcsolatban végzett munka megjavításáról”. Sztálin halála után egy évvel ez a határozat 

őszintén feltárta az ösztöndíjasok oktatásának mindazon hiányosságait, amelyek miatt az 

ösztöndíjasok alacsony szintű képzettség birtokában fejezték be egyetemi tanulmányaikat, és 

tértek vissza hazájukba. 

A szakmai tárgyak tanulását legfőképpen a hiányos orosznyelv-tudás akadályozta. A nyelvet 

rosszul bíró szovjetösztöndíjasokkal szemben a vizsgáztatók alacsonyabb követelményeket 

támasztottak, így azonban az ilyen diákok látszólag jó vizsgaeredményei nem valódi 

tudásukat tükrözték. 

 

A nyári szünet után tanulmányaik folytatására a Szovjetunióba visszatérni kívánó diákok 

számára minden évben újra kellet beutazási engedélyt kérni, ez pedig mindig késve érkezett 

meg, tehát az ösztöndíjasok nem értek vissza a tanévkezdésre egyetemeik székhelyére. E 

határozat intézkedések foganatosításáról rendelkezett ennek a helyzetnek az orvoslásáról. 

 

Ez a határozat végre változást hozott az első szovjetösztöndíjas évfolyam Szovjetunióba 

érkezésétől fogva a magyar követség által vitatott módszerben, az ösztöndíjasoknak a 

Szovjetunió távol fekvő városaiban történő szétszórásában is. A határozat rögzítette, hogy az 

ösztöndíjasokat a Szovjetunió legjelentősebb felsőoktatási intézményeiben, a legnagyobb 

városokban kell összpontosítani, ahol a legmagasabban képzett oktatók és a legjobb 

felszereltség várja őket. 
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Megfogalmazásra került az is, hogy biztosítani kell a diákok eredményes orosznyelv-

tanulásának feltételeit, megfelelő szaktudással rendelkező orosznyelv-tanári kar 

kialakításával, valamint külföldiek számára megírt orosznyelvi tankönyvek kiadásával. 

 

Az SZKP KB-határozat egyéb szervezeteket is utasított, hogy végezzenek sokkal 

eredményesebb munkát a szovjetösztöndíjasok körében (Felsőoktatási Minisztérium, 

KOMSZOMOL, Szakszervezetek Ösz-szövetségi Központi Tanácsa). 

 

9. Személyi iratgyűjtők a minisztériumban 

 

Az első ösztöndíjasok Szovjetunióba utazásától kezdve világos volt, hogy szükség van 

valamiféle naprakész nyilvántartásra, amelyben az ösztöndíjasok személyi adatai és 

tanulmányaikkal kapcsolatos adatok is egy helyen megtalálhatóak. Ezért a Vallás- és 

Közoktatásügyi Minisztérium egy kartotékrendszert kezdett kialakítani, amelyet az ötvenes 

években aztán egységesítettek és naprakészen tartottak. Ez a kartotékrendszer máig a VKM 

távoli utódjainak (az oktatással foglalkozó mindenkori minisztériumok) irattárában van, nem 

került a Nemzeti Levéltárba. Az iratanyag csak külön engedéllyel kutatható. 

 

A kartotékrendszerben eredetileg az összes külföldön diplomát szerzett, és tanulmányait 

valamilyen oknál fogva félbeszakító ösztöndíjas személyi adatlapjai megtalálhatóak voltak. 

Az évek során néhány volt szovjetösztöndíjas adatlapjait kiemelték, ezek nem kerültek vissza 

helyükre. A rendszerváltás után néhányan elvitték saját adatlapjaikat. Mindazonáltal ez a 

kartotékrendszer majdnem teljesnek tekinthető, és igen értékes adatokat nyújt az 

ösztöndíjasok tömegére vonatkozóan. 

 

Az adatlapokon szerepelnek az ösztöndíjasok személyi adatai, részletes információk 

szüleikről. A diákok tanulmányaira vonatkozóan minden fontos adatot feljegyeztek. A 

felsőoktatási intézmény székhelye, elnevezése, a fakultás és a szak pontos megjelölése, 

továbbá a tanulmányok megkezdésének és befejezésének éve minden adatlapon szerepel.   

 

A máig megőrzött személyi adatlapokban szereplő adatokból egy Access-adatbázist építettem, 

amelyben az ösztöndíjasokra vonatkozó minden fontos adat bekerült. Az adatbázis 1499 

tanulmányait befejező és 420, a felsőoktatási intézményét valamilyen oknál fogva korábban 

elhagyó szovjetösztöndíjas adatai kerültek be. 

 

Az adatbázisban egy rekord egy szovjetösztöndíjas összes adatát tartalmazza, így az egyes 

szovjetösztöndíjasok azonos oszlopokba került adatai sokféle szempontból elemezhetőek. 

A szovjetösztöndíjasként egyetemre került diákok nagyjából egy harmada volt nő, ez az arány 

az egyetem megkezdése után fokozatosan romlott. Az adatbázis alapján elemezhetőek a 

szovjetösztöndíjas diákok lakóhely-változtatásai az egyetem befejezése után. Ez azzal állt 

összefüggésben, hogy mely munkahelyekre kerültek, kivételnek számít az olyan diák, aki 

szülei lakóhelyére tért vissza. 

 

Az ötvenes évek közepétől a volt szovjetösztöndíjasokat hazaérkezésük után az „elosztást” 

végző szervek a gazdasági fejlődés kiemelt területeire igyekeztek elhelyezni. Így nagyon sok 

ösztöndíjas kapott állást az új bányavidékeken (bauxit, kőolaj, urán) és ipari központokban 

(Sztalinváros). A mezőgazdaságban az ötvenes években a leghaladóbbnak ítélt állami 

gazdaságokba és a gépállomásokra kerültek a hazatérő szovjetösztöndíjasok. Az egyetemekre, 

főiskolákra, valamint az ebben az időszakban alapított kutatóintézetek mindegyikébe 
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helyeztek el szovjetösztöndíjasokat. Sokan kerültek a Magyar Dolgozók Pártja apparátusába a 

legmagasabb vezető szervektől kezdve a járási pártszervekig.  

 

10. Újságcikkek, visszaemlékezések 

 

Az ötvenes évek legelején (1953-ig) a szovjetösztöndíjasokról a magyar sajtóban megjelent 

cikkek sikertörténetet mesélnek el. A legjelentősebb intézményekről van bennük szó (a 

moszkvai Lomonoszov Egyetem, a leningrádi Szaltikov-Scsedrin Könyvtár), amelyekben 

öröm a diákok számára a tanulás.  

 

1955-ben már a hazatért és végzettségüknek nem megfelelő munkahelyekre elhelyezett volt 

ösztöndíjasokat ért csalódásokról lehet olvasni, pontosan abban az időben, amikor a magyar 

párt- és állami szervek nekifogtak a volt szovjetösztöndíjasok helyzetének rendezéséhez. 

 

A 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 tett közzé.  

 

A vizsgálatban feldolgozott adatokat a Szovjetunióban diplomát szerzett, már hazatért volt 

ösztöndíjasok körében kitöltött kérdőívek szolgáltatták. Ez egy minden részletre kiterjedő 

felmérés volt, amelynek eredményei közül dolgozatom szempontjából néhányat fontosnak 

tartok. Ezek közül az egyik, hogy az egyre későbbi években a Szovjetunióba kikerült 

évfolyamok hallgatóinak többsége egyre eredményesebbnek tartotta szovjetunióbeli 

tanulmányait. Ennek egyik oka valószínűleg az lehet, hogy a diákok egyre magasabb 

alapképzettséggel kerültek ki a Szovjetunióba, így könnyebben tudták venni az akadályokat. 

A szovjet egyetemeken az ötvenes évek vége fellé megindult sokkal szakszerűbb nyelvoktatás 

is a külföldi diákok eredményesebb tanulását szolgálták. 

 

A felmérésben részt vevő diákok egy része úgy nyilatkozott, hogy nem jutott olyan 

szaktudáshoz a Szovjetunióban, amelyet itthon nem tudott volna megszerezni. Csak a nagyon 

speciális, vagy itthon egyáltalán nem oktatott szakot végzettek érezték hasznosnak a szakok 

elvégzését.  

A felmérés, bár egy sikertörténet bemutatásának szándékával készült, olyan eredményeket 

hozott, amelyek az eredmények gondos áttanulmányozóiban kételyeket ébresztettek arra 

nézve: megéri-e a nagyszámú ösztöndíjas szovjetunióbeli képzése a belefektetett energiát és 

állami pénzt? 

 

1978-ban a Magyar-Szovjet Baráti Társaság az ösztöndíjas-képzés szovjetunióbeli 

megindulásának 30. évfordulójára kiadott a „Feledhetetlen esztendők” című könyvet, ebben 

25 volt szovjetösztöndíjassal készült interjút tettek közzé. A könyv szerkesztői a legkorábban 

(a negyvenes évek végén) a Szovjetunióba kikerült, és húsz év elteltével a legsikeresebbé vált 

szovjetösztöndíjasokat kérték meg pályájuk elbeszélésére és értékelésére. 

A könyv a 25 interjú tükrében a szovjetunióbeli képzést mint sikertörténetet mutatja be, és 

érzékelteti, hogy a megszólaltatottakon kívül a szovjetösztöndíjasok többségének élete 

hasonlóképp sikeresen alakult. 
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11. Összegzés 

 

Az összegzés az eddigi elemzésekből kialakuló végkövetkeztetések megfogalmazását teszi 

szükségessé. 

Az ösztöndíjasok képzése szovjet iniciatívára indult meg. A szovjet érdekszférába került 

országok új szakembergárdájának kialakítása volt a cél. Az idő előrehaladtával azonban a 

magyar politikai vezetés igyekezett minden lehetőséget megragadva a szovjetunióbeli képzés 

eredményeként kialakult fiatal szakember-réteget a maga oldalára állítani, és az ország javára 

kamatoztatni szaktudását.  

A Szovjetunióban végzett szakemberek a ’80-as években részt vettek a szocialista gazdaság 

átalakításában, aztán pedig a rendszerváltás utáni politikus-generációban is ott találhatjuk 

őket. 

 


