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 „A TuDOMÁNYOS VERSENYBEN MEGÁLLÁS NINCS”

a sMitH JereMiÁs-ösZtönDÍJ MérLeGe

BeVeZetés

Jelen tanulmány az 1927–1941 közötti időszakban működő Smith Jeremiás Ösz  tön-
díjalapítvány létrehozásának körülményeivel és működésének értékelésével foglal-
kozik, valamint vázlatosan érinti a hazai természettudományos kutatások két világ-
háború közötti problémáját és megoldási kísérleteit. 

A Smith Jeremiás Ösztöndíjalapítvány által finanszírozott ösztöndíjprogram a kle-
belsbergi elitképzés által szorgalmazott hazai felsőoktatási ösztöndíjrendszerek egy 
– mind céljaiban, mind eredményeiben – kiemelkedő, különös körülmények között 
alapított stipendiuma, amely hűen tükrözi a klebelsbergi elitképzésre irányuló tehet-
séggondozás céljait és valódi lehetőségeit. Az írás egyúttal a két világháború közötti 
oktatás- és az ösztöndíjpolitika1 szakirodalmának egy eddig feldolgozatlan, koráb-

1 A korszak ösztöndíjpolitikájára és a külföldi magyar intézetekre vonatkozó szakirodalmat ld. 
aBlonczy Balázs: a Párizsi Magyar intézet kezdetei . Molnos Lipót igazgatósága (1927–1943) . in: 
Fehér Lovag: tanulmányok Csernus Sándor 65. születésnapjára. szerk . GálFFy László–sárinGer 
János . szeged, Lazi–sZte Btk középkori egyetemes történeti tanszék, 2015 . 403–421 .; scHne-
ider Márta: A bécsi magyar kulturális intézetek tevékenysége a két világháború között. Bécsi 
Magyar Történeti Intézet és Collegium Hungaricum. In: Hungarológiai Ismerettár, Az I. Nemzet
közi Hungarológia-Oktatási Konferencia előadásai, 7 . kötet . szerk . eGyed orsolya–Giay Béla–B. 
nádor orsolya . Budapest, nemzetközi Hungarológiai központ, 1990 . 140–163 .; Uő: Magyar ösz-
töndíjasok külföldön. In: Régi és új peregrináció. Magyarok külföldön, külföldiek Magyarorszá
gon II. Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság. szerk . BéKési imre–janKocsi József–Kósa László–
nyerGes Judit . Budapest–szeged, scriptum, 1993 . 876–889 .; Uő: a Berlini Magyar intézet és  
a Collegium Hungaricum. In: Hungarológia 2. Tudományos, oktatásmódszertani és tájékoztató 
füzetek . szerk . hegedűS rita–kőröSi Zoltánné–tarnói László . Budapest, nemzetközi Hungaroló-
giai központ, 1993 . 4–35 .; t. Kiss Tamás: A tudomány támogatása /nem/ ismer határokat? Tudo-
mánypolitika Magyarországon a két világháború között. Debreceni Szemle 2011/1 . 18–33 .; ujváry 
Gábor: Kulturális hídfőállások: A külföldi intézetek, tanszékek és lektorátusok szerepe a magyar 
kulturális külpolitika történetében. I.–II., Budapest, ráció, 2013 és 2017 .; Uő: Magyar Állami ösz-
töndíjasok külföldön 1867–1944. Levéltári Szemle, 1993/3 . 14–26 .; Uő: tudományszervezés-tör -
ténetkutatás-forráskritika, Klebelsberg Kuno és a bécsi Magyar Történeti Intézet megalapítása. 
Levéltári Szemle, 1994/3 . 10–31 .; Uő: Iskola a határon túl – A Római Magyar Intézet története 
1912–1945 . Levéltári Szemle, 1995/4 . 3–37 .; Uő: „Tudós kolostor, csöndes kolostori kerttel”: A ber-
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ban csak vázlatosan ismertetett területét, a műszaki ösztöndíjrendszer egy szeletét 
vizsgálja, kitekintéssel a tárgyalt korszak műszaki kutatásainak és a műszaki értel-
miség társadalomtörténeti vetületeire. Az analízisben felvetett szempontok, úgy mint 
az alapítvány sikeressége, az elitképzés mint előirányzott cél megvalósulásának vizs-
gálata egyszersmind módszertani megoldókulcsot kínálhat a történettudományi ku -
tatások által eddig mellőzött műszaki ösztöndíjak feltárásához is.

TuDOMÁNYOS ELIT SZüKSéGES

Klebelsberg Kuno vallás- és közoktatásügyi miniszter közoktatásra irányuló reform-
jai mellett különös figyelmet fordított a felsőoktatás és a tudományos kutatások 
ügyére is, s többször hangsúlyozta a nemzeti, tudományos elit szükségességét. Felis-
merte a hazai tudományos szakember-utánpótlás problémáját is, amely elsősorban  
a trianoni békekötés után, a társadalmilag és gazdaságilag megroppant ország regio-
nális kulturális-tudományos vezető szerepét és a tehetséges, ám sokszor anyagi 
támogatás híján lévő fiatal kutatók előmenetelét volt hivatott biztosítani. Mint mond-
 ta: „A világtörténelem végzetes útján négy gépkocsi robog. Az első gépkocsi kényte-
len gyorsítani, mert a másik három már nyomában van már harsonajelt ad, jelezve, 
hogy kerülni akar. Erre a másik három gépkocsira az van írva: Románia, Szerbia és 
Csehország. Arra a kocsira pedig, amely még elöl jár, de gyorsítani kénytelen, az van 
írva: Magyarország .”2 

A szakember-utánpótlás és a tudományos kutatások fejlesztésének érdekében 
támogatta a külföldi magyar intézetek létrehozását, valamint az egyetemi hallga-
tók, a tudományos kutatók és a nyelvtanárok külföldi tanulmányútjait finanszírozó 
programok alapítását .3 Ezek a tanulmányutak elsősorban a magántőke által alapított 

lini Collegium Hungaricum története (1924–1944). Levéltári szemle, 1998/2 . 18–30 .; Uő: sok-sok 
út vezet Rómába: A Római Magyar Intézet története. 1895–1945. Iskolakultúra, 1996/8 . 58–75 .

2 KleBelsBerG kunó: a kultusztárca 1928/9 . évi költségvetésének tárgyalásán mondott expozé . in: 
KleBelsBerG kunó: Neonacionalizmus. Bethlen István előszavával . Budapest, athenaeum, 1928 . 245 .

3 a terjedelmi korlátokra tekintettel a klebelsbergi oktatáspolitika értékelésére és az ezzel kapcsola-
tos jelentős mértékű szakirodalom bemutatására részletesen nem vállalkozhatom. A Klebelsberg 
jelentőségével és felsőoktatáspolitikájával foglalkozó szakirodalom a teljesség igénye nélkül: Glatz 
Ferenc: Nemzeti kultúra – kulturált nemzet 1867–1987 . Budapest, Zrínyi, 1988 .; Uő: Történetírás 
korszakváltásban. Budapest, Gondolat, 1990 .; Hencz Péter: Gróf Klebelsberg Kuno, a harmadik 
év  ezred minisztere . szeged, Bába és társai, 1999 .; Gróf Klebelsberg Kuno emlékezete . szerk . Kle-
BelsBerG éva. Budapest, Gróf Klebelsberg Kuno Alapítvány, 1994.; ladányi andor: Klebelsberg 
felsőoktatási politikája . Budapest, argumentum, 2000 .; mann Miklós: Oktatáspolitikusok és kon
cepciók a két világháború között. Budapest, Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, 1997.;  
A legnagyobb álmú magyar kultuszminiszter, Klebelsberg Kunó kora és munkássága. szerk . miK-
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ösztöndíjalapokból, illetve az Országos Ösztöndíjtanács felügyeletével és vélemé-
nyezésével működtetett állami ösztöndíjprogramokból valósultak meg. Bár a magán-
tőke által finanszírozott programok az állami ösztöndíjakhoz képest számban alul-
reprezentáltak voltak, céljaikban hasonló elven működtek: a látókör, a tudás és a 
szakmai tapasztalatok kiszélesítésének, az úgynevezett magasabb kiképzés előmoz-
dításának, s nem az alapismeretek megszerzésének biztosítékai voltak . Mint azt az 
1927. évi XIII. törvénycikk4 indoklásában írta klebelsberg: „Hazai felsőoktatásunk 
magas színvonala indokolja azt az álláspontomat, hogy bármely pályára készülő 
ifjaktól megkívánom, hogy hazai főiskolán végezzék tanulmányaikat és szerezzék 
oklevelüket és külföldi tanulmányukat abból a célból tartom az ösztöndíjakció kere-
tében támogatandónak, hogy itthoni tanulmányaik kiegészítésére, látókörük szélesí-
tésére, kutatási módszerek elsajátítására szolgáljon.”5

 „A XX. SZÁZAD PEDIG A TERMéSZETTuDOMÁNYOKé”

„Ismert osztályozása a századoknak, hogy a XVIII. század a bölcseleté és a XIX. 
század a történelemé volt, a XX. század pedig a természettudományoké […] E tudo-
mányos korszellemmel összhangba kell hoznunk a magyar kultúrpolitikát.”6 kle-
belsberg bevezetőmondata A természettudományok fejlesztése érdekében teendő 
intézkedésekről szóló törvényjavaslathoz indokolásában egyértelműen jelezte azt  
a húszas években kibontakozó tudománypolitikai irányt, amely a két világháború 
közötti időszakban kiemelt figyelmet fordított a hazai természettudományi kutatá-
sokra. Bár Klebelsberg elitképzésre irányuló tudománypolitikai célkitűzései között 
valóban kiemelt helyen szerepelt a hazai természettudomány állapota és a Műegye-
tem ügye, miniszterségének első éveiben – elsősorban anyagi okok miatt – a társada-
lomtudományok és a szellemtudományok támogatását szorgalmazta . ennek okát 
később így indokolta: „Nem volt véletlenség, hogy miniszterségem első három évé-
ben inkább a szellemi tudományok rekonstrukciójával foglalkoztam, mert a szellemi 

lós Péter . szeged, Belvedere Meridionale, 2008 .; t. Kiss tamás: Klebelsberg Kuno. Budapest, Új 
Mandátum, 1999 .; „A legnagyobb álmú magyar kultuszminiszter” gróf Klebelsberg Kuno . szerk . 
ujváry Gábor . Budapest, kairosz, 2013 .; Uő: „Egy európai formátumú államférfi”. Klebelsberg 
Kuno 1875–1932. Pécs–Budapest, kronosz–Magyar történelmi társulat, 2014 .; Gróf Klebelsberg 
Kunó emlékezete . szerk . zomBori istván . szeged, keresztény értelmiségiek szövetsége, 1995 .

4 1927. évi XIII. törvénycikk a külföldi magyar intézetekről és a magas műveltség célját szolgáló 
ösztöndíjakról . 

5 KleBelsBerG kuno: Gróf Klebelsberg Kuno beszédei, cikkei és törvényjavaslatai, 1916–1926. 
Budapest, athenaeum, 1927 . 193 . (a továbbiakban: KleBelsBerG, 1927 .)

6 KleBelsBerG, 1927 . 161 .
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tudományok túlnyomó többségének sikeres műveléséhez jóformán nem kell más, 
mint egy könyvtár. A természettudományok felvirágzásának ellenben sokkal költsé-
gesebbek az előfeltételei. Az államnak korábbi kétségbeejtő pénzügyi helyzetében 
nagyobb anyagi eszközök megmozgatására még csak gondolni sem lehetett.”7 a ter-
mészettudományi kutatások fejlesztésére, kivált a Műegyetem problémáinak orvos-
lására irányuló terveinek megvalósításához csak a népszövetségi kölcsön felvétele 
után nyílt lehetősége, és akkor sem a teljes korrekcióra. 

A szanálás befejeztével Klebelsberg országos tanácskozást hívott össze. Az 1926 
januárjában megrendezett Természet-, Orvos-, Műszaki- és Mezőgazdaságtudományi 
országos kongresszuson a kor legnevesebb természettudományos szakembereinek 
bevonásával és véleményezése mellett dolgozták ki a hazai elméleti és alkalmazott 
természettudományok fejlesztésére irányuló tudománypolitikai programot8, amely 
program elvi keretei végül a két világháború közötti időszakban meghatározó irány-
vonalként szolgáltak,9 annak ellenére, hogy a kidolgozott program bizonyos elemei 
nem, vagy csak jóval később valósultak meg. Előbbire jó és egyben szomorú példa  
a fővárosban létesítendő természettudományi telep sorsa, amely a Budapesti Tudo-
mányegyetem tiltakozása és a megfelelő anyagi források hiányában végül nem való-
sult meg . 10

A konferencián résztvevő szaktekintélyek és a hazai ipar szereplői tudományterü-
letenként feltárták és megvitatták azokat az alapvető problémákat, amelyek az egyes 

7 KleBelsBerG, 1927 . 144 . 
8 A törvényjavaslat 9. paragrafusa értekezett a tudományos ösztöndíjak részarányos szétosztásáról. 

A törvényjavaslatot Klebelsberg a Minisztertanács 1926. április 16-i ülésén ismertette, majd az 
átdolgozott változatát júniusban nyújtott be a Nemzetgyűlés ülésén. Az országgyűlés azonban  
a törvénytervezetet csak 1929-ben tárgyalta, törvény pedig 1930-ban lett belőle. A törvény hátteré-
ről ld. ladányi andor: a magyar dahlem . klebelsberg terve a természettudományi telep létesíté-
sére . Történelmi Szemle, 1995/3 . 301–316 . (a továbbiakban: Ladányi, 1995) és palló Gábor: német 
tudományos modell Magyarországon: klebelsberg tudományos rendszere . Magyar Tudomány, 
2002/11 . 1462 . 

9 A konferencia eredményeit a Természet-, Orvos-, Műszaki- és Mezőgazdaságtudományi Országos 
Kongresszus munkálatai című kötet foglalja össze ld. A Természet-, Orvos-, Műszaki- és Mező gaz-
daságtudományi Országos Kongresszus munkálatai. szerk . GorKa sándor . Budapest, egyetemi 
nyomda, 1926 . (a továbbiakban: GorKa, 1926.) A két világháborúközötti időszak hazai természet-
tudományi kutatásokról ld . móra László: Fejezetek a magyarországi tudományos kutatás történe-
téből I., Technikatörténeti Szemle, 1985/15. 9–28.; uő: A természettudományi kutatások állami 
támogatása a két világháború között, Magyar Tudomány, 1989/9. 768–775.; uő: Az Országos Ter-
mészettudományi Tanács és Alap működése, Technikatörténeti Szemle, 1998/17. 177–193.; uő:  
a széchenyi tudományos társaság és a magyar természettudományi és technikai kutatások, Tech
nikatörténeti Szemle, 1990-1991/18 . 63–78 .

10 ladányi andor: a magyar dahlem . klebelsberg terve a természettudományi telep létesítésére . Tör
ténelmi Szemle, 1995/3 . 301–316 .
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szakterületeken és a Műegyetemen azonnali megoldásra szorultak. Mind a konferen-
cián, mind a két világháború közötti időszak műszaki elitképzési programjában 
kiemelendő az egyetem priorizált szerepe, problémáinak, úgymint a szakember-
utánpótlás, az oktatói létszám növelés elmaradása, a laboratóriumok és a szakkönyv-
tári állománybővítés hangsúlyozása. Ezt a kivételezett helyzetet indokolja, hogy  
a hazai műszaki elitképzés az első világháború előtt – és után is – az ország egyetlen 
műszaki egyeteméhez, a magyar királyi József Műegyetemhez kötődött. A konferen-
cia megoldandó kérdésének számított többek között – akárcsak a Műegyetemen –  
a (tudományos) szakember-utánpótlás biztosítása, a tudományos kutatások eredmé-
nyeinek csekély mértéke vagy elmaradása. utóbbi elsősorban a kutatások anyagi 
forrásának hiányából adódott. Schimanek Emil11 műegyetemi oktatót és prorektort 
idézve: „[…] nem a tudományosan képzett kutatók számának, vagy azok rátermett-
ségének hiányán, hanem legnagyobbrészt az anyagi nehézségeken múlik, hogy több 
eredményt felmutatni nem tudunk.”12 Jóllehet schimanek emilnek igaza volt, való-
ban mindkét problémahalmaznak elsősorban anyagi okai voltak, hiszen sem a leg-
újabb nemzetközi szakirodalom, sem a jól felszerelt laboratóriumok és kísérleti 
állomások nem álltak a kutatók rendelkezésére. A két legalapvetőbb eszköz hiány-
zott: a társadalomtudományi területekhez képest sokkal gyorsabban fejlődő termé-
szettudományok releváns külföldi szakirodalma, amely biztosította a legújabb ered-
mények megismerését (és alkalmazását), valamint a hazai kutatási eredmények 
bekapcsolását a nemzetközi áramlatba, de hiányoztak a természettudományi terüle-
ten szintén esszenciálisnak számító kísérleti eszközök és a jól felszerelt laborató-
riumok. A húszas években már közel sem az volt a cél, hogy a nyugati országok 
tendenciáit utánozzák, hanem az újonnan alakult szomszédos államokkal szemben  
a kulturális-technikai fölény megtartására törekedtek. A szlovák, a román, a szerb-
horvát szomszédok a háború után egyértelműen a saját műszaki felsőoktatási intéz-
ményeiknek létrehozásán munkálkodtak. S bár állami költségvetéseikből jelentős 
összegeket fordítottak az új műegyetemeik kiépítésére, a kiemelt fontossággal bíró 
tanerő biztosítása – pontosabban annak hiánya – lassította ezt a folyamot. Schimanek 
Emil 1924-es rektori beszédében éppen arra hívja fel a magyar kormányzat és a hall-
gatóság figyelmét, hogy a „[…] tudós gárda hiányán nem tudnak ugyan egyhamar 
segíteni, mert ehhez évtizedes kulturmunka és megfelelő kulturális légkör kell. 
Hiába küldik ki tucatszámra tehetséges ifjaikat külföldre, hiába képezik ezek ki 
magukat ott bármily tökéletesen, ha hazatérve nem találják meg azt a fokát az általá-

11 Schimanek Emil (1872–1955) gépészmérnök, egyetemi tanár, a Műegyetem rektora 1923–1925 
között . 

12 Schimanek Emil: A műszaki tudományok haladásának főbb tényezői hazánkban. In: GorKa, 
1926 . 27 . 
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nos kulturának, amely nélkül a tudós munkája terméketlen, meddő talajba vetett mag 
marad.” Ha a magyar természettudomány egy versenyképes tudományos elitet, mi 
több: eredményeket akart felmutatni, akkor mindeme hiányosságokat – a finanszíro-
zás módjától függetlenül – pótolni kellett, ahogyan azt Magyary Zoltán is megfogal-
mazta 1926-ban: „[…] a tudományos versenyben megállás nincs.”13 

A sürgősen megoldandó problémák orvoslásához azonban megfelelő anyagi for -
rás még a népszövetségi kölcsön folyósítása után sem állt rendelkezésre, márpedig  
a technikai kísérletek, a felszerelések, könyvek és folyóiratok beszerzése nagy költ-
ségekkel járt, ezért alternatív, de annál leleményesebb megoldással igyekeztek pó -
tolni a hézagokat. Optimális, alacsonyabb tőkebefektetéssel, de nagyobb kockázati 
faktorral bíró megoldásnak bizonyult a kutatók külföldre küldése ösztöndíjakból 
finanszírozott tanulmányutak keretében. A cél az volt, hogy a kutatómunkára al -
kalmas, megfelelő nyelv- és szakismerettel rendelkező szakemberek tanulmányutak 
segítségével ismerkedjenek meg a külföldi műszaki kutatási irányzatokkal, a kutató-
intézetek és laboratóriumok munkájával .14 Bár a tanulmányutakat biztosító ösztön-
díjprogramok létrehozásával és működtetésével kisebb anyagi áldozattal tudták  
a megfelelő eszközökhöz és tudáshoz juttatni a kutatókat, a megoldás egyik árnyol-
dalának számított, hogy a tanulmányút során azokkal a pull-faktorokkal is számolni 
kellett, amelyek vonzóvá és csábítóvá tették az ösztöndíjasok számára a külhoni létet. 

az ösztöndíjprogramok létrehozása, bár kevesebb anyagi áldozatot igényelt, mégis 
új finanszírozandó tételként jelent meg a költségvetésben és az adminisztrációban.  
A Vallás- és Közoktatásiügyi Minisztérium ezért igyekezett a külföldi magán- és 
állami,15 valamint hazai magántőkét is bevonni az ösztöndíjhálózat építésébe. A há -
lózat természetesen nem csak a természettudományi területet igyekezett lefedni, 
hanem a teljes magyar tudományos életet, jóllehet a tudományterületekhez szigorúan 
nem kötött ösztöndíjakból – például a belföldi kutatói ösztöndíjak, a bécsi és berlini 
Collegium Hungaricumok esetében – arányosan juttattak a természettudományi 
kutatók részére. A húszas években kiépülő felsőoktatási és posztgraduális ösztöndíj-
hálózat, amely a természettudományi ösztöndíjak mellett természetesen a társada-
lomtudomány számos területét érintette, a tudás hazahozatalát segítette elő. Az 
1926-os országos tanácskozás után nem sokkal a Minisztertanácsnak váratlanul 

13 maGyary Zoltán: a magyar tudomány nemzetközi helyzete . in: GorKa, 1926 . 632 .
14 Többek között Dr. Vendl Miklós, a soproni Bánya- és Erdőmérnöki Főiskola tanárának javaslata. 

Dr . Vendl Miklós hozzászólása a Dr . szarvasy imre által tartott Az elektrochemiai kutatómunka 
múltja, jelene és jövő feladatai hazánkban című beszámolójához. Ld. erről GorKa, 1926 . 524 . 

15 A külföldi magánszemély és/vagy szervezet által finanszírozott ösztöndíj volt a Rockefeller Alapít-
vány vagy a svájci Roche Alapítvány stipendiuma, a külföldi állami ösztöndíjakra pedig jó példa  
a genfi székhelyű svájci állami ösztöndíj.
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nagyobb összeg sorsáról kellett döntenie, amely összeg kitűnő alkalmat kínált egy,  
a műszaki szakemberek számára tervezett ösztöndíjprogram létrehozására. 

a sMitH JereMiÁs ösZtönDÍJaLaPÍtVÁny LétreHoZÁsa 

Az 1926. július 14-én tartott minisztertanácsi ülésen a pénzügyminiszter, Bud János 
a konferencián kidolgozott irányelveknek megfelelően egy Jeremiah Smith16 népszö-
vetségi főbiztos nevét viselő alapítvány létrehozását terjesztette elő. Ahogyan arra  
a felszólalásában is kitért, a Magyarország szanálására küldött Smith a neki fizetség 
gyanánt kiutalt keretösszeget nem használta fel. A keretösszegből kizárólag alkalma-
zottai fizetését, illetve a magyarországi működésével kapcsolatos irodai és egyéb 
dologi kiadásokat finanszírozta, vagyis főbiztosi feladatkörét de facto ingyen látta 
el .17 Bud a miniszterelnökkel való egyeztetés után a megmaradt összeget felajánlotta 
Smithnek, ő azonban ezt nem fogadta el, így a miniszterelnökkel való újbóli meg-
beszélés után – Smith tudtával –, egyúttal a megbecsülés jeléként terjesztette elő az 
összeg felhasználásáról szóló javaslatot. A Minisztertanácsban történő megszava-
zása után az alapító okirat elkészítésével Klebelsberg Kuno vallás- és közoktatásügyi 
minisztert bízták meg .18 Az alig néhány héttel később elkészült alapítólevél-tervezet 
szerint az alapítvány elsődleges célja, „[…] hogy a Smith Jeremiás népszövetségi 
főbiztos úr által Magyarország pénzügyi helyreállítása körül kifejtett önzetlen és 
áldozatkész munkálkodásának emlékére egy a főbiztos úr nevét viselő 3 500 000 000 
papírkorona19 összegű tanulmányi ösztöndíjalapítvány tétetik abból a célból, hogy 
annak terhére magyar ifjak Amerikában technikai /mérnöki/ kiképzésben legyenek 
részesíthetők.”20 

Klebelsberg még az okirat véglegesítése előtt, bevonva a folyamatba az ország 
első számú műszaki felsőoktatási intézményét, a magyar királyi József Műegyete-

16 Jeremiah Smith (1870–1935) amerikai ügyvéd, népszövetségi főbiztos. 1924-ben népszövetségi 
főbiztosként feladatai közé tartozott a Magyarországnak biztosított népszövetségi kölcsön felhasz-
nálásának felügyelete és az ország pénzügyi talpra állítása. Ld. erről peterecz Zoltán: Jeremiah 
Smith és a magyar népszövetségi kölcsön, 1924–1926 . Debrecen, Debreceni egyetemi, 2018 .

17 Magyar nemzeti Levéltár országos Levéltár (a továbbiakban: MnL oL), k 27, Minisztertanácsi 
jegyzőkönyvek, 1926.07.14. 42. 

18 MNL OL, K 27, Minisztertanácsi jegyzőkönyvek, 1926.07.14. 15–18.
19 280 000 pengő vagy 240 000 aranykorona.
20 BME Levéltár (a továbbiakban: BME L), Magyar királyi József Nádor Műszaki és Gazdaságtu-

dományi egyetem rektori Hivatal iratai (a továbbiakban: JnMGe rH) 3/c, 1 . csomó 180 . sz ./1935 . 
(a továbbiakban: 1 . cs . 180 . sz ./1935 .) 1582/1926 . alapítólevél-tervezet .



221

„A TuDOMÁNYOS VERSENYBEN MEGÁLLÁS NINCS”

met, véleményezés végett megküldte a tervezetet az Egyetemi Tanácsnak.21 a ter-
vezetet végül egyetlen módosítással az egyetem akkori rektora, Szarvasy Imre22 
terjesztette fel. A kiegészítés értelmében, amelyet az alapítólevél 4. § 2. pontjába il -
lesztettek, az ösztöndíjra csak és kizárólag azok a magyar mérnökök pályázhattak, 
akik oklevelüket a magyar királyi József Műegyetemen szerezték.23 klebelsberg  
e lépése megteremtette azt a szoros kapcsolatot, amely később az egyetem és az ala-
pítvány között kialakult, hiszen ezzel az apró, ám annál jelentősebb módosítással 
biztosították, hogy az egyetem haszonélvezője legyen egy tekintélyes összeggel ren-
delkező ösztöndíjprogramnak, amelyet külső erőforrásból, saját költségvetésétől füg-
getlenül eszközként használhatott oktatóinak, reménybeli jövendő alkalmazottainak 
és volt növendékeinek szakmai továbbképzéséhez. Az együttműködés a miniszté-
rium részéről is prosperáló és ésszerű döntésnek bizonyult, minthogy a tervezett 
ösztöndíj hivatalosan a magyar műszaki elitképzés támogatását célozta. A szóban 
forgó célcsoport a korszakban elsődlegesen a Műegyetemről került ki, ahogyan az 
Országos Tanácskozás műszaki szekciójának szakelőadásain is javarészt műegye-
temi oktatók számoltak be a hazai műszaki kutatások állapotáról. 

Nem szabad elfeledkezni arról a tényről sem, hogy a tárgyalt korszakban a kutató-
mérnöki életpálya szorosan kapcsolódott a katedrához és az egyetemi ranglétra lép-
csőfokról lépcsőfokra történő bejárásához, így aki a pályázat idején még nem állt 
foglalkoztatási viszonyban az egyetemmel, de kutatómérnöki pályára készült, később 
nagy valószínűséggel a Műegyetemre került. A harminchárom ösztöndíjas közül 
tizenöten (45,5%) álltak alkalmazotti jogviszonyban az egyetemmel pályázati idő-
szakuk alatt, és valamennyien a segédszemélyzet24 részét alkották: közülük hét fő 
adjunktusi, szintén hét fő tanársegédi és egy fő tanszéki szakelőadói státuszban.25 az 
egyetemmel munkaviszonyban állók 45,5%-os aránya – az ösztöndíjasok közel fele 
– elfogadható tendenciának számít, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy a taka-
rékoskodás jegyében az 1923-as közalkalmazottak létszámcsökkentésére vonatkozó 
törvénykezés26 miatt gyakorlatilag létszámstop volt érvényben a műegyetemen tan-
erőfelvételnél, előléptetéseknél. Ebből kifolyólag az egyetemen folyamatos oktató-

21 BMeL, JnMGe rH, 3/c, 1 . cs . 180 . sz ./1935 . 2263/1926 . Miniszteri leirat .
22 Dr. Szarvasy Imre (1872–1942) vegyészmérnök, 1925–1927 között a Műegyetem rektora. 
23 BMe L, JnMGe rH, 3/c ., 1 . cs . 180 . sz ./1935 . 1582/1926 . alapítólevél-tervezet .
24 A műegyetemi tanerő segédszemélyzetének legmagasabb beosztása, egyben „elitje” az adjunktusi 

pozíció . 
25 Az alkalmazotti jogviszony jellegének vizsgálata során nem tettünk különbséget az állandó vagy 

ideiglenes (megbízott) státusz között . 
26 1923. évi XXXV. törvénycikk.
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hiány jelentkezett, noha a háború és a békeszerződés után rohamosan megnöveke-
dett hallgatói létszám a mihamarabbi létszámbővítést igényelte.27

Az alapítvány tőkevagyonát képező 280 000 pengőt28 – a Smith által fel nem hasz-
nált összeget – a „jó kamatozás reményében”29 a Magyar nemzeti Bank részvényei-
ben kötötték le, amelynek pénztári kezelését ugyan a központi Állampénztár végez-
te,30 de az alapítvány kezelője a mindenkori vallás- és közoktatásügyi miniszter volt. 
Az ő jogkörébe tartozott annak az eldöntése is, hogy évenként hány személynek és 
mekkora összegben adtak ösztöndíjat .31Amennyiben az alapítvány jövedelméből  
– bármilyen oknál fogva – adott évben nem tudtak ösztöndíjat biztosítani, úgy  
a fennmaradó összeg a tőkevagyont gyarapította.32 ilyen év azonban az ösztöndíj 
története során nem volt, még a gazdasági világválság legmélyebb periódusaiban sem . 

az alapító okirat kiállításához33 a Minisztertanács hivatalosan 1927 . január 21-én 
járult hozzá. A pályázatban résztvevőknek az alábbi kritériumoknak kellett megfe-
lelniük: „[…] a magyar királyi József Műegyetem bármely szakán oklevelet szerzett 
azon mérnökök, akik 35. életévüket még nem töltötték be és kutatásuk témája az 
amerikai tanulmányutat szükségessé tette.”34 a smith Jeremiás ösztöndíjalapítvány 
célja tehát a fiatal magyar mérnökök35 amerikai tanulmányútjának támogatása volt. 

27 Schimanek Emil rector magnificus megnyitó beszéde az 1923/24. tanévre. In: A m. kir. József-
Műegyetem 1923/24. tanévének megnyitásakor tartott 1923. szeptember hó 30-án beszédek . sz . n . 
Budapest, Pátria, 1924 .

28 Összehasonlításképpen: a vallás- és közoktatásügyi tárca költségvetési kerete 1926 második fél-
évében 122 342 254 pengő volt, az állami költségvetés 9,3%-a. maGyary Zoltán: A magyar tudo
mánypolitika alapvetése . Budapest, királyi Magyar egyetemi nyomda, 1927 . 13 ., ill . 468 .

29 BMe L, JnMGe rH, 3/c ., 1 . cs . 180 . sz ./1935 . 319/1927 . alapítólevél .
30 BMe L, JnMGe rH, 3/c ., 1 . cs . 180 . sz ./1935 . 319/1927 . alapítólevél .
31 BMe L, JnMGe rH, 3/c ., 1 . cs . 180 . sz ./1935 . 1582/1926 . alapítólevél-tervezet .
32 Az Állami zárszámadások szerint az alapítvány vagyona 1931/32. év végén 273 796 pengő, tíz 

évvel később 1940/41. év végén 332 300 pengő. A zárszámadási naplók 1947/48. évi kimutatásban 
is közölnek információt az alapítvány pénzügyeiről, noha az ösztöndíjprogram ekkor már évek óta 
nem működött. A m. kir. Legfőbb Állami Számvevőszék jelentése a Magyar Államnak az 1932/33. 
évre vonatkozó Zárszámadásról. H . n ., k . n ., é . n . 182 .; A Magyar Állam Zárszámadása az 1941. 
évről . Budapest, Magyar királyi Állami nyomda, 1943 . 407 .; Állami Zárszámadás 1947/48. szám
adási időszakról. Budapest, k . n . 1949 . 423 .

33 Az alapítólevelet öt példányban állították ki, ebből egyet a névadó Smith Jeremiásnak küldtek meg. 
Egy példány került a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium irattárába, egy a m. kir. József 
Műegyetem Tanácsának irattárába, továbbá egy-egy a m. kir. Országos Levéltárba és a Közalapít-
ványi kir. ügyigazgatósághoz.

34 BMe L, JnMGe rH, 3/c ., 1 . cs . 180 . sz ./1935 . 319/1927 . alapítólevél .
35 nembeli kikötést sem az alapítólevél, sem a pályázati hirdetmény nem tartalmazott . Fontos megje-

gyezni, hogy az ösztöndíj alapításakor nők nem végezhettek mérnöki, gépészmérnök, illetve 
vegyészmérnöki szakokat, bár építészmérnöki diplomát szerezhettek, az ösztöndíjnak mégsem volt 
női kedvezményezettje, de még női pályázóról sem tudunk. BME L, Királyi József Műegyetem 
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Bár az okirat nem tért ki a beszámolási kötelezettségre, az ösztöndíjas kutatóktól 
mégis elvárták a folyamatos kapcsolattartást (levél útján), majd az ösztöndíjas idő-
szak leteltével a hazai tudományos közegben történő számadást. utóbbi keretéül 
általában a Magyar Mérnök- és építészegylet előadásai és az Egylet szakfolyóirata 
szolgált . 

Mindamellett, hogy ismerjük az ösztöndíjalapítvány létrehozása mögött megbúvó 
szándékokat, nem árt górcső alá venni az alapítólevélben nem megfogalmazott, ám 
annál lényegesebb célkitűzéseket is. Az alapítvány egyik meg nem fogalmazott célja 
volt, hogy az elitképzésen túlmenően az egyén által kiépített kapcsolati tőke előnye-
iből a hazai ipar és tudományos közélet is részesüljön. Bár az ösztöndíjasok egyéni 
céljai elsősorban a tudományos és karrier-előmenetelre, valamint a saját kapcso-
latrendszer építésére korlátozódtak, az ösztöndíjnak köszönhetően hosszabb időt 
Amerikában töltő tudományos szakembereknek ezáltal egy olyan szűk, amerikai 
kapcsolati hálóval rendelkező csoportja képződött, amely jövedelmező volt a küldő 
intézménynek számító Műegyetem, a magyar tudományos közélet, de még a kultu-
rális külpolitika számára is.

Az alapítvány másik nem hivatalos – az ösztöndíjra vonatkozó forrásokban egzakt 
módszerekkel kimutathatatlan, de az országos tanácskozás során nyíltan kimondott 
– célja volt, hogy az ösztöndíjprogrammal a gazdaság indirekt fejlesztését irányozza 
elő. Minthogy a trianoni béke után a gazdasági talpra álláshoz szükséges anyagi és 
tudástőke egyaránt hiányzott, a gazdaság újbóli működtetéséhez átfogó, gazdasági 
és ipari struktúraváltás volt szükséges. E tények figyelembevételével a húszas évek-
től, a struktúraváltás értelmében, kiemelt ipari szektorként kezelték a kis nyers-
anyagigényű ágazatokat, mint az elektrotechnikát vagy a vegyipart (mezőgazdaság 
kemizálása), a hagyományosan támogatott gépipart (mezőgazdasági gépgyártás),  
a repülőgépgyártást, a polgári légiközlekedés fejlesztését, az infrastruktúra fejlesz-
téséhez szükséges úthálózat-, hidrológiai és geodéziai kutatásokat, valamint az ener-
giagazdálkodást .36 A felsorolt fejlődési és átalakulási irányvonalak az ösztöndíjas 
kutatási tervekben és tanulmányi beszámolókban is egyértelműen kimutathatók. Az 
ösztöndíjas program pályázati anyagai között, az ország gazdasági és anyagi hely-
zetét figyelembe véve, mindenekelőtt elsőbbséget élveztek az energiagazdálkodás-, 
az elektrotechnikai, a kémiai, a hidrológiai, az infrastrukturális és az aerodinami-
kai kutatások. A harmincas évek közepétől szinte egymás utáni években kaptak 

rektori Hivatalának iratai 1871–1934 (a továbbiakban: kJM rH), 3/c ., 64 . csomó (a továbbiakban: 
3/c., 64. cs.) 1587/1927. Nők felvétele a Műegyetemre.

36 németH József: A technika és mérnökség magyarországi története. Mérnökszerepek és ipartörté
neti korszakváltások. Budapest, Műegyetemi, 1999. 163–186.
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aerodinamikai és aviatikai kutatásokkal foglalkozó mérnökök ösztöndíjat,37 ehhez 
hasonló, bár időben kevésbé koncentrált törvényszerűség figyelhető meg az élelmi-
szeriparhoz kötődő vegyészmérnök38 és a mezőgazdasági gépesítéssel foglalkozó 
gépészmérnök39 ösztöndíjasoknál is . az ösztöndíjpályázatokat elbíráló ösztöndíjta-
nács és az ösztöndíjasok névsorát felterjesztő szakosztályi tanácsok is törekedtek 
arra, hogy a nyertes pályázók lehetőleg olyan kutatási témákkal foglalkozzanak, 
amelyek adott időszakban a magyar ipar fejlődésének szempontjából fontosak vol-
tak. Ebben az értelemben a korábban felsorolt iparágak fejlesztésére tett kísérletek 
részét képezi a smith Jeremiás-ösztöndíjasok által hazahozott tudás és az ebből 
kovácsolt tőke.

Már a kiutazás előtt egyértelművé tették az ösztöndíjasok számára, hogy a megpá-
lyázott időszak alatt folyamatosan a célországban kell tartózkodniuk. Ezt a kitételt 
szigorúan be kellett tartani. Ha valaki egyéves ösztöndíjat kapott, de még annak 
letelte előtt hazaérkezett, felülvizsgálatnak vetették alá.40 Ahogyan a rövidítést, úgy 
a hosszabbítást sem támogatták, és a fél vagy egy éven felüli hónapokat nem patro-
nálták .41 az ösztöndíjalapítvány tudatosan törekedett arra, hogy a kint maradási koc-

37 Hültl Hümér (1934/1935) polgári aviatikával, Varga László (1935/1936), Fényes Iván (1935/1936) és 
Rákosi György (1938/1939) pedig aerodinamikai kutatásokkal foglalkozott.

38 Józsa istván (1927/1928), karácsonyi László (1929/1930) lisztkémiai eljárásokra, Braun Géza 
(1930/1931) organikus kémiai kutatásra, Becker Jenő (1933/1934) pedig vitaminvizsgálati kutatá-
sokra nyert pályázatot .

39 Vörös Imre (1929/1930) mezőgazdasági gépgyártással, Rózsa Tibor (1931/1932) malomépítéssel és 
malomgép-szerkesztéssel, Rázsó Imre (1937/1938) pedig mezőgazdasági géptannal foglalkozott. 

40 Feimer László (1930/1931) ösztöndíjas a megpályázott időszaknál rövidebb ideig tartózkodott az 
Egyesült Államokban. Miután a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium értesült a korábbi hazaté-
résről, az Egyetemi Tanács bekérte Feimertől a tanulmányútján készült jelentést és felülvizsgálat-
nak vetették alá . Feimer csak abban az esetben kaphatta meg ösztöndíjának negyedik, egyben 
utolsó részletét, amennyiben kötelességét maradéktalanul teljesítette . BMe Levéltár, JnMGe rH, 
3/c., 1. cs. 180. sz./1935. 5795/1931. Feimer László mérnök Smith-féle ösztöndíjas tanulmányútjára 
vonatkozó jelentés bekérése. Feimer László ügyéről végül döntöttek és néhány hónappal a bekérés 
után határozatot hoztak arról, hogy kiutalják neki ösztöndíjának negyedik részletét. Ebből arra 
következtethetünk, hogy Feimer teljesítette kötelezettségeit. BME Levéltár, JNMGE RH, 3/c., 1. cs. 
180. sz./1935. 917/1931. Dr. Feimer László Smith-ösztöndíjas beszámoló jelentésének felterjesztése 
a VkM-ba .

41 egy ösztöndíjas kivételével . Morvay Gábor, a program utolsó ösztöndíjasának esetében rendkí-
vüli körülmények idézték elő a további félévek biztosítását. Minthogy az 1940/41. tanév után  
a pályázati hirdetményre nem érkezett be pályázat, az alapítvány felajánlotta Morvaynak a hosz-
szabbítást. A magyar konzuli szolgálat megszűnése után a svéd konzulátus látta el a magyar ügye-
ket, így a Smith Jeremiás-ösztöndíjasok ügyeinek vitelét is. A svéd konzulátuson keresztül Mor-
vaynak közel két éven keresztül biztosították az ösztöndíjat. Morvay 1943-ban tért haza, majd  
a negyvenes évek végén Venezuelába emigrált. MNL OL, K 130, 10. cs. 13/f. tétel Tanulmányutak, 
ösztöndíjak, kongresszusok .
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kázatot, a pull-faktorokat kiszorítsa, s a programban résztvevő szakemberek az ösz-
töndíjas időszakuk után valóban hazatérjenek és a hazai tudományos közegben 
tevékenykedjenek, megtartva a korábban kialakított nemzetközi kapcsolatrendszerü-
ket. Ennek eszközéül szolgált a külföldi túltartózkodás és/vagy kivándorlás vissza-
szorítása – ehhez természetesen hozzájárult az amerikai bevándorlási politika is, 
amely a húszas évektől már nem szorgalmazta a korlátlan bevándorlást – és a haza-
térés utáni beszámolási kötelezettség . 

A SMITH JEREMIÁS-ÖSZTÖNDÍJASOK

1927 és 1941 között (időrendi sorrendben) az alábbi személyek kaptak ösztöndíjat: 
Józsa István (1927/28), Janicsek (Jáky) József (1927/28), Juhász Kálmán János (1927/28), 
Vér tibor (1928/29), elischer Pál (1928/29), Puky Péter (1928/29), karácsonyi László 
(1929/30), ifj. Konkoly-Thege Gyula (1929/30), Vörös Imre (1929/30), Feimer László 
(1930/31), Braun Géza (1930/31), nyiri László (1930/31), Horváth szabolcs (1931/32), 
Springer (Sályi) István (1931/32), Rózsa Tibor (1931/32), Gyengő Tibor (1932/33), Bec-
ker Jenő (1933/34), Einwachter József (1933/34), Hültl Hümér (1934/35), Babits Viktor 
(1934/35), Hetényi Miklós (1934/35), Varga László (1935/36), Maurer Gyula (1935/36), 
Fényes Iván (1935/36), Hajdú Elemér (1936/37), ifj. Pöschl Imre (1936/37), ifj. Szendy 
Károly (1936/37), ifj. Rázsó Imre (1937/38), Bogárdi János (1937/38), Böckh Béla 
(1938/39), rákosi György (1938/39), Morvay Gábor (1939/40), tarics sándor (1940/41) . 
A harminchárom főből tizenhat fő gépészmérnöki, tizenegy fő mérnöki, négy fő ve -
gyészmérnöki és két fő építészmérnöki végzettséggel rendelkezett. 

1 . ábra az ösztöndíjasok végzettség szerinti megoszlása
(forrás: A szerző saját munkája)
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AZ ALAPÍTVÁNY MűKÖDéSéNEK MéRLEGE

Mint azt korábban hangsúlyoztuk, az ösztöndíj az elitképzés céljait szolgálta, így 
érdemes meghatározni azokat a vizsgálati szempontokat, amelyek alkalmasak arra, 
hogy kimutassák, hogy az ösztöndíjalapítvány ténylegesen az elitképzés elősegítésé-
nek elvei mentén működött. 

Vizsgálati szempont lehet egyrészről annak a megállapítása, hogy az adott ösztön-
díjas szakterületének kiemelkedő hazai és/vagy nemzetközi képviselőjévé vált-e ösz-
töndíjas időszakának letelte után. Az eddigi életút-kutatások alapján harminchárom 
ösztöndíjas közül huszonkét fő (66%) szerzett doktori fokozatot. Ebből tizenegy fő 
már az ösztöndíjas időszak előtt, szintén tizenegy fő pedig a tanulmányútja után. Az 
értékelésnél szem előtt kell tartani, hogy a műszaki értelmiség esetében a doktori 
fokozatot szerzettek aránya a korszakban általánosan jóval alacsonyabb, mint a többi 
tudományterületen működő kutatóké. „A mérnökök soraiban még ritkább a műszaki 
doktorátus, ami természetes következménye azoknak a súlyos követelményeknek, 
melyeket műegyetemünk annak elnyerése iránt támaszt.”42 a Bene Lajos által is 
megfogalmazott tendencia ugyanakkor csak részben adódott a Műegyetem magas 
követelményrendszeréből. Az alacsony arányszám miértje sokkal inkább a mér-
nöktársadalom pályaívének sajátossága volt, amely elsősorban a gyakorlati tevé-
kenységet, a gazdasági életben, az iparban való mihamarabbi elhelyezkedést és az 
egzisztenciális biztonságot szorgalmazta . a kutatói életpálya – amelynek velejárója 
a doktori fokozat megszerzése – hosszútávú maratonját igen kevés mérnök válasz-
totta, részben mert a hazai anyagi és finanszírozási rendszer, a kutatói lehetőségek és 
helyek korlátolt számúak voltak, s mert kevésbé biztonságos egzisztenciával kecseg-
tettek, mint egy magánvállalkozás vagy egy állami tisztség alkalmazotti státusza .  
A mérnöktársadalom hazai összetételét tekintve egyedülálló forrás a Statisztikai 
Hivatal igazgatójának, Illyefalvi Lajosnak a kezdeményezésére készült szociális fel-
mérés, amely egyúttal a fővárosi mérnökség első világháború utáni állapotának lát-
lelete. A kérdőívre a Mérnöki Kamara 1930. évi nyilvántartásában szereplő 5314 
budapesti mérnök közül 3658-an szolgáltattak adatokat, vagyis a fővárosi mérnök-
ség 68,8%-a. Ebből 1142 fő közhivatalnok mérnök, 1215 fő magánintézménynél al -
kalmazott mérnök, összesen tehát 2357 fő, az adatszolgáltatásban részt vett mérnökök 
64,4%-a állt alkalmazásban.43 Mindezen tényeket figyelembe véve a fokozatszerzési 

42 Bene Lajos: A mérnökök szociális és gazdasági viszonyai Budapesten. Budapest, Budapest székes-
főváros Statisztikai Hivatala, é. n. [1933]. (a továbbiakban: BENE, [1933.]) 44. 

43 Bene, [1933.] 47. Hasonló forrásként szolgálhat, ám kevésbé részletes információkat tartalmaz 
Illyefalvi Lajos 1938-as kimutatása is, amely már nem csak a fővárosi mérnökség, hanem az orvo-
sok és ügyvédek helyzetét is taglalja. illyeFalvi Lajos: Az ügyvédek, orvosok és mérnökök szoci
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arány kifejezetten magasnak számított az ösztöndíjasok esetében, így megállapít-
ható, hogy az ösztöndíjprogram igyekezett a kutatói pályán tevékenykedő vagy arra 
készülő szakemberek számára lehetőséget biztosítani. 

2. ábra: A doktori fokozatot szerzettek arányai 
(forrás: A szerző saját munkája)

Az adatok még egy sémára rámutatnak, egyúttal alátámasztva az ösztöndíj létreho-
zásának elitképzésre irányuló céljait: az ösztöndíjasok kiválasztása során – s ezt 
bizonyítja az ösztöndíj-folyamodvány is – nagy hangsúlyt fektettek a pályázók ko -
rábbi tudományos, kivált publikációs tevékenységére . nagyobb eséllyel indult az  
a pályázó, aki a szakterületén kutatói tapasztalattal rendelkezett és/vagy a műszaki 
tudományok egyik kiemelt kutatási területével foglalkozott. Jelen tanulmány kere-
teit szétfeszítené, de egy jövőbeni kutatás során érdemes lenne megvizsgálni az ösz-
töndíjasok pályázat előtti publikációs tevékenységét, amely azonban egy külön kuta-
tást kíván, hiszen a pályázati adatlapok, és ezzel együtt a publikációs listák csak 
töredékesen maradtak fent, megnehezítve és meghosszabbítva ezzel az adatgyűjtés 
menetét .

Az anyaországban maradás arányainak vizsgálata is alkalmas mérője az elitkép-
zésnek, hiszen az alapítvány és a korszak tudománypolitikai céljai között nemcsak  
a külföldi tapasztalatszerzés és a tanulmányút lehetőségének biztosítása, hanem a 
hazatérés és az anyaországi tudományos életbe való bekapcsolódás is szerepelt .  
E vizsgálati szempont alapját az alábbi kérdés képezi: az ösztöndíjas időszak után az 
ösztöndíjas az anyaországban telepedett-e le és ott folytatta-e az addigi tudományos 
munkáját? Itt ugyanakkor külön csoportot kell, hogy képezzenek az 1939–1945 
között ösztöndíjat nyert kutatók, mert az ő esetükben fennáll a külső körülmények,  
a történelmi események hatására történő emigráció. Az 1944–1945 utáni időszakban 

ális és gazdasági viszonyai Budapesten. Budapest, Budapest Székesfőváros Statisztikai Hivatala, 
[1939].
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bekövetkezett történelmi eseményeket figyelembe véve egy ötéves időintervallum 
beállítása szükséges, külön tárgyalva az előbb megnevezett csoportot. Így az anya-
országban maradási arány vizsgálatakor figyelembe kell venni az 1944–1945 után 
bekövetkezett nagyarányú változást az adatokban. A szűrők figyelembevételével:  
a harminchárom főből összesen négyen döntöttek úgy, hogy az ösztöndíjas időszak 
letelte után közvetlenül vagy öt éven belül az Egyesült Államokban telepedtek le. 
Huszonhét fő az ösztöndíjas időszak letelte utáni öt éven belül Magyarországon 
maradt, ebből tizenkettő 1956 után is. A huszonhét főből négyről nem rendelkezünk 
adatokkal 1941 után. Az összes ösztöndíjas közül egy főről semmilyen adattal nem 
rendelkezünk az ösztöndíjas időszaka után, egy ösztöndíjas pedig hazatérése után 
nem sokkal, tragikus körülmények között elhunyt. utóbbi két személy az imént is -
mertetett tények miatt nem került be az ösztöndíjasok aranyországban maradási ará-
nyainak vizsgálatába. Egy fő esetében nem tudjuk pontosan a kivándorlás időpontját, 
annyi azonban megállapítható, hogy 1939–1956 között történt, legalább tíz évvel az 
ösztöndíjas időszakának letelte után.

3 . ábra: az ösztöndíjasok anyaországban maradási arányai
(forrás: A szerző saját munkája)

A fent ismertetett adatok alapján tehát a programban résztvevő ösztöndíjasok csupán 
12%-a döntött úgy, hogy a program leteltével közvetlenül vagy öt éven belül nem az 
anyaországban telepedik le. A résztvevők 82%-a az ösztöndíjas időszak után hazatért 
és a hazai tudományos életben tevékenykedett. Az anyaországban letelepedők közül 
egy fő (4%) 1938-ban, egy fő (4%) 1939–1956 között, nyolc fő (30%) 1944 után, egy 
fő (4%) pedig 1956-ban a Magyarországról való távozás mellett döntött. Összeségében 
elmondható, hogy az ösztöndíj működése során sikeres volt, hiszen a programban 
résztvevő személyek több mint háromnegyede az ötéves perióduson belül, a hosszú 
távú anyaországi letelepedés mellett döntött. Nagyarányú kivándorlásra csak 1944–
1948 között került sor, amelynek azonban az ösztöndíjprogramon kívül álló (elsősor-
ban politikai és gazdasági) tényezők az okai. Az elitképzés mérésére szintén alkal-
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mas szempont lenne az ösztöndíj letelte utáni 5 . és 15 . év karriervizsgálata, tehát 
annak megfigyelése, hogy a hazatérés utáni 5. és 15. évben az ösztöndíjas pontosan 
milyen állás(oka)t töltött be . ez azonban a publikációs tevékenység vizsgálatához 
hasonlóan szintén elmélyültebb és hosszabb távú kutatást kíván.

értékeLés

Vajon az alapítvány elérte-e a kitűzött céljait, hozzájárult-e a tudományos elitkép-
zéshez és a hazai műszaki tudományok fejlődéséhez? Az előzőekben megállapított 
vizsgálat szempontok és azok eredményei alapján a smith Jeremiás ösztöndíjalapít-
vány az alapítólevélben lefektetett céljainak teljesítésében, úgymint az elitképzés,  
a nemzetközi (tudományos) kapcsolatok építése és a hazai műszaki tudományok fej-
lődésében sikeresnek tekinthető. Az ösztöndíjban részesült szakemberek 66%-a ren-
delkezett doktori fokozattal, valamennyien a szakterületükön folytatták tovább kar-
rierjüket, ebben az értelemben pályaelhagyóról nem beszélhetünk. Mindezen tények 
figyelembevételével a Smith Jeremiás-ösztöndíjban részesült műszaki szakemberek  
a műszaki tudományos elit tagjainak számítottak. Az 1945 után is Magyarországon 
működő kutatómérnökök közül sokan Smith Jeremiás-ösztöndíjasok voltak. A teljes-
ség igénye nélkül: Bogárdi János nemzetközileg is elismert hidrológus a hazai hidro-
lógiai kutatások kiemelkedő képviselője, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 
Janicsek (Jáky) József44 szakértőként működött közre többek között a Ferihegyi Re -
pülőtér és a Dunai Vasmű építése során, Karácsonyi László45 új módszert dolgozott 
ki gabonaőrlemények kiőrlési fokának gyors meghatározására, emellett számos nép-
szerű szakkönyv és technikumi tankönyv szerzője. Feimer László46 aktív résztvevője 

44 Janicsek (Jáky) József (1893–1950) 1915-ben mérnöki oklevelet, 1924-ben műszaki doktori címet 
szerzett . az 1927/28-as tanévben egyéves smith Jeremiás-ösztöndíjat kapott, hogy karl von ter -
zaghi, a talajmechanika megteremtője mellett folytassa kutatásait. 1928-ban műegyetemi ma -
gántanár, 1933-ban az egyetem Közlekedés és Vasúti Tanszékének meghívott előadója, 1939-től 
nyilvános rendes tanár. 1933-ban megszervezte a világ egyik első talajmechanikai laboratóriumát. 
1941-ben az akkor létesült Talajmechanikai Tanszék tanárává nevezték ki.

45 karácsonyi László (1900–1985) 1923-ban vegyészmérnöki oklevelet, 1928-ban doktori címet szer-
zett. Az 1929/30-as tanévben egyéves Smith Jeremiás-ösztöndíjasként mezőgazdasági kémiához 
kapcsolódó kutatásokat végzett a Minnesotai Egyetemen, Clyde Harold Bailey vezetése alatt. 1936-
tól 1959-ig az Országos Gabona- és Lisztkísérleti Intézet osztályvezetője, 1959-től 1967-ig a Szab-
ványügyi Hivatal főelőadója, majd főmérnöke. Kiemelkedő szakoktatói tevékenységet végzett  
a Műszaki Egyetemen, a Gazdasági és Műszaki Akadémián és az Agrártudományi Egyetemen.

46 Feimer László (1896–1954) 1923-ban mérnöki oklevelet, 1928-ban doktori fokozatot szerzett. Az 
1930/31-es tanévben egyéves smith Jeremiás-ösztöndíjjal az amerikai hidakat tanulmányozta . 
1924 és 1941 között a Haditechnikai Fejlesztési Intézet szakelőadója, majd a műszaki szakosztály 
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volt az 1945 utáni helyreállítási munkálatoknak, elsősorban a budapesti és a vidéki 
hidak újjáépítésében, így a budapesti Margit híd roncsemelési munkáinak irányításá-
ban is. Gyengő Tibor47 a hazai vasbetonszerkezet kutatások egyik úttörője, Vörös 
imre48 az Állami Műszaki Főiskola alapító igazgatója, majd a Budapesti Műszaki 
egyetem Gépész- és Vegyészmérnöki karának dékánja, 1950–1954 között pedig az 
egyetem rektora. E tények figyelembevételével elmondható, hogy a Smith Jeremiás 
ösztöndíjalapítvány nagymértékben hozzájárult a természettudományos kutatási 
területek fejlődéséhez és – bár ez az alapításkor célként nem volt meghatározva – 
hosszú távon a Rákosi-rendszer nehéziparosítási tendenciáihoz is. 

A hazatérő ösztöndíjasok kibővült szaktudásukkal és új összeköttetéseikkel előse-
gítették a magyar–amerikai tudományos és kulturális kapcsolatokat is . Utóbbira 
csak egy példa a sok közül: Bogárdi János azon kevés Magyarországon maradt Smith 
Jeremiás-ösztöndíjas egyike volt, aki 1945 után is ápolta amerikai kapcsolatait . rész-
ben ennek köszönhetően látogatott el Budapestre 1963-ban Hunter Rouse hidroló-
gus, az Iowa-i Egyetem vízépítési laboratóriumának akkori vezetője. Bogárdi János 
jó kapcsolatainak (is) köszönhetően az ötvenes évektől több állásajánlatot is kapott  
a tengerentúlról, amelyeket azonban nem fogadhatott el.49 

vezetője. Feimert és családját az 1940-es évek végén kitelepítették, majd rehabilitálták. Ezután az 
építéstudományi Intézetben és a Műszaki Egyetem beton- és vasbeton laboratóriumában végzett 
tartószerkezeti kutatásokat. A Tudományos Akadémia könnyűfém-szerkezeti kutatásainak egyik 
vezetője volt. 1952-ben kanditátusi fokozatot szerzett. Feimer életpályájáról ld. rapali Vivien: 
„Csak a monokli és a lakkcipő hiányzik róla”. Avagy egy rendkívüli elme tündöklése és bukása. in: 
Történelmi útvesztők . szerk . GyörGy sándor–HajnáczKy tamás–Kanyó Ferenc . Budapest, Gondo-
lat, 2018 . 245–254 .

47 Gyengő Tibor (1910–1991) 1932-ben mérnöki oklevelet, 1940-ben doktori fokozatot szerzett. Mű -
egyetemi kisegítő tanársegéd, 1931-től a műegyetemi beton- és vasbetonépítési laboratóriumában 
végzett kísérleti munkát . az 1932/33-as tanévben egyéves smith Jeremiás-ösztöndíjasként beton- 
és cementvizsgálatokat végzett, valamint a modern vasbetonépítményeket tanulmányozta elsősor-
ban a Princeton, a Lehigh és az illinoisi egyetemen . az 1939-ben kiadott angol mérnöki és építészi 
szakszótár szerzője. 1942-ben miniszteri főmérnökké nevezik ki. Az 1945 után átszervezett Magyar 
Tudományos Akadémia, Mihailich Győző által vezetett építéstudományi Bizottságának tagja. 

48 Vörös imre (1903–1984) 1926-ban gépészmérnöki, 1936-ban doktori oklevelet szerzett . az 1929/30-as 
tanévben egyéves Smith Jeremiás-ösztöndíjasként a mezőgazdasági gépgyártást tanulmányozta az 
Egyesült Államokban. 1926–1934 között a Műegyetem több tanszékén tanársegéd, 1934 és 1939 
között a MÁVAG konstruktőre. 1947–1949 között az Állami Műszaki Főiskola alapító igazgatója. 
1949-től 1950-ig a Budapesti Műszaki Egyetem Gépész- és Vegyészmérnöki Karának dé  kán  ja, 
1950–1954 között az egyetem rektora. Egyetemi professzorként a gépelemek mérési laboratóriumát 
fejlesztette ki, és a műanyag fogaskerekek számos elméleti és gyártási problémáját oldotta meg.

49 Bogárdi János amerikai kapcsolatairól és későbbi életútjáról ld. rapali Vivien: „Operatív szem-
pontból nem használható” – Töréspontok és pártállami érdekek egy tudós karrierútjában. Bete
kintő, 2020/1 . 25–41 .
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Az ösztöndíj sikeres volt a tekintetben is, hogy a program működése alatt a legma-
gasabb kockázati faktort jelentő kint maradás vagy kivándorlás arányát – egészen  
a negyvenes évek közepéig – sikerült visszaszorítania, hiszen a harminchárom főből 
összesen csak négyen, tehát az ösztöndíjasok csupán 12%-a döntött úgy, hogy az 
ösztöndíjas időszak leteltével közvetlenül vagy öt éven belül nem az anyaországban 
telepedik le . ez a tény már önmagában is hatalmas eredménynek számított, hiszen  
a műszaki tudományok területén az Egyesült Államok által kínált feltételek egzisz-
tenciálisan stabilabb, gyorsabb és magasabb előmeneteli lehetőségekkel és nemzet-
közi elismertséggel párosuló életet nyújtott a tehetséges, és ennél fogva az Államok-
ban igen kedvelt magyar mérnökök számára. Jelen tanulmány felvetett kérdéseinek 
vizsgálati szempontjaihoz most nem kapcsolódik, de további kutatás alapját képez-
heti a kivándorlást hátráltató és elősegítő tényezők, valamint a jogi és társadalmi 
normák vizsgálata. A két világháború közötti és az azt megelőző időszak további 
műszaki ösztöndíjainak feltárása pedig tovább gyarapíthatja mind a klebelsbergi 
tudomány- és ösztöndíjpolitikai kutatásokat, mind a hazai műszaki felsőoktatás és 
elitképzés történetét. A történettudományi kutatások palettájának bővítése mellett 
fontos részét képezheti ugyanakkor a tudománypolitikai, a gazdaság- és ipartörté-
neti, valamint  a társadalomtörténet egy kevésbé kutatott ágának, a műszaki társa da-
 lom történeti kutatásoknak és nem utolsósorban a hazai tudománytörténeti isme-
retek gyarapításának .


