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ÖSZTÖNDÍJJAL NYUGATRA A HATVANAS ÉVEKBEN
Az Országos Ösztöndíj Tanács felállítása1

Az embernek, ha kezébe veszi a statisztikát,

futkos a hátán a borzongás.

MAROSÁN GYÖRGY

A hatvanas évek elejétől a konszolidálódó pártállami rendszer – melyet, előd-
jéhez hasonlóan, totalitárius törekvések vezettek, de hatalmát igyekezett ke-
vésbé direkt módon biztosítani – a világpolitikai légkör enyhültével új kihívá-
sok elé nézett. A Rákosi-korszak bezártsága és az 1956-os forradalmat követő
néhány éves nemzetközi elszigeteltség
után Magyarország – a többi közép-ke-
let-európai országhoz hasonlóan a
Szovjetunió példájára – külkapcsolatai
bővítésére törekedett. A diplomáciai
nyitással párhuzamosan a régi-új kom-
munista vezetés a politikai hatalom
belső és külső elfogadottságát a külföl-
di utazás lehetővé tételével is növelni
kívánta. A rákosista diktatúrában szin-
te kizárólag hivatalos kérelemre, szigo-
rú állambiztonsági szűrés után adtak ki
útlevelet. A kádári konszolidáció lehe-
tővé tette a határok átjárhatóságát, ha
korlátozott keretek között is. Nem
mintha kevésbé tartott volna a zárt
ideológiai-politikai rendszer integritá-
sát mindenképpen veszélyeztető nyitás
következményeitől. A lépésre egyfelől
a politikai konszolidáció, másfelől a
gazdaság külkapcsolatok fejlesztésére
erősen támaszkodó talpra állítása érde-
kében kényszerült. A párt- és állami
vezetés számára az is nyilvánvalóvá
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1 A dolgozat keretében nem teszek kísérle-

tet a vizsgált korszakban is egymás szino-

nimájaként használt ösztöndíjas utazás,

külföldi tanulmányút, külföldi szakkép-

zés, tapasztalatszerzés fogalmi elhatáro-

lására. A szabályozás érdekében többszö-

ri, sikertelen próbálkozás történt lega-

lább időtartam szerinti megkülönbözte-

tésükre, mivel azonban az állambiztonság

szemszögéből egy rövidebb vagy hosz-

szabb kiutazás hasonló kockázatot jelen-

tett, a kérdés általános rendezése a dif-

ferenciálást végül szükségtelenné tette.

A megnevezés mögött meghúzódó utazás

valós céljainak meghatározását és későb-

bi rekonstruálását tovább bonyolította,

hogy gyakran külföldi munkavállalás ese-

tén is tanulmányi ürüggyel kérvényeztek

kiutazási engedélyt, s az egyes miniszté-

riumok, intézmények utazási kimutatá-

saikat szűk határok között, a politikai el-

várásokat és hatásköri érdekeiket szem

előtt tartva készítették el.
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vált, hogy ha a szűkös erőforrásokkal rendelkező Magyarország nem akar túl-
ságosan lemaradni a modernizációban a tudományos és gazdasági fejlődésben
élenjáró országok mögött, véglegesen szakítania kell az autarkiával. Mivel a
szocialista táboron belüli képzési, tapasztalatszerzési formákat mindinkább le-
értékelte a felfokozott iramú és egyre jobban specializálódó technikai fejlődés,
a tudományos és műszaki forradalom eredményeihez külföldön, fejlett kapi-
talista országokban képzett szakemberek révén kívánt hozzájutni. 

A kapitalista országokba irányuló ösztöndíjas utazások a hatvanas években
indultak, s az idő előrehaladtával egyre gyakoribbá váltak. Tanulmányomban,
melyet a Kádár-korszak ösztöndíj-politikáját elemző, tematikailag és időkere-
teit tekintve is átfogóbb írásom bevezetőjének szánok, mindenekelőtt azt
igyekszem bemutatni, miként viszonyult a politikai hatalom az új jelenséghez,
milyen elképzelések születtek a terület átfogó szabályozására, s végül: milyen
lépéseket tettek, hogy a fejlett országokba irányuló ösztöndíjas utazásokat (fő-
ként a személyes kapcsolatok útján megszervezetteket) totális ellenőrzés alá
vonják – hogy maximálisan kiaknázzák a bennük rejlő lehetőségeket, és mini-
málisra csökkentsék a biztonsági kockázatot –, és a gyakorlatot beillesszék az
államigazgatás rendszerébe. Arra keresem továbbá a választ, hogy milyen té-
nyezők befolyásolták a folyamatot a bel- és külpolitikai, állambiztonsági, gaz-
daság- és tudománypolitikai érdekek komplex hálójában, hogy a szempontok
prioritásának megállapításával, az egymást megerősítő, illetve kioltó érdekek
ábrázolásával magához a kádári politikai berendezkedés működéséhez kerül-
hessünk közelebb.

Mindezek tárgyalásakor utalnunk kell a külföldi ösztöndíjas utazások kö-
zegének, az ország külkapcsolatainak alakulására is, hiszen a bilaterális kap-

csolatok hőfoka alapvetően meghatá-
rozta az ösztöndíjas utazások irányát és
mértékét, de a külkapcsolatok dinami-
kája ugyanakkor szoros kapcsolatban
állt a központi ellenőrzés alól kicsúszó
magánkezdeményezésű tanulmányutak
men nyiségével is.2

AZ UTAZÁSOK LIBERALIZÁLÁSA

A hidegháború majd egy évtizedét meghatározó konfrontáció és a tömbök
közötti elzárkózás Sztálin halálát s az SZKP XX. kongresszusát követően ol-
dódni kezdett. A világpolitikai feszültségek enyhülésének és a két nagyhata-
lom között megindult párbeszédnek köszönhetően lassan újraéledt a nemzet-
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2 Írásom a politikai ellenőrzés kereteinek

megteremtésére koncentrál; az ösztön-

díjas utazások napi gyakorlatát megha-

tározó állambiztonsági tevékenységre

egy későbbi tanulmányban szándéko-

zom kitérni.
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közi turizmus is. A Szovjetunió 1955-ben elfogadott turizmusfejlesztési kon-
cepciója az utazási lehetőségek megteremtésében propagandaeszközt látott,
melynek révén a kommunista országok eredményeit, életmódját népszerűsít-
hették a külföldi turisták előtt.3 Az 1. táblázat adatai arról tanúskodnak, hogy
a Szovjetunió, majd a többi szocialista ország példája nyomán a ki- és beuta-
zások száma – bár igen alacsony szinten maradt – tendenciáját tekintve
Magyarország esetében is egyértelmű növekedést mutatott. Az utazási körül-
mények elbizonytalanodása az 1956-os forradalom után csak átmenetileg tar-
totta távol Magyarországtól a külföldi turistákat, míg a kiutazó magyarok száma
folyamatosan emelkedett – a szocialista országokba történő magánutazásoktól
eltekintve, amelyeket a szomszédos országok a forradalmat követően feltehe-
tően állambiztonsági megfontolásokból korlátoztak. Az évtized legvégén meg-
induló politikai konszolidációval párhuzamosan a tendencia felgyorsult, a kül-
földre utazók száma megugrott.

1. táblázat: Az 1954– 1959 között engedélyezett kiutazások4

KAPITALISTA ORSZÁGOKBA NÉPI DEMOKRATIKUS ORSZÁGOKBA

Év Hivatalos út Magánút Összesen Hivatalos út Magánút Összesen

1954 3040 95 3135 4978 11673 16651
1955 5746 2781 8527 9994 48840 58834
1956 6797 5315 12112 20070 80377 100447
1957 8267 8594 16861 26884 44383 71267
1958 8872 11269 20141 23321 93873 117194
1959 12784 15483 28267 24020 142634 166654

„Elértük a békeévek csúcskülföldi utazásának számát a kiutazás tekinteté-
ben. Annyi jelenleg a Magyarországról kiutazó, mint amennyi 1937-ben volt.
(Ez volt a Horthy-rendszer legkimagaslóbb éve a kiutazások szempontjából)” –
állapította meg ambivalens érzésekkel
az MSZMP Politikai Bizottságának
1960. október 18-i ülésén Kiss Károly.5

A nemzetközi légkör enyhülése lehető-
vé tette, hogy a kádári politikai vezetés
a konszolidáció irányába tett lépések
között az utazási lehetőségek liberali-
zálása révén is megpróbáljon társadal-
mi támogatottságán erősíteni. A társa-
dalmi megbékélés, amely egyfelől a
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3 Rehák (2009) 202.

4 Magyar Országos Levéltár (MOL) 288.

f. 5/205. ő. e. Jelentés a Politikai Bizott-

ságnak az MNK útlevél- és vízumrend-

szerének néhány kérdéséről, 1960. októ-

ber 10.

5 Uo. Jegyzőkönyv az MSZMP PB 1960.

október 18-i üléséről. A következő idé-

zetek is innen valók.
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disszidálások számának csökkenésében, másfelől a párt és a belügy paranoiás
félelmeinek enyhülésében is kezdett megmutatkozni, elősegítette, hogy na-
pirendre kerüljön az országhatárok bizonyos fokú átjárhatóságának kérdése.
Az MSZMP Politikai Bizottsága 1960. október 18-án tárgyalta „az MNK út-
levél- és vízumrendszerének néhány kérdését”. A kommunista párt korábban
átfogó, elvi állásfoglalás nélkül, kizárólag állambiztonsági problémának tekin-
tette a ki- és beutazásokat, ám ekkorra a kül- és belpolitikai körülmények egy-
aránt megkívánták a kérdéssel való szembenézést és a kötöttségek lazítását.
A párt vezetése ugyan nem hallgatta el az 1956-os emigránsok esetleges haza-
látogatásával kapcsolatos félelmeit, mindazonáltal időszerűnek ítélte az utazá-
sok liberalizálását, annál inkább, mert a szocialista tömb más országaiban is ez
volt a gyakorlat. A PB elvben támogatta az útlevél- és vízumkiadás egyszerű-
sítését, saját kultúrájától azonban idegennek tekintette, s távolságtartással ke-
zelte a kérdést. Az életszínvonal emelkedése a lakosság egy része számára meg-
teremtette az utazások anyagi feltételeit, az így jelentkező társadalmi nyomás-
nak tett engedményt azonban a párt továbbra is az állambiztonság elsődleges
érdekének vetette alá. A gazdasági szempontok, a kiutazások során elköltött
devizamennyiség kisebb súllyal estek latba. „Egyéni kiutazást ilyen mértékűt,
mint ami Magyarországon van, egyetlen szomszédos ország sem engedélyez a
fizetési mérleg szempontjait véve figyelembe.” Az idegenforgalomból szár-
mazó bevételek később fontos, s egyre nélkülözhetetlenebb forrást jelentettek
az állami költségvetés számára, a hatvanas évek elején azonban még nem volt
érezhető hatásuk. Így a turizmus megindulása kezdetben inkább anyagi terhet
jelentett. Az állami költségből fedezett utazások még a szorosra szabott devi-
zakeretek ellenére is megterhelték a fizetési mérleget, az önerőből finanszíro-
zott utak számát pedig – amelyet politikai okokból nem kívántak korlátozni –
a beváltható valuta mennyiségének limitálásával tartották kézben. Az utazások
liberalizálása ugyanakkor a Belügyminisztériumra is nagyobb terheket rótt.
„A kiutazások és beutazások számának megugrása igen bonyolult munkát je-
lent, mert mennél szabadabbá tesszük az utat, annál nehezebb lesz az állam-
védelmet biztosítani.” Biztonsági fenntartások szinte kizárólag a kapitalista
országok irányában merültek fel, a Szovjetunióba és a népi demokráciákba
utazók esetében az elhárítás csak kivételes esetekben végzett ellenőrzést. Az út-
levélkérelmet beadók biztonsági szűrése azonban a politikai vezetés intenciói
szerint az elutasítások számának megugrását nem eredményezhette, mert ked-
vezőtlen fényben tüntette volna fel a magát éppen a határok megnyitásával el-
fogadtatni kívánó politikai berendezkedést. Ezért mind a magyar lakosság,
mind a külföldi turisták utazási tilalom alá eső kategóriáit csökkentették. 
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A rendszer konszolidációjának érdekében a pártvezetés erősen törekedett
arra, hogy a belügyi szervek tevékenységét a színfalak mögé rejtse. Az indirekt
ellenőrzés egyik módja a beutazók „társadalmi ellenőrzése” volt. A tanulmány
szempontjából érdekesebb kiutazásoknál pedig az utazás korlátozásáért való
felelősséget, az útlevélkérelmek elutasításának ódiumát legalább részben – pél-
dául a hivatalos utazások, a magánkezdeményezésű tanulmányutak esetében –
az állami döntéshozókra igyekeztek hárítani. A Politikai Bizottság határozata
nyomán kiadott kormányrendelet kimondta: „Minden magyar állampolgár
kaphat útlevelet, kivéve azokat, akiknek kiutazása sérti a Magyar Népköztár-
saság politikai és gazdasági érdekeit.”6 Jóllehet az általános utazási jog alól
kieső csoportokat – rendőri felügyelet alatt állók stb. – pontosan meghatároz-
ták, az alapelvben lefektetett, rugalmasan értelmezhető megszorítás bárkire
alkalmazható volt. Az elutasítást – megfelelő indoklással – az utaztató intéz-
mények vezetőinek kellett a kérelmezőkkel közölniük. A belügy és az állami
szervek ilyetén összejátszása azonban inkább a totalitárius ábrándokat dédel-
gető hatalom vágyálma volt, hiszen a korábbi évek tapasztalatai azt mutatták,
hogy a biztonsági és a szakmai érdekek a kiutazások engedélyezésekor sokszor
ütköztek egymással. Az állambiztonság felfokozott ébersége az állami szervek
„szubjektivizmusával” és lazaságával nemegyszer konfliktusba került. Az új
rendelet a politikai felelősség teljes átruházása mellett a végső döntés jogát az
egyes ágazati miniszterekre bízta. A turistautak engedélyezése továbbra is a
BM kezében maradt. 

Az 1961-es új útlevéltörvény, majd a szocialista országokkal megkötött, ví-
zum nélküli utazást lehetővé tevő egyezmények sora a kiutazások számának
megsokszorozódásához, s a hivatalos és magánutazások arányának az utóbbiak
irányába való jelentős eltolódásához
vezetett. 1964-ben, miután újabb uta-
zási könnyítéseket vezettek be, hogy az
idegenforgalom fellendítésével a tőkés
fizetési mérleg aggasztó hiányát ellen-
súlyozzák, már 1350 000 kiutazást re-
gisztráltak,7 egy fél évtizeddel korábban
ez a szám még a 160 ezret sem érte el.

A KÜLFÖLDI SZAKKÉPZÉS KEZDETEI

A határok megnyitása mellett a hatvanas évekre a népgazdaság fejlesztési kon-
cepciójában is szemléletváltozás történt. A hadi- és nehézipar voluntarista és
extenzív növelésével, illetve az autarkiára való törekvésekkel szemben fokozott
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6 Uo. Az MSZMP PB határozata az MNK

útlevél- és vízumrendszeréről, 1960. ok-

tóber 18.

7 MOL XIX-A-33-a 4. d. KKI Elnöki

Osztály. Előterjesztés a Magyar Forra-

dalmi Munkás-Paraszt Kormányhoz,

10-1820/1969.
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figyelmet szenteltek a rohamosan sokasodó technológiai és műszaki újítások
hazai alkalmazására. A tudományos és technikai forradalom begyűrűzésével a
tudományok – elsősorban a természet- és műszaki tudományok – szerepe fel-
értékelődött. „A tudomány közvetlen termelőerővé” vált.8 A tudományos
kutatás területén foglalkoztatottak száma az évtized első felében jelentős mér-
tékben gyarapodott, 1967-re már meghaladta a 40 ezer főt. A gazdasági mo-
dernizáció egyik elengedhetetlen feltétele volt, hogy ez a megnövekedett ku-
tatóbázis specializálódjon, és korszerű ismeretek birtokában lépést tudjon
tartani a fejlődés ütemével. A magasan képzett szakemberekre nemcsak gaz-
daságpolitikai megfontolásokból számított a vezetés, politikai érdekei is azt
diktálták, hogy a technokrata értelmiség támogatásával új csoportokat állítson
a rendszer hallgatólagos támaszai közé. A külföldi szakképzés pedig olyan te-
rület volt, ahol a gazdasági-politikai érdekek az értelmiségiek szakmai és egyé-
ni ambícióival találkozhattak. Magyarország amúgy is erősen érdekelt volt a
nemzetközi tudományos tapasztalatcserében: kis és korlátozott anyagi forrá-
sokkal rendelkező országként így jó esetben megtakaríthatta az alapkutatá-
sokra fordított összegeket.

A kormány mellett működő Gazdasági Bizottság már 1960-ban utasította
az Országos Tervhivatalt (OT), hogy dolgozza ki a szakemberek külföldi kép-
zésének irányelveit, és tegyen javaslatokat a kérdés átfogó rendezésére.9

A Tervhivatal megbízása azt mutatta, hogy a kérdés elsősorban népgazdasági,
és nem tudománypolitikai szempontból merült fel. Az OT a minisztériumok-
kal történt egyeztetés alapján 1961 januárjára felmérte a külföldi szakképzés
helyzetét, lehetőségeit, és megtette javaslatait a kormánynak. A jelentés meg-
állapította, hogy 1949 és 1961 között mintegy 1800 fiatal tanult külföldön, el-
sősorban a Szovjetunió egyetemein. „Az ösztöndíjasok létszámkeretének és

különösen szakmák szerinti összetéte -
lének megállapítása azonban nem volt
eléggé tervszerű, nem a hazai szükség-
let kellő figyelembevétele mellett tör-
tént, emellett a személyek kiválasztásá-
ban is fordultak elő hibák.” Hasonlóan
értékelték az 1953 óta működő külföl-
di aspiránsképzést is, amely ugyancsak
a Szovjetunióban összpontosult. Vi-
szonylag magas volt a társadalomtudo-
mányok, és alacsony a műszaki tudomá-
nyok aspiránsainak száma. A népgazda-
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8 Az MSZMP VIII. kongresszusának ha-

tározata a szocializmus építésében elért

eredményekről és a párt előtt álló fela-

datokról, 1962. november 20– 24. Közli

Vass – Ságvári (1979) 695. 

9 MOL XIX-A-83-b 290. d. KKI TÜK.

Szakemberek külföldi képzésének és

továbbképzésének, valamint külföldiek

Ma gyarországon történő képzésének

irányelvei és rendszere, Országos Terv-

hivatal.
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ság modernizációs törekvéseit a jobbára még tanulmányaikat végző vagy
pályafutásuk elején járó fiatal szakemberek helyett kénytelenek voltak a ta-
pasztaltabb kutatókra építeni. Az ő továbbképzésüket azonban nem tudták
az intézményes oktatási keretek közé, illetve a szocialista országokban (főként
a Szovjetunióban és az NDK-ban) folytatható aspiránsképzésbe illeszteni.
Az „alapelvek tisztázatlansága és a devizakeret hiánya miatt nagyobb számú és
a népgazdaság egészét érintő kiküldetésekre” az ő esetükben addig nem került
sor. Az OT a szakemberképzés addig elhanyagolt, de leginkább fejlesztendő
területeként a hosszú időtartamú, fél-egy éves tanulmányi utakat, tapasztalat-
szerzéseket jelölte meg, mondván, hogy „az ilyen tanulmányi munka-utak a
specialista szakemberképzés leggazdaságosabb és leggyorsabb eredményt ho-
zó formái”. A Tervhivatal gazdaságpolitikusai ugyanakkor felhívták a figyel-
met: „A tanulmányi munka-utak formája, jellege, szervezése a célok sokrétű-
sége miatt nem lehet egyforma és centralizáltan szabályozott.” Elképzelésük
szerint az ilyen hosszú tanulmányutak megvalósításának elvi kereteit – akár-
csak az egyetemi és az aspiránsképzés esetében – a szocialista országokkal kö-
tött kétoldalú kulturális és tudományos megállapodásoknak kell biztosítaniuk,
míg a konkrét lebonyolítást az egyes minisztériumok és főhatóságok végezhe-
tik, a népgazdasági fejlesztési tervek céljai szerint. Kulturális együttműködési
megállapodása Magyarországnak ekkor, a hatvanas évek elején, még csak a
szocialista tábor országaival és néhány fejlődő országgal volt.10 Mivel a külföl-
di szakképzés távlati célja a fejlett országok technikai színvonalának elérése
volt, óhatatlanul felmerült a kapitalista országokba irányuló szakmai kikülde-
tések kérdése is. Elsősorban a nemzetközi szervezetekkel, főként az ENSZ-
szel fennálló kapcsolatok útján adódó pályázatok, valamint a külkereskedelmi
szerződésekkel biztosítható utak számának növelését tartották járható útnak.
A külpolitikai konstellációtól erősebben függő államközi kulturális egyezmé-
nyekre kevésbé számíthattak, hiszen a nyugat-európai országok irányába ek-
kor még épp csak elindult az óvatos diplomáciai közeledés. A bilaterális meg-
állapodásoknak ezen túl megvolt az a „hátránya” is, hogy viszonossági alapon
kötötték őket, elvben feltételezték te-
hát a kölcsönös érdeklődést és a hason-
ló mértékű anyagi ráfordítást. A nyu-
gati országokba tett tanulmányutak
ugyanakkor az állambiztonság szem-
szögéből jóval nagyobb veszélyt jelen-
tettek, mint a turistaforgalom, mivel a
magasan kvalifikált kutatók szakmai
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10 A Magyar Népköztársaságnak 1960-ban

Bulgáriával, Csehszlovákiával, az Egye-

sült Arab Köztársasággal, Irakkal, Ju -

gosz láviával, Kínával, Koreával, Mon gó -

liával, az NDK-val, a Szovjetunióval és

Vietnammal volt kétoldalú kulturális

szerződése.
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kapcsolataik segítségével könnyebben teremthettek új egzisztenciát külföl -
dön, melynek reményében a hazatérés megtagadása is egyszerűbb volt. A szak-
emberek kinn maradását a kiküldendők politikai megbízhatóságának ellenőr-
zésével próbálták kiküszöbölni: „Szem előtt kell tartani, hogy politikailag
megfelelő, elsőrendű szakképzettséggel és a megfelelő speciális szakmai vonat-
kozásban már gyakorlattal rendelkező vezető, illetve vezetőképes szakembe-
reket” válasszanak – jelölte ki az Országos Tervhivatal a külföldi tanulmányi
ösztöndíjak lehetséges várományosainak körét. 

Az OT javaslatával egyetértve a kormány utasította a Külügyminisztériu-
mot, hogy minél több országgal törekedjenek kulturális egyezményt, illetve
tanulmányutakat is lehetővé tévő keretmegállapodásokat kötni. 1963-ra 200,
a következő évekre 400– 500 kiutazás lebonyolítását tervezték. Az utak meg-
szervezését a Tudományos és Felsőoktatási Tanács (TFT) illetékességébe
utalták.

Miközben az állam megpróbálta keretek közt tartani és a gazdaság igényei-
nek megfelelő irányba terelni a külföldi tanulmányutakat, az utazási lehetősé-
gek megnövekedésével érezhetően kitárult a kapu a magánkezdeményezésű
tanulmányutak előtt is. (A magánkezdeményezésű tanulmányutak bizonyos
esetekben összemosódhattak a külföldi munkavállalással, mivel arra jóval kisebb
esély volt, hogy az illetékes minisztériumok ezen a címen megadják a kiutazá-
si engedélyt.11) Az egyénileg szervezett, esetenként külföldi pályázatok útján
nyert ösztöndíjak – mivel a kutatók nyugati országokhoz kötődő magán- és tu-
dományos kapcsolatain keresztül adódtak – kizárólag a fejlett kapitalista or-
szágokba irányultak, annál is inkább, mert bár a legtöbb szakember tudomá-
nyos ambíciója is a nyugati ismeretszerzés volt, a szocialista országokba való
utazást az ottani tudományos intézmények elzárkózása és a bürokrácia is ne-
hezítette. Az egyénileg szerzett ösztöndíjak – noha némileg kompenzálták a
hivatalos nyugati tanulmányutak hiányát, s gazdasági szempontból is elő-
nyökkel jártak – kívül estek a pártállami rendszer paternalista személyi politi-
káján, s megnehezítették a kiutazni kívánók feletti politikai ellenőrzést, ezért
a pártvezetés – gyakoriságuk növekedésével párhuzamosan – egyre kevésbé
nézte jó szemmel őket. A szakmai szervek, munkahelyek és felettes hatóságok
viszont, amelyek az ösztöndíjak tudományos előnyeit előrébb sorolták a poli-
tikai és biztonsági megfontolásoknál, sokszor hajlottak az ilyen lehetőségek tá-

mogatására. „Miután a meghívó fél kö-
teles az utazási és eltartási költségeket
fedezni, ezért a kiutazó ki van szolgál-
tatva a meghívó félnek. […] Ilyen utak-
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11 A munkaügyi miniszter 134/1966/21

Mü. M. számú utasítása a külföldön tör-

ténő munkavállalás engedélyezéséről. 
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ra nem mindig a politikailag legmegfelelőbb személyek mennek ki, hanem el-
sősorban azok, akiknek személyes kapcsolatai vannak. Az illetékes miniszté-
riumok nem fordítanak megfelelő gondot a javaslatra, mivel az ilyen utak de-
vizakeretüket nem terhelik” – sorolta a negatívumokat egy összegzés a Politi-
kai Bizottság számára.12 Mivel a magán-tanulmányutak arányaikban egyelőre
messze elmaradtak a kulturális egyezményeken nyugvó tanulmányutaktól,
1960-ban, az utazási lehetőségek új elvi kereteinek megszabásakor a legfelsőbb
pártvezetés egyelőre megelégedett azzal, hogy az utazást engedélyező főha-
tóságok figyelmét felhívja rá: csak politikailag megbízható kutatók kiutazását
engedélyezzék, amennyiben útjuk az állam érdekeit szolgálja. A magánkezde-
ményezésű utakra kiengedhetők körének ilyen leszűkítése után viszont a kiu-
tazók lojalitását – mintegy paternalista kegygyakorlásként – anyagi kiszolgálta-
tottságuk enyhítésével igyekeztek erősíteni: a minisztériumok egy erre a célra
fenntartott devizakeretből támogathatták utazásukat, és hozzájárulhattak a
kinn tartózkodás költségeinek minimális fedezéséhez.13

Mint utaltunk rá, az Országos Tervhivatal prioritásként az ún. speciális
szakemberek külföldi képzését jelölte meg. A több hónapos külföldi tapaszta-
latszerzések anyagi fedezetét részben a csekély devizakiadással járó kétoldalú
csereutakkal, részben az anyagiak átcsoportosításával kívánták biztosítani: a
PB az állami költségre történő egyéb hivatalos kiutazások számának csökken-
tését rendelte el a minisztériumok számára. A magánkezdeményezésű tanul-
mányutak pedig az esetenként megítélt állami hozzájárulást figyelembe véve
is költségtakarékos megoldásnak számítottak. Mindezek a lehetőségek azon-
ban – különös tekintettel arra, hogy a szocialista országokkal kötött koope-
rációs szerződések biztosította tanulmányi lehetőségek nehezen voltak össz-
hangba hozhatók a népgazdasági igényekkel – messze elmaradtak a gazdaság-
fejlesztés és a tudománypolitika által
kívánatosnak tartott mennyiségtől. A
kormány ezért olyan lépésre kénysze-
rült, amely jelentős többletkiadással
járt, viszont gyors eredményekkel ke-
csegtetett. A Minisztertanács 1961. de -
cember 29-én fogadta el 3346/1961-es
határozatát14 a Szakemberek külföldi
képzésének és továbbképzésének, valamint
külföldiek Magyarországon történő képzé-
sének irányelveiről és rendszeréről, mely-
nek központi eleme az államilag finan-
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12 MOL 288. f. 5/205. ő. e. Jelentés a Po-

litikai Bizottságnak az MNK útlevél- és

vízumrendszerének néhány kérdéséről,

1960. október 10.

13 Uo. Az MSZMP PB határozata az MNK

útlevél- és vízumrendszeréről, 1960. ok-

tóber 18.

14 MOL XIX-A-83-b 290. d. A Magyar

Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány

3346/1961. sz. határozata, 1961. decem-

ber 29. 
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szírozott hosszú tanulmányutak lehetőségének biztosítása volt.15 Az új külföl-
di továbbképzési forma érintetlenül hagyta az addig általános rövid utakat, és
fenntartotta az aspirantúra és a külföldi egyetemi képzés addigi rendszerét, de
a szakemberképzés új, kiemelt formájává a hosszú külföldi tanulmányutat lép-
tette elő. Az állami ösztöndíjas út általában hat hónaptól két évig terjedhetett,
s csak a későbbiekben, az egyes ágazatok eltérő igényeihez igazodva módosí-
tották úgy, hogy kivételesen rövidebb, négy hónapos kutatásokra is fel lehe-
tett használni.16 Számolva azzal, hogy a 3346. számú határozat alapján meg-
valósuló utak súlyos devizaterhet jelentenek, az amúgy is szűkmarkúan mért
napidíj és a szolid szállásköltség-térítés mellett szigorúan a hiányterületekre
korlátozták az állami ösztöndíj felhasználhatóságát, s engedélyezésüket végső
soron a pénzügyminiszter jóváhagyásához kötötték. A minisztériumok illeté-
kességébe került azoknak a területeknek a meghatározása, ahol az ilyen típu-
sú képzést indokoltnak tartották, és Magyarországon nem voltak meg a téma
kutatásához szükséges személyi és infrastrukturális körülmények. A szakkép-
zést ugyan politikai és gazdasági okokból is lehetőleg a szocialista országok-
ban kellett megvalósítani, mivel azonban szocialista relációban az együttmű-
ködési megállapodások keretében is megszerveződhettek ezek az utak, az új
kormányhatározat kimondva-kimondatlanul elsősorban a tanulmányok fejlett
kapitalista országokban történő folytatását támogatta. A szűkre szabott kere-
tek felhasználását tovább korlátozta a rendelet, amikor a hatékonyságot szem
előtt tartva, de a kutatók valós nyelvi felkészültségével nem számolva, a poli-
tikailag és szakmailag alkalmasnak talált jelentkezők elfogadását állami nyelv-
vizsgához kötötte. Miután a jelöltek, illetve jelentkezők pályázati anyagának
szakmai és politikai elbírálását a minisztériumok elvégezték (ez a feladat ké-
sőbb azokon belül is a Belügyminisztériummal szoros személyi kapcsolatban

álló nemzetközi kapcsolatok osztályaira
hárult), legfelső szinten a Tudományos
és Felsőoktatási Tanács, a minisztériu-
mok érdekeit koordinálva, már a gaz-
daságpolitikai célokat szem előtt tartó
döntéseket hozhatott. 

MAGYARORSZÁG KÜLKAPCSOLATAINAK BŐVÜLÉSE

Magyarország a hatvanas évek elejétől előbb a politikai elszigeteltségből való
kitörés céljával, később propagandisztikus és gazdasági érdekekből erősen
szorgalmazta az ország nemzetközi kapcsolatainak, köztük a kulturális-tudo-
mányos kapcsolatoknak a bővítését. „Még bensőségesebb viszonyra törek-
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15 MOL XIX-A-83-b 290. d.

16 MOL XIX-A-33-a 3. d. KKI Elnöki

Osztály. Az OT-PM-TFT 21/1966. sz.

együttes utasítása a külföldi tanulmány-

utakról.
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szünk azokkal az országokkal, amelyekkel kapcsolataink barátiak, barátivá
akarjuk fejleszteni azokkal az országokkal, amelyekkel kapcsolatunk normális
és korrekt, amelyekkel pedig még nem kielégítő vagy rossz a viszonyunk, nor-
mális kapcsolatokra törekszünk…”17 – jelölte ki az MSZMP VIII. kongresz-
szusa a párt külpolitikai irányvonalát 1962 őszén. Mivel erre a kapitalista or-
szágok részéről a magyar kérdés napirenden tartásáig hivatalos szinten alig
volt fogadókészség, Magyarország az intézményes kapcsolatok kiépítésével
kívánta a bilaterális kapcsolatok mielőbbi normalizálását egyengetni.18 A fő
szerepet ebben Kulturális Kapcsolatok Intézetének (KKI) szánták. A KKI
munkatársai formailag nem tartoztak a diplomáciai testülethez, ezért a PB úgy
vélekedett, hogy – félhivatalos társadalmi intézményként fellépve – könnyeb-
ben építhet ki kapcsolatokat a nyugati országok intézményeivel. A nemzetkö-
zi kulturális kapcsolatok fejlesztésére vonatkozó irányelvek (a korlátozott
anyagi és személyi lehetőségeket figyelembe véve) meghatározták azon orszá-
gok körét, melyekhez – a szocialista országokkal fennálló kapcsolatok fejlesz-
tése mellett – Magyarországnak elsősorban közelednie kellett. Az 1962. június
4-i politikai bizottsági határozat „fontossági sorrendben: Ausztriát, Finn -
országot, Olasz országot, Franciaországot, az Egyesült Arab Köztársaságot,
Indiát és Ghánát” javasolta. A határozat olyan országokra helyezte a hang-
súlyt, amelyekkel ekkorra a magyar diplomácia már közelebbi kapcsolatra lé-
pett, s az első kétoldalú egyezményeket is megkötötték. A PB-határozat a fej-
lett országok irányában általában kooperatív szándékkal lépett fel. „Az egyes
országokra vonatkozóan meg kell vizsgálnunk, hogy kulturális kapcsolataink
államközi megállapodások útján való rendezése mennyiben szolgálja érde-
keinket, és ha az előnyös, nemzetközi
megállapodások megkötésére kell töre-
kednünk. A megállapodásokban az ed-
diginél fokozottabb mértékben állítsuk
előtérbe a tudományos és műszaki kap-
csolatokat.”

A kulturális nyitás végrehajtására és
a külföldi ideológiai propaganda koor-
dinálására felállítandó Nemzetközi
Kulturális Kapcsolatok Bizottságának
terve megbukott a Politikai Bizottság-
ban. Helyette a területtel már részben
foglalkozó, Bognár József19 vezetése
alatt álló KKI-ra bízták a külfölddel
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17 Az MSZMP VIII. kongresszusának ha-

tározata a szocializmus építésében elért

eredményekről és a párt előtt álló fela-

datokról, 1962. november 20– 24. Közli

Vass – Ságvári (1979) 673. 

18 MOL 288. f. 5/264. ő. e. Jegyzőkönyv

az MSZMP PB 1962. május 3-i ülésé-

ről.

19 Bognár József (1917– 96) közgazdász.

Bár hivatalosan kisgazdapárti volt, való-

jában az MKP/MDP társutasa, 1948-

ban az FKgP ügyvezető alelnöke. A Rá-

kosi-korszakban több kormányban mi-
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folytatandó kulturális cseréket és pro-
pagandát, amely egyúttal társadalmi
szervből főhatósággá avanzsált, és a Mi-
nisztertanács közvetlen ellenőrzése alá
került.20 Az intézet létszámát – tekin-
tettel a megszaporodott feladatokra –
felduzzasztották, így látva hozzá egy
másfél évvel korábbi döntés végrehaj-
tásához. A PB korábbi határozata már
akkor sürgette az intézeti létszám nö-
velését és képzettebb, nyelveket jól is-
merő hivatalnokokkal való bővítését,
de a terület irányítása fölötti viták
megakasztották a végrehajtását. A KKI
felfejlesztése azonban még a PB ismé-
telt állásfoglalásai ellenére is lassan ha-
ladt. Nemcsak a megfelelő káderek
összegyűjtése tartott éveken át. Az in-
tézet státusemelkedését ellenzők, köz-
tük Aczél György és Puja Frigyes fel-
lépése 1964 októberéig hátráltatta az
intézmény kiépülését és hatékony mun-
kavégzését. Olyannyira, hogy a kor-
mány a kutatók és szakemberek kül-
földi képzési lehetőségeinek bővülési
ütemével elégedetlenkedve ismételten
sür getni kényszerült „a szakemberek
hosszabb idejű tanulmányi munkaútjait
lehetővé tevő keretmegállapodások
mielőbbi megkötését”,21 amit az intéz-

ményi háttér vontatott megteremtése mellett a külkapcsolatok nehézkes kon-
szolidációja is lassított. 

Kulturális együttműködési megállapodást, melynek égisze alatt ösztöndí-
jas tanulmányutak lebonyolítására is mód nyílhatott, a szocialista táboron kí-
vül Magyarország elsőként, még az ötvenes évek végén Finnországgal kötött,
de az hagyományosan a nyelvészeti és néprajzi kutatásokra összpontosított, és
a finnek a későbbiekben sem siettették más területekre való kiterjesztését, no-
ha Magyarország szorgalmazta volna.22 De Gaulle V. köztársaságával viszont –
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niszteri posztot töltött be, a forradalom

alatti Nagy Imre-kormányban minisz-

terelnök-helyettes. 1954-től az MKKE

egyetemi tanára, 1965-től az MTA tag-

ja. 1957-ben is kormánytaggá jelölték,

de nem vállalt többé kormányzati szere-

pet. 1961– 69 között a Kulturális Kap-

csolatok Intézetének elnöke, 1963-tól az

MTA Világgazdasági Kutató Intézet

igazgatója, 1988-tól az MTA Gazdasági

Kutató Intézet főigazgatója. A Magya-

rok Világszövetsége elnöke (1963– 90).

20 MOL 288. f. 5/266. ő. e. Jegyzőkönyv

az MSZMP PB 1962. május 29-i ülé-

séről; XIX-A-33-b 195. d. KKI TÜK.

A Ma gyar Forradalmi Munkás-Paraszt

Kormány 3184/1962. sz. határozata a

KKI irányításával és szervezetével kap-

csolatos egyes kérdésekről. 

21 MOL XIX-A-33-b 195. d. A Magyar

Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány

3410/1963. sz. határozata a szakembe-

rek külföldi képzésének és továbbképzé-

sének, valamint a külföldiek Magyar or -

szágon történő képzésének helyzetéről. 

22 MOL XIX-A-33-b 81. d. KKI TÜK.

Rosta Endre, a KKI ügyvezető elnöké-

nek levele Szilágyi Béla külügyminisz-

ter-helyetteshez, 1968. szeptember 10. 
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a külpolitikai érdekek találkozásának köszönhetően – annál dinamikusabban
fejlődtek a kapcsolatok. Utaltunk már rá, hogy a PB határozta meg a magyar
diplomácia számára a kapitalista országokhoz való közeledés prioritásait. A
pártvezetés szemében politikailag elfogadhatóbb volt a NATO-ból kilépett,
az amerikai külpolitikától függetlenedő, „európai Európa” megteremtésére tö-
rekvő, majd az évtized közepén az Egyesült Államok vietnami agresszióját el-
ítélő Franciaországgal szorosabbra vonni a kapcsolatokat, amely ugyanakkor
kellően fejlett volt ahhoz, hogy a magyar gazdaság számára szükséges ismere-
teket átadhassa, ráadásul önállósuló európai politikája jegyében fokozott ér-
deklődést tanúsított a térség iránt. Mindezek eredményeképpen már 1961-ben
sor került az első, igaz, csupán egy évre szóló magyar– francia kulturális egyez-
mény aláírására, amelyet aztán évről évre meghosszabbítottak. Az íródelegá-
ciók cseréje, az akadémiák és a média közötti együttműködés útján több szálon
megindult közeledés stabilizálta a francia– magyar kapcsolatokat, az évtized kö-
zepére rendszeressé lettek a miniszteri szintű látogatások, 1966-os budapesti
látogatásakor pedig a francia külügyminiszter már hosszabb távra szóló kultu-
rális és műszaki-tudományos egyezményt írt alá.23 A kutatói-tanulmányi cse-
rékben a Művelődésügyi Minisztérium mellett legnagyobb kiutaztatónak
számító Magyar Tudományos Akadémia összesítése is azt mutatja, hogy kapi-
talista relációban a legtöbb ösztöndíjat, az államközi ösztöndíjak 30 százalékát
Franciaország finanszírozta.24 A kulturális kapcsolatokon belül Ma gyarország
a tudományos és műszaki együttműködések irányába igyekezett terelni az
együttműködést, egyfelől gazdasági megfontolásokból, másfelől azon politi-
kai szándéktól indíttatva, hogy a hagyományos német tudományos, ipari és ke-
reskedelmi kapcsolatokat más relációval helyettesítsék. Az ilyen jellegű koo-
peráció azonban már kevésbé esett egybe a franciák céljaival és lehetőségeivel,
de az együttműködést a múltbeli gazdasági kapcsolatok hiánya, az ismeretlen-
ségből adódó bizalmatlanság, vagy praktikusan az együttműködésben résztve-
vők nyelvi felkészületlensége is hátráltatta. Magyar nyomásra még így is sike-
rült elérni, hogy a hatvanas évek folya-
mán a tanulmányi csereprogramokban
5– 10 százalékról 60– 70 százalékra
emelkedett a műszaki-tudományos ta-
nulmányutak aránya, s Bu da pesten a
francia kutatási eredmények propagá-
lására megalapították a Francia Tudo-
mányos és Technikai Dokumentációs
Központot.25
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23 MOL XIX-A-33-b 76. d. KKI TÜK.

Magyar–francia kapcsolatok, 1968. már-

cius 22. 

24 MOL XIX-A-33-a 1284. d. KKI OÖT

(1959 – 79). Az 1970. évi ösztöndíj te vé -

keny ség értékelése.

25 MOL XIX-A-33-b 76. d. Tájékoztató a

magyar–francia tudományos és műszaki

Ö
SZ

T
Ö

N
D

ÍJ
JA

L
N

Y
U

G
A

T
R

A
A

H
A

T
V

A
N

A
S

É
V

E
K

B
E

N

Kispolitika, nagypolitika

08_javSomlaiK.qxp:evkonyv2008  2/9/10  8:59 PM  Oldal 285



Franciaországgal ellentétben az
olasz– magyar közeledést elősegítette a
két ország közötti külpolitikai együtt-
működés tradíciója, hátráltatta viszont
az olasz külpolitika erős atlanti kötő-
dése és az olasz kereszténydemokrata
kormányerők kommunistaellenessége.
A vállalati és bankközi kapcsolatok fo-
lyamatosan fejlődtek, az államközi kap-
csolatok építését viszont több politikai
konfliktus és kémkedési ügy is stagná-
lásra késztette. Jóllehet a magyar– o lasz
kulturális megállapodást nem sokkal a
francia– magyar egyezmény után meg-
kötötték, az leginkább a nyelvtanulásra
és – a Római Magyar Akadémia adott-
ságait is kihasználva – az ösztöndíjasok
cseréjére korlátozódott.26 Olasz or szág -
ba így évente csupán mintegy feleany-
nyi magyar ösztöndíjas u taz hatott ki,
mint Francia or szág ba.27 Mind azonáltal
a nyugat-európai országokkal később
megkötendő bilaterális kulturális meg-

állapodások etalonjává a fran cia és olasz kulturális megállapodások s a megva-
lósításukra kidolgozott munkatervek váltak.

A kulturális kapcsolatok fejlesztésének fő irányai mellett a magyar diplo-
mácia új, alternatív, a kiszolgáltatottságot csökkentő lehetőségeket is keresett28

olyan tőkés országokkal, amelyek a technikai modernizációban magasabb szin-
ten álltak, mint Magyarország, de amelyek részéről mérsékeltebb ellenséges
propagandára számíthattak, amelyeket kulturálisan „egyenrangúbb” partner-
nek éreztek. Ilyennek látták Svájcot, valamint a skandináv és a Benelux-álla-
mokat, melyekkel az évtized második felében köttettek az első egyezmények.
Ezek a megállapodások színesítették ugyan az ösztöndíjas palettát, összessé-
gében azonban nem nyújtottak sok tanulmányi lehetőséget: Hollandia évente
például 22 hónapot,29 Norvégia pedig négy fő számára 495 napot.30 A legfej-
lettebb tőkés országok közé számító Nagy-Britanniával Magyarország még a
hatvanas évek elején aláírta a kulturális egyezményt, a két ország közötti po-
litikai ellentétek azonban sokáig hátráltatták az egyébként is szűkre szabott
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kapcsolatokról, 1968. február 12.; vala-

mint Feljegyzés a magyar–francia kultu-

rális, tudományos, műszaki és műszaki-

tudományos kapcsolatok jelenlegi hely-

zetéről és távlati célkitűzéseinkről, 1968.

november 14. 

26 MOL 288. f. 32/6. ő. e. (1969). MSZMP

KB Külügyi Osztály. Előterjesztés az

MSZMP Politikai Bizottságának a ma-

gyar – olasz kapcsolatokról.

27 MOL XIX-A-33-a 1284. d. Az 1970. évi

ösztöndíjtevékenység értékelése.

28 MOL XIX-A-33-a 3. d. Feljegyzés, 1968.

április 9.

29 MOL XIX-A-33-b 77. d. KKI TÜK.

Hol landia kulturális helyzete és a ma-

gyar–holland kulturális kapcsolatok,

1968. augusztus. 20.

30 MOL XIX-A-33-b 80. d. KKI TÜK.

Összefoglaló a norvég referatúra 1967-

ben végzett munkájáról, 1968. március

19. 
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érintkezési területek bővítését.31 Az angliai tanulmányutak egy részét ezért a
magyar állam kényszerült finanszírozni. Az Egyesült Államok politikáját szin-
tén erősen támogató, s szuverén államként el nem ismert NSZK fejlett tudo-
mányos életéhez és gazdaságához sok szálon, s a tendenciát fékező politikai
szándék ellenére egyre intenzívebben kötődött Magyarország. A hivatalos dip-
lomáciai kapcsolatok hiánya és a Nyugat-Németországban összpontosuló ma-
gyar emigránsoktól való félelmek miatt azonban hivatalos kapcsolatfelvételre
és államközi megállapodások tető alá hozatalára a magyar diplomácia nem
is törekedett.32 A kapcsolatok bővítését
csak az évtized végén, 1969-ben hagy-
ta jóvá a Politikai Bizottság33 – gyakor-
latilag a magyar– amerikai tárgyalá-
sok engedélyezésével párhuzamosan.34

A nyugat-németországi tanulmányutak
túlnyomó többsége következésképpen
személyes kapcsolatok útján szervező-
dött.35

Összességében megállapítható te-
hát, hogy egy évtized leforgása alatt
látványosan bővültek az ösztöndíjas
külföldi tanulmányutak keretéül szol-
gáló kulturális kapcsolatok, s további
bővülésüket prognosztizálta az is, hogy
a már létező kulturális együttműködé-
sek a nagyobb világpolitikai konfliktu-
sok idején – például az Egyesült Álla-
mok vietnami vagy a Varsói Szerződés
országainak csehszlovákiai beavatkozá-
sa – legfeljebb átmenetileg torpantak
meg, és stabilizáló tényezőként hatot-
tak a kétoldalú kapcsolatokban.36

Míg Nyugat-Európa irányában ál-
talában felerősödött a magyar diplomá-
cia tevékenysége, s a közeledés meg-
hozta gyümölcseit, az „imperialista
tábor” vezető hatalmával, az Egyesült
Államokkal stagnáltak Magyarország
kapcsolatai. A hatvanas évek közepén
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31 MOL XIX-A-33-b 78. d. KKI TÜK.

Magyar – angol kapcsolatok, 1968. janu -

ár 17. 

32 MOL 288. f. 32/18. ő. e. (1969). Az új

nyugatnémet kormány politikája és a

magyar–nyugatnémet kapcsolatok. Je-

lentés a PB 1969. júniusi határozatának

végrehajtásáról, 1970. március 7. 

33 MOL XIX-A-33-b 195. d. A Magyar

Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány

3235/1969. sz. határozata az MNK és az

NSZK államközi kapcsolatairól. 

34 Uo. A Magyar Forradalmi Munkás-Pa-

raszt Kormány 3117/1969. sz. határoza-

ta az MNK és az Amerikai Egyesült Ál-

lamok államközi kapcsolatairól. 

35 MOL 288. f. 32/1. ő. e. (1969). Előter-

jesztés az MSZMP Politikai Bizottságá-

nak az MNK és az USA államközi kap-

csolatairól; XIX-A-33-b 76. d. Össze-

foglaló az USA referatúra 1967-ben

végzett munkájáról. 

36 Lásd például MOL XIX-A-33-b 78. d.

Hidasi János levele az olasz munkatervi

tárgyalások elhalasztásáról Horváth Jó -

zsef osztályvezetőnek, 1968. november

23.; MOL XIX-A-33-b 77. d. Hol lan -

dia, KÜM napi jelentés, 1968. novem-

ber 22. 
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már történtek bátortalan kezdeményezések a két ország közötti vitás kérdések
rendezésére, de a vietnami konfliktus beárnyékolta külpolitikai légkör nem
kedvezett a további közeledésnek, sőt az időközben megindult kulturális cse-
rék és tudományos programok is csak részben folytatódhattak.37 A Politikai
Bizottság döntése nyomán nem újították meg az évente három-négy, több hó-

napos ösztöndíjas tanulmányutat lehe-
tővé tevő megállapodást az amerikai
Interuniversity Committee-vel (IC),
minimálisra szűkítették a személyre szó-
ló meghívással kezdeményezett tanul-
mányi-kutatási célú kiutazások számát
(1967-ben csupán négy fő kiutazását
engedélyezték),38 de zátonyra futot-
tak az MTA és az amerikai National
Academy of Sciences (NAS) közötti
tárgyalások is. Ám Ma gyar ország a
kényszerítő politikai körülmények el-
lenére sem nélkülözhette a legfejlet-
tebb kapitalista ország tudományos
eredményeinek minél rövidebb időn
belüli, mélyreható megismerését. Az
1967-es mélyponton túljutva39 1968-
ban ismét tárgyalások kezdődhettek az
IUC szerepét átvevő In ter na tional
Research and Exchanges Board dal
(IREX), amellyel a megegyezést a szo-
cialista országok csehszlovákiai invá-
ziója már csak átmenetileg lassította.40

Néhány évnyi szünet után – a termé-
szettudományos ösztöndíjak biztosítá-
sa érdekében – ismét engedélyezték az
MTA-nak, hogy folytassa a tárgyaláso-
kat a NAS-sal.41

A FORD ALAPÍTVÁNY ÉS MAGYARORSZÁG KAPCSOLATA

A „nemzetközi normáknak megfelelő keretek közé szoríthatjuk a fogadó fél
szerepét a jelöltek kiválasztásában” – ezzel az indokkal javasolta a tárgyaláso-
kat magyar részről lebonyolító Kulturális Kapcsolatok Intézete ügyvezető
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37 MOL XIX-A-33-b 195. d. A Magyar

Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány

3146/1966. sz. határozata az MNK és az

USA időszerű kapcsolatairól. 

38 MOL 288. f. 32/1. ő. e. (1969); XIX-A-

33-b 76. d. Összefoglaló az USA refera-

túra 1967-ben végzett munkájáról.

39 MOL XIX-A-33-b 76. d. Összefoglaló

az USA referatúra 1967-ben végzett

munkájáról. 

40 Uo. Feljegyzés az IREX-delegáció ma-

gyarországi látogatásáról, 1968. novem-

ber 26.; MOL XIX-A-33-b 84. d. KKI

TÜK. Feljegyzés a Stanley Gordonnál

(Ford Foundation) és Allen Kassofnél

(IREX) tett látogatásról, 1968. október

25.; valamint Előterjesztés a KKI Ügy-

vezető Elnökségének ülésére a tudomá-

nyos és kulturális kapcsolataink helyze-

téről és perspektíváiról a csehszlová-

kiai események után, 1968. szeptember

27. 

41 MOL XIX-A-33-b 76. d. Rosta Endre,

a KKI ügyvezető elnökének levele Óvá-

ri Miklóshoz, az MSZMP KB Kulturális

Osztályának vezetőjéhez, 1968. augusz-

tus 9. 
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igazgatója Óvári Miklósnak, az MSZMP Kulturális Osztálya vezetőjének az
amerikai tanulmányi ösztöndíjakkal kecsegtető IREX-ajánlat elfogadását 1968.
augusztus 9-én.42 Ez azt jelentette, hogy végre, sokévnyi küzdelem és vita után
a kilátásba helyezett egyesült államokbeli tudományos ösztöndíjakat az állam-
közi cserék feltételei szerint oszthatják el, azaz a küldő, és nem a kinn tartóz-
kodást finanszírozó fél határozhatja majd meg a kiküldendők személyét (szem-
ben a Ford Alapítvány ösztöndíjas gyakorlatával, amely oly sok bosszúságot
okozott a pártvezetésnek az előző é -
vekben).43 A pártvezetés már az 1963-
ban indult IUC-csereprogram eseté-
ben is azért hagyta jóvá Magyarország
csatlakozását a projekthez, mert abban
bízott, hogy maga mondhatja ki a vég-
ső szót abban, kit milyen területen ké-
pez tovább az Egyesült Államokban, s
nem lesz kiszolgáltatva az amerikaiak
vélt vagy valós politikai törekvései-
nek.44 Nem mellékesen sokat nyomot a
latban az a tény is – akárcsak más nem-
zetközi programokhoz való csatlakozás
esetén –, hogy a Szovjetunió ekkor már
megállapodott az amerikai intézmény-
nyel, s így Magyarország lépése semmi
esetre sem válthatta ki Moszkva rosz-
szallását. Az IUC-programról azonban
hamarosan kiderült, hogy miután első-
sorban egyetemi alapkutatásokban való
részvételt tett lehetővé, kevésbé felelt
meg az alkalmazott kutatások eredmé-
nyeire áhítozó magyar gazdaság igé-
nyeinek, még ha a személyi kiválasz-
tásba kevésbé szóltak is bele Washing -
tonból. Az IUC-vel folytatott együtt-
működés elindulása után nem sokkal
azonban, még 1963-ban a Ford Alapít-
vány (FA) vezetői is felvették a kapcso-
latot a magyar hatóságokkal.45 Sokkal
több magyar tudós és szakember egye-
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42 Uo.

43 MOL 288. f. 5/393. ő. e. Jegyzőkönyv

az MSZMP PB 1967. április 27-i ülésé-

ről.

44 MOL 288. f. 5/270. ő. e. Az MSZMP

Politikai Bizottságának határozata az

IUC-vel folytatandó tárgyalásokról,

1962. július 10.

45 A Ford Autógyár alapítója, Henry Ford

fia által 1936-ban létrehozott amerikai

magánalapítvány az ötvenes – hatvanas

években vált egy helyi, detroiti filantróp

szervezetből nemzetközi intézménnyé.

1950-ben elfogadott programja világ-

szerte olyan kezdeményezések felkaro-

lását tűzte ki célul, amelyek „a demok-

ratikus értékek megerősítése, a szegény-

ség és az igazságtalanságok csökkentése,

a nemzetközi együttműködés támogatá-

sa és az emberiség haladásának előmoz-

dítása révén […] jelentős mértékben

hozzájárulnak a világ békéjéhez és a jo-

gokon, illetve igazságosságon nyugvó

világrend megteremtéséhez”, valamint

„előmozdítják a világ népeinek jólétét,

bárhol is éljenek, fejlesztik gazdasági in-

tézményeiket a demokratikus eszmék

megvalósulásának érdekében…”

http://www.fordfound.org/about/his -

tory/overview.
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sült államokbeli továbbképzésére tettek ajánlatot, mint az IUC, az ösztöndí-
jasok kiválasztásáról azonban konkrét személyi elképzeléseik voltak.

A feszültségektől nem mentes évenkénti egyeztető tárgyalások ellenére
generózus ajánlatának köszönhetően a hatvanas évek végéig a Ford Alapítvány
lett az az intézmény, amely a kapitalista országokkal kötött első kulturális
együttműködési egyezményekkel szemben kölcsönösség és azonos mértékű
költségvállalás nélkül, a tudományos ismeretszerzés legtágabb kereteit bizto-
sítva nyújtott nagyszámú hosszú ösztöndíjat magyar kutatóknak.46 1967-ben
26 magyar szakember tartózkodhatott összesen 234 hónapig az Egyesült Ál-
lamok valamelyik egyetemén, s ez azt jelentette, hogy noha számszerűleg
Franciaország adta a legtöbb szakképzési lehetőséget, a Ford Alapítvány kez-
deményezésének köszönhetően a Magyarországgal egyébként hűvös diplo-
máciai viszonyban levő Egyesült Államok nyújtotta a leghosszabb időtartamú
külföldi kutatási lehetőségeket, amelyeket szakképzési tervében az Országos
Tervhivatal a középpontba állított.

A Ford Alapítvány – mint az Egyesült Államok kormányzatától független
intézmény – a bilaterális kapcsolatok hőfokától viszonylag függetlenül, a kom-
munista pártok ellenérzését és félelmeit leküzdve könnyebben tudott kapcso-
latba lépni az ellenséges ideológiai tábor országaival. Az enyhülés légkörében
az alapítvány – a két tábor közeledését elősegítendő – igyekezett tevékenysé-
gét a szocialista tömb országaira is kiterjeszteni. Kezdeményezése iránt meg-
nőtt a fogadókészség, különösen azután, hogy a Szovjetunióval sikerült közös
munkaprogramban megállapodniuk. Lengyelország 1962-ben kötött megál-
lapodást az alapítvánnyal. Az ő példájuk, a program rövid időn belüli felfüg-
gesztése azonban azt mutatta, hogy a szocialista országok és a Ford Alapítvány

együttműködése nem lesz konfliktus-
mentes. A problémákat Lengyelország
és később Magyarország esetében is az
FA kooperációs készsége segített le-
gyűrni.47

Az alapítvány nemzetközi osztályá-
nak vezetője, Shepard Stone 1963-ban,
egy Prágát és Bukarestet is érintő kör-
útján érkezett Magyarországra, és a
KKI, valamint az Akadémia vezetőivel
is tárgyalt magyar tudósok amerikai
képzésének lehetőségeiről.48 A kérdés
rövid időn belül az amerikai– magyar
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46 MOL XIX-A-33-a 59. d. KKI Terv és

Koordinációs Főosztály. Feljegyzés a

Ford Alapítvány és az IREX-szel fennál-

ló kapcsolatunk aktuális problémáiról,

1973. április 20. 

47 A lengyel program 1967-ben indult új-

ra, miután az FA elfogadta, hogy a kiu-

tazó lengyel ösztöndíjasok 15 százaléka

vállalatoknál szerezzen termelési tapasz-

talatokat.

48 MOL 288. f. 5/320. ő. e. Javaslat a Poli-

tikai Bizottságnak, 1963. november 22.
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kapcsolatokat szoros ellenőrzés alatt tartó MSZMP Politikai Bizottsága elé ke-
rült, amely a kivételes lehetőséget értékelve hozzájárult a tárgyalásokhoz és a
felajánlott ösztöndíjak elfogadásához. Tette ezt azért is, mert a felterjesztés ér-
telmében az ösztöndíjasok kijelölésének joga a magyar felet illette volna meg,
s így biztosak lehettek benne, hogy a program – politikailag megbízható szak-
emberek kiutaztatásával – a lehető legnagyobb tudományos (és gazdasági)
haszonnal, s a lehető legkisebb politikai veszéllyel járhat. Az amerikaiak a tár-
gyalások elindulása érdekében azt is felvetették, hogy az alapítvány ösztöndí-
jával fejlődő országokból érkező tudósok magyarországi tanulmányait és kuta-
tásait is fedezhetik, és a közeledést elősegítendő kerekasztal-megbeszéléseket
szerveznek a magyar– amerikai kapcsolatokról, ami a magyar külpolitika irány-
vonalába illeszkedett volna. A PB tagjai nyilvánvaló örömmel fogadták azt
az ígéretet is, hogy az alapítvány sikeres együttműködés esetén beszüntetné a
magyar emigránsok anyagi támogatását.49

Az ösztöndíjas-jelöltek listáját a magyarok hosszas kiválasztási folyamat
során állították össze. A jelölt személyére és a tanulmányozandó témákra a mi-
nisztériumok és a főhatóságok tehettek javaslatot, de a szelektálásban szót
kapott a Tudományos és Felsőoktatási Tanács, a Kulturális Kapcsolatok In-
tézete, a Belügyminisztérium, majd a KB Kulturális Osztálya. A politikai-ál-
lambiztonsági szempontból kényes kérdésben legvégső fokon a PB döntött.50

A sokoldalú egyeztetés mellett azonban figyelembe kényszerültek venni, hogy
az alapítvány is kész listával állt elő a támogatandók személyét illetően. Az
együttműködés első évében ráadásul tájékoztatták is őket a lehetőségről, s
ezért politikai veszteség nélkül nem lehetett mellőzni az FA szándékait. A
magyar állambiztonság úgy látta, hogy
az alapítvány ideológiai befolyásolás
céljából igyekezett a magyar tudomá-
nyos és művészeti élet ismertebb és
fontosabb pozícióban levő, aktív politi-
kai és társadalmi szerepet játszó szemé-
lyiségeit ösztöndíjban részesíteni, mert
rajtuk keresztül látták biztosítottnak
a szélesebb magyar közvélemény be-
folyásolását is.51 A belügy intelmei el-
lenére azonban az anyagi és politikai
megfontolásokon túl az a tény is türe-
lemre intette a PB-t, hogy más szocia-
lista ország is elfogadta az FA válogatá-
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49 Uo. Az MSZMP PB 1968. november

26-i határozata. 

50 MOL 288. f. 5/339. ő. e. Jegyzőkönyv

az MSZMP PB 1964. július 14-i ülésé-

ről; 288. f. 5/387. ő. e. Jegyzőkönyv az

MSZMP PB 1966. február 8-i üléséről. 

51 MOL 288. f. 22/18. ő. e. (1965). MSZMP

KB Agitációs és Propaganda Osztály.

Jelentés az imperialista propaganda tak-

tikájáról, a szocialista országok – köz-

tünk hazánk – ellen irányuló propagan-

da módszereiről és hatásáról, 1965.

szeptember 4. 
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sát.52 Annak ellenére, hogy az évenkénti nehéz kompromisszumokban a ma-
gyar érdekek végül sokkal jelentősebben érvényesülhettek, a politikai vezetés-
ben az ösztöndíjas utak nehezen felbecsülhető haszna helyett a személyek ki-
választásával járó hercehurcák feszültségei rakódtak le, megerősítve bennük az
ösztöndíjas tevékenység iránt érzett eredendő bizalmatlanságot, s azt a szán-
dékot, hogy a területet szorosabb ellenőrzés alá kell fogni.

Az 1964-ben induló ösztöndíjas együttműködésben két éven át évente 25
magyar kutató utazhatott az Egyesült Államok különböző egyetemeire, egyé-
ves időtartamra. Ez évenként több mint 500 ezer dollár költséget, illetőleg
megtakarítást jelentett.53 Az ösztöndíjakból a magyar– amerikai tárgyalásokon
született kompromisszum eredményeképpen közel egyenlő arányban része-
sülhettek a természet- és a társadalomtudományok képviselői. Az amerikaiak
ugyan az utóbbiak utaztatását szorgalmazták, de a kapcsolat fenntartása érde-
kében Magyarország esetében is készek voltak engedményeket tenni.54 A ku-
tatói ösztöndíjjal kiutazók mellett rövidebb, pár hetes időszakra a magyar kul-
turális, tudományos, politikai élet néhány jelentős képviselőjét is meghívták az
Egyesült Államokba. Köztük volt Bognár József, az egyre szélesebb területe-
ket koordináló KKI elnöke is, aki pro forma közgazdasági tanulmányokat kí-
vánt folytatni az USA-ban, de útját egyben az amerikai ösztöndíj-lehetőségek
felkutatására és a Ford Alapítvánnyal folytatandó tárgyalásokra is felhasználta.
Bognárhoz hasonlóan az ún. kiemelkedő személyiségek a rendszer hivatalos
képviselőinek számítottak, ezért utaztatásukra csak a magyar– amerikai kap-
csolatok felhőtlenebb, közeledő szakaszában kerülhetett sor. A légkör átme-
neti elhidegülésekor a prominens személyiségek kiutazása megszakadt, s kizá-
rólag a tudományos kiutazásokat engedélyezték.

Mint már utaltunk rá, az FA ösz-
töndíjaival, akárcsak az IUC nyújtotta
tanulmányutakkal, a kutatási téma kap-
csán is problémák merültek fel. 1968-
ban Magyarország az új gazdasági me-
chanizmus szükségleteire hivatkozva
(de az IUC kiesett ösztöndíjainak pót-
lására is) 32 jelöltet állított a természet-
tudományok és tizet a társadalomtu-
dományok területéről.55 Az alapítvány
válogató bizottsága erre csökkentette a
kiosztott ösztöndíjak számát, de a kivá-
lasztott tizenhat kutató a közgazdászok
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52 MOL XIX-A-33-b 76. d. Némety Béla

varsói nagykövet jelentése, 1968. július

26. 

53 MOL 288. f. 5/378. ő. e. Az MSZMP

PB határozata az ösztöndíjpolitikai

irányelvekről, 1965. október 26. 

54 MOL XIX-A-33-a 59. d. Összefoglaló a

Ford Alapítvánnyal való kapcsolataink-

ról, 1973. június 12.

55 Uo. Jelentés a Ford Alapítvány válogató

bizottságának magyarországi látogatásá-

ról, 1968. február 27. 
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révén kiegyensúlyozottan képviselte a tudományterületeket.56 A Ford Alapít-
vány ekkor már azért is bizonyult ilyen engedékenynek, mert a következő
évtől végérvényesen véget kívántak vetni az egyoldalú támogatásnak, és új, pro-
jektekre szervezendő tudományos együttműködési formák felé tájékozódtak.57

ÖSZTÖNDÍJ-POLITIKAI IRÁNYELVEK

Láthattuk, hogy a hatvanas évek első felében számottevően bővültek Ma gyar -
ország kulturális külkapcsolatai, és ennek köszönhetően jelentősen megnöve-
kedett – „bár abszolút számban nem érte el a kívánatos szintet” 58 – a hosszú
időtartamú tanulmányutak száma. A gyors ütemű fejlődés több problémát is
felvetett. Mivel ezek az ösztöndíjas utak főként a kapitalista országokba irá-
nyultak, a fejlődés a tőkés relációban
dinamikusabb volt, ami veszélybe so-
dorta a szocialista és kapitalista relá -
ció között ideológiailag „egészséges”
arányt. 1961-ben 2362 fő utazott ki a
nyugati fejlett országokba, hogy tanul-
mányokat, kutatásokat folytasson, 1964-
re számuk már csaknem meghárom-
szorozódott.59 „A kapitalista országokba
történő hivatalos kiutazások száma az
1964. decemberi KB-határozatban elő-
írt 10– 15 százalékos csökkenés helyett
a múlt évben 10 százalékkal növeke-
dett”60 – értesülhettek 1965 elején a
Politikai Bizottság tagjai az ösztöndíjas
tevékenységben is tetten érhető nemkí-
vánatos tendenciáról. Sőt e területen
még aggasztóbbnak találhatták a hely-
zetet a politikailag „problematikusabb”
magánszervezésű utak megsokszorozó-
dása miatt, amelyeket néhány évvel ko-
rábban még mint hiánypótló megoldást
karoltak fel. A magánkezdeményezé-
sű kutatói utak leginkább az orvosok,
kutatóorvosok körében szaporodtak
meg.61 „1964-ben Angliába egy hónap-
nál hosszabb időre kiutazott 164 sze-
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56 MOL XIX-A-33-b 76. d. A Ford Alapít-

vány által 1968/69. évre elfogadott ösz-

töndíjasok. 

57 Uo. Szelényi Iván levele Kalmár György -

nek, 1968. május 27.; Zala Júlia levele

Gordon úrnak a KSH-ban tett látogatá-

sáról, május 9. és Láng István levele,

május 27. 

58 MOL 288. f. 36/29. ő. e. (1967). MSZMP

KB TKKO. Az MSZMP KB Tudomá-

nyos, Közoktatási és Kulturális Osztálya

jelentése az Agitációs és Propaganda Bi-

zottság számára a tudományos dolgozók

hosszú tanulmányútjaival kapcsolatos

problémákról. 

59 MOL 288. f. 5/378. ő. e. Javaslat a Poli-

tikai Bizottságnak ösztöndíjpolitikánk

irányelveiről, 1965. október 20.

60 MOL 288. f. 22/18. ő. e. (1965). Jelen-

tés a PB-nek az imperialisták fellazító

politikájának néhány kérdéséről, 1966.

január 11.

61 MOL XIX-A-33-a 56. d. KKI Terv és

Koordinációs Osztály. Nemzetközi kap-

csolataink néhány problémája az egész -

ségügy területén, 1966. november 30.
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mély közül például csak 5 ment az államközi csereprogram keretében. Az
NSZK-ba pedig – amellyel hivatalos megállapodással szabályozott vagy köz-
pontilag ellenőrzött kapcsolataink nincsenek, és amely a legagresszívabb po-
litikát folytatja – tudományos és kulturális célzattal 172-en utaztak ki egy hó-
napnál hosszabb tanulmányútra” – panaszolta egy Politikai Bizottság számára
készült jelentés.62

A minisztériumok vezetése – mivel a kiutazásokért, legyenek bár hivatalo-
sak vagy magánkezdeményezésűek, a korábbi rendeletek őket tették felelős-
sé – elvi útmutatást várt a pártvezetéstől. „Bizonyos irányelveket kellene ki-
dolgozni arra vonatkozólag, hogy a nemzetközi rendezvényeken a magán-
meghívottak mikor és milyen körülmények között vehetnek részt” – sürgette
a Művelődési Minisztérium a KKI-t már 1963-ban, amikor pedig az ilyen ki-
utazások száma évente nem haladta meg a húsz– harmincat.63 Később a minisz-
térium Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya saját hatáskörében, az elbírálások
szigorításával igyekezett visszaszorítani a nyugati tanulmányutak, ösztöndíjak,
vendégoktatói meghívások számát.64

A külföldi tanulmányi lehetőségek megszaporodása az ösztöndíjas utak
odaítélési rendszerének átalakítását is előmozdította. Míg a minisztériumok az
intézmények közötti megállapodások és az egyéni kezdeményezésű utak ese-
tében saját hatáskörükben dönthettek, az államközi egyezmények keretében
és az állami ösztöndíjjal finanszírozott utazásoknál a Tudományos és Felső-
oktatási Tanácsé volt a végső szó, hogy tárcák feletti szintek gondoskodjanak
az utak leghatékonyabb felhasználásáról. Ennek a szervnek kellett biztosítania,
hogy a népgazdaság és a tudomány fejlődése szempontjából kiemelt fontosságú
témákban végezzenek külföldi tanulmányokat, s oda hassanak, hogy a ta-

nulmányi lehetőségek kétharmadát a
természet- és műszaki tudományok al-
kalmas pályázói részére juttassák.65 A
legfelső szintű tudományos egyeztető
fórumot jelentő TFT kapacitását azon-
ban az elbírálandó pályázatok mennyi-
sége néhány év alatt meghaladta.
Ugyanakkor a Bognár József vezette
Kulturális Kapcsolatok Intézete a nem-
zetközi kulturális kapcsolatok gyarapo-
dásával (és a külföldi kulturális propa-
gandának tulajdonított egyre nagyobb
szerep következtében) folyamatosan
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62 MOL 288. f. 5/378. ő. e. Javaslat a Poli-

tikai Bizottságnak ösztöndíjpolitikánk

irányelveiről, 1965. október 20.

63 MOL XIX-A-33-a 1. d. KKI Elnöki

Osztály. Köpeczi Béla levele Rosta End -

réhez, 1963. szeptember 27. 

64 MOL XIX-A-33-a 1284. d. Jegyző-

könyv az Utazási Bizottság 1964. de -

cember 2-i üléséről. 

65 MOL XIX-A-33-a 1. d. A TFT Titkár-

ságának levele Rosta Endrének, 1964.

november 14.
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növelte befolyását és hatáskörét. Az intézetnek az államközi kulturális szerző-
dések előkészítőjeként és fő lebonyolítójaként a szakemberek külföldi képzé-
séről is átfogó képe volt, annál inkább, mert képviseltette magát az egyes mi-
nisztériumok külügyi, utazási bizottságaiban, s így széles körű tapasztalatokat
szerzett az alacsonyabb szinten elbírált utazási lehetőségekről is.66 A KKI in-
tézményi stratégiáját tekintve céltudatosan törekedett is „irányító, koordináló
és ellenőrző hatáskörének megértetésére és tényleges elfogadtatására”, szoros
együttműködést alakítva ki az utaztatásban főként érdekelt minisztériumok-
kal.67 A külföldi szakemberképzésben jelentkező problémák sokasodó jelei
láttán a KKI ügyvezető elnöke 1964. október 1-jei hatállyal elrendelte egy or-
szágos felmérés készítését az ösztöndíjas képzés helyzetéről.68 A jelentésből
levont tanulságokat és a jövőben követendő politika irányelveit terjesztette ké-
sőbb a KKI a Politikai Bizottság elé, melyet a testület rövid vita után Ösz tön -
díjpolitikai irányelvek címen fogadott el 1965. október 26-án. A határozati ja-
vaslat vitája kapcsán megfogalmazott észrevételek elárulták, hogy a pártvezetést
leginkább a tőkés kapcsolatok rendezetlensége és áttekinthetetlensége, vala-
mint a nyugati tanulmányutak anyagi gyarapodásra való felhasználásának kor-
látozása foglalkoztatta. Egyetértettek abban, hogy a problémák kiküszöbö-
lésére és a visszásságok felszámolására támogatniuk kell a javasolt szervezeti
átalakítást, melynek értelmében „A nem kereskedelmi jellegű tudományos,
kulturális és oktatási célzatú külföldi ösztöndíjak, tanulmányutak, szakértői,
tanácsadói utazások, munkavállalások, vendégtanári megbízások, előadóutak
országos koordinálására és ellenőrzésére a KKI Ügyvezető Elnökségének fel-
ügyelete és irányítása alatt tárcaközi szervként működő, kis létszámú politikai
testületet, OÖB-t kell létrehozni […].
Az Ösztöndíj Bizottság országosan ko-
ordinálja és ellenőrizze a tudományos-
kulturális személyi forgalom egészét.
Ezért a tárcák és országos főhatóságok
küldjék meg az Ösztöndíj Bizottságnak
vonatkozó kapcsolataik éves terveit,
összefoglaló jelentéseiket, az egyes ki-
utazásokról készült jelentések másola-
tát, és kérésre esetenként is adják meg
a szükséges felvilágosításokat.”69 A lét-
rehozandó új testület ellenőrzése alá
kerültek – véleményezési joggal – a ma-
gánkezdeményezésű tanulmányutak is.
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68 MOL XIX-A-33-a 2. d. KKI Elnöki

Osz tály. Rosta Endre feljegyzése, 1964.

június 9. 

69 MOL 288. f. 5/378. ő. e. Javaslat a Poli-
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irányelveiről, 1965. október 20.
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Az Ösztöndíj Bizottságra hárítottak továbbá a tanulmányutakkal kapcsolatos
minden elvi és gyakorlati teendőt: az irányelvek egyeztetését a külpolitikai,
politikai, gazdasági és tudománypolitikai célkitűzésekkel, az ösztöndíj-lehető-
ségek felkutatását, a pályáztatást, az utazások lebonyolítását és az ösztöndíjas
tevékenység hatékonyságának felmérését. 

Az Ösztöndíjpolitikai irányelvek legfőbb törekvése a szakemberképzés céli-
rányos keretek közé szorítása és az ideológiailag is megfelelő kapcsolatrend-
szer kialakítása volt. Utóbbit alapvetően a KGST-n belüli együttműködési
politika határozta meg. Mivel erre Magyarországnak kevés befolyása volt, az
irányelvek bár hosszasan, de nagyon általánosan fogalmazva érintették a szo-
cialista országokkal való kapcsolatok fejlesztését: a tapasztalatcseréről a kö-
zös kutatás-fejlesztésre, a tudományos kooperációra és a nemzetközi munka-
megosztásra való áttérést vizionálták. A tőkés relációban megfogalmazott
irányelvek sem jelentettek újdonságot néhány jelentéktelen korlátozáson kí-
vül, mint például az egyetemi oktatók vendégtanári kiküldésének korlátozása,
vagy a tanulmányutak meghosszabbításának tiltása. A korábbi törekvéseket
erősítették meg azzal, hogy ismételten megfogalmazták: a tanulmányi kiuta-
zásoknak a népgazdaság érdekeit kell szolgálniuk, mindenekelőtt a műszaki és
mezőgazdasági tapasztalatok szerzésére kell irányulniuk, s ahol lehetséges,
szocialista országokban kell megszerezni a szükséges ismereteket. Szorgal-
mazták a megállapodás keretében bonyolódó utazások számának növelését és
a kutatók igényeinek kielégítését állami elosztású ösztöndíjas utakkal. Más he-
lyütt általános frázisokat tartalmaztak, amelyek a későbbiekben is lehetővé tet-
ték az esetenkénti elbírálást, de kevés olyan útmutatást adtak, amelyek tényle-
gesen segítették volna a mindennapok gyakorlatát.

Az ösztöndíj-politika komplex feladatának koordinálása a létrehozandó Or-
szágos Ösztöndíj Bizottságra hárult, az Ösztöndíjpolitikai irányelvek csupán az
új szerv felállításához nyújtott kusza elvi körítést.

A FELLAZÍTÁSI POLITIKA KIVÉDÉSE

A békés egymás mellett élés légkörében az MSZMP – politikai és részben gaz-
dasági okokból is – tudatosan törekedett a külföldi utazások liberalizálására,
az idegenforgalom előtti akadályok felszámolására. A két ideológiai tömb köz-

ti kommunikációs csatornák megnyitá-
sa azonban azzal a negatív következ-
ménnyel járt, hogy „megnyitották a ka-
put a közvetlenebb propagandahatások
előtt”,70 ami veszélyeztette az ideoló-
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giai integritást, és fokozott terhet rótt az állambiztonságra is. A magyar poli-
tika korabeli értékelése szerint az Egyesült Államok az ideológiai behatolás új
stratégiájának segítségével, a „fellazítás” révén próbálta a kelet-európai térség-
ben a politikai átalakulási folyamatokat felgyorsítani azáltal, hogy a kommu-
nista rendszer iránti lojalitást a kapitalista gazdaság eredményeinek és a jóléti
állam magas életszínvonalának hirdetésével igyekezett rombolni.71 A nyugati
együttműködési lehetőségeket politikai szempontból a szocialista kapcsolatok
vetélytársának tekintették, amely éket verhet a szocialista országok közé, s
ezért a két reláció arányainak mérlegelése állandóan napirenden volt. Az ál-
lambiztonság szerint leginkább az ifjúság és az értelmiség volt fogékony a
nyugati propagandatörekvésekre. „Az értelmiséget ellenzéki magatartásra ösz-
tönzi, érveket kölcsönöz a tudományos és művészeti vitákhoz, vagyis ideoló-
giailag próbálja befolyásolni, csábítja az alkotás korlátlan nyugati lehetősé-
geivel és a kapitalista országok értelmiségének magasabb életszínvonalával” –
állapították meg. A hatvanas években megindult és népgazdasági érdekből
fejlesztendő ösztöndíjas tanulmányutak résztvevői a fellazítási politika célkö-
zönségének számító értelmiségi rétegből kerültek ki. Hosszabb utazásokra az
egyetemek, akadémiai intézetek tanárai, kutatói, illetve ipari vállatok vezető
szakemberei indulhattak. A nyugati utazások és a feléledő kapcsolatok révén
éppen abban a rétegben, a technokrata értelmiségben éledt fel vagy erősödött
meg a nyugati orientáció, „a Nyugattal szembeni kritikátlanság”, amelyre a
kádári pártállami rendszer szélesebb értelmiségi politikáját építeni kívánta.
A nyugati fellazítás leghatékonyabb eszközét a külföldre utazó kutatók kivá-
lasztásában látták: „igyekszenek kikerülni a korrekt államközi együttműködés
formáit, maguk választják ki a tőlünk meghívandó személyeket (írókat, mű-
vészeket, ösztöndíjasokat), röviden a magánkapcsolatokra helyezik a hang-
súlyt”72 – összegezte egy magyar nagykövet az ideológiai ellenfél technikáját.
A fellazítási propaganda kivédésének lehetőségét ugyanő egyfelől a szocialista
kapcsolatok bővítésében és az aszimmetrikus kulturális propagandában látta,
másfelől logikusan adódott a kiutazók feletti politikai ellenőrzés megerősítése.

Az utazások liberalizálásának követ-
keztében romló statisztikákra a politi-
kai vezetés a vietnami háború miatt
amúgy is elhidegülő nemzetközi lég-
körben érzékenyen reagált. Különösen
súlyosan érintette a pártvezetést, hogy
növekedett a disszidálások száma, ami
megkérdőjelezhette a konszolidáció
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eredményeit. 1964 és 1965 között 2262 kiutazó nem tért vissza Ma gyar or -
szágra, s a kinn maradás mellett döntők 5,2 százaléka kutató, mérnök, orvos,
vagy egyetemi tanár volt.73 A számok tükrében ismételten felmerült az a régi
dilemma, hogy az utazások politikai és a külföldi szakképzések gazdasági ho-
zadékai arányban állnak-e a biztonsági kockázatokkal és politikai hátrányok-
kal. A Belügyminisztérium is aggasztónak találta, hogy „mintegy 130 nyu-
gati intézmény, intézet került kapcsolatba magyar állampolgárokkal, melyek
meghívásokat eszközöltek”,74 és sürgette, hogy fordítsanak nagyobb gondot a
kiutazó ösztöndíjasok megválogatására, ezen túl „meg kell szervezni politikai
és operatív védelmüket”.75

A Politikai Bizottság érdemben először 1965 novemberében tárgyalta a
kérdést, jóllehet az utazási szabadság negatívumai már évek óta foglalkoztat-
ták a testület tagjait. A probléma összetettsége és sokirányú összefüggései
miatt a PB elé került jelentésen korábban a Központi Bizottság több osztálya
is – az Agitációs és Propaganda, a Külügyi és az Adminisztratív Osztály – dol-
gozott.76 A probléma aktualitását a határozattervezet is azzal magyarázta, hogy
„növekvő tendenciát mutat az úti okmányokkal jogellenesen Nyugaton ma-
radt állampolgárok száma és aránya”. „1964-ben 896 fő, a fejlett tőkés orszá-
gokba utazók 0,5 százaléka, 1965-ben 1366 fő, az odautazók 0,8 százaléka
maradt Nyugaton.”77 A Politikai Bizottság az aggasztó adatok ellenére egyet-

értett abban, hogy az idegenforgalom
liberalizálása alapvetően pozitív intéz-
kedés volt, elutasította az adminisztra-
tív lépéseket és ezzel azt, hogy a BM
nagyobb jogot kapjon a kiutazók ellen-
őrzésére, noha be kellett látnia, hogy a
minisztériumok, amelyek addig döntési
joggal rendelkeztek, nem felkészültek a
feladat megbízható ellátására. A PB elé
került határozati javaslatról végül Ká-
dár János mondta ki a végső szót: „Eb-
ben nincs gyakorlatunk. 20 éve létezik
a Magyar Népköztársaság, s most elő-
ször vagyunk olyan szakaszban, amikor
ilyen széles, sokoldalú kapcsolatunk
van a nyugati tőkés országokkal. Eze-
ket a dolgokat kicsit ráncba kellene
szedni, de ahhoz ez az anyag elnagyolt
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és nem jó. […] Elsősorban politikai kérdés és politikai eszközöket is kíván, […]
több és határozottabb adminisztratív intézkedéseket is kell tenni. […] s ugyan-
akkor megmondhatjuk, hogy a lényeget nem csináljuk vissza, hanem folytatni
akarjuk.”78 Olyan megoldást sürgetett tehát, amely a pozitívumok megtartása
mellett a hatékony politikai ellenőrzés megvalósításával a biztonsági igénye-
ket is kielégíti. (S Kádár nem idegenkedett az esetleges megszorításoktól sem,
ha azokat hátrébb sorolta is.) 

„Az imperialisták fellazító politikájával kapcsolatos intézkedésekre” tett ja-
vaslatok 1966 telén egyre határozottabb hangot ütöttek meg. A tervezet január
eleji változata már kategorikusan megfogalmazta: „Fel kell számolni nemzet-
közi tudományos és kulturális kapcsolataink defenzív jellegét. Ennek érdeké-
ben törekedni kell arra, hogy a fejlett tőkés országokkal fennálló kapcsolato-
kat államközi megállapodásokkal szabályozott, tehát központilag ellenőrzött
keretek közé szorítsuk, s érdekeinknek megfelelő irányba fejlesszük”, korlá-
tozzák a magánkiutazásokat, ezen túl „valamennyi állami szerv a maga vona-
lán tegyen lépéseket a külföldre utazók fokozottabb politikai előkészítésére,
szervezze meg és ellenőrizze a hivatalos kiutazók rendszeres politikai előké-
szítését és beszámoltatását”.79 Miután a korábbi gyakorlat azt bizonyította,
hogy a minisztériumok nem tudták ellátni a rájuk rótt politikai ellenőrző sze-
repet – részben felkészületlenek voltak a feladatra, részben hajlottak az enge-
dékenységre és az utazások „premizálásként” való alkalmazására –, a belügy
hathatósabb közbeiktatása meg nem volt kívánatos, a fellazítás kivédésére ho-
zandó intézkedéseknek nem volt hatékony végrehajtója, s fennállt a veszély,
hogy a korábbi határozatok mintájára ezek is eredménytelenek maradnak. Ezt
a hiányosságot észlelte a Kulturális Osztály, s így a január végére összeállított,
tavasszal a Politikai Bizottság elé terjesztett határozati javaslat végleges válto-
zata az egész terület felügyeletét – a korlátozások betartatását, a hatékonyabb
politikai válogatást és a külföldi kulturális propagandát egyaránt – a kulturális
kapcsolatokat koordináló KKI-re bízta. A javaslat ugyanakkor nagy súlyt fek-
tetett a passzív védekezésből való kilépésre, és igyekezett pontosan körülírni
a kulturális, tudományos kapcsolatok
továbbfejlesztésének irányát, megerő-
sítve azok szükségszerűségét: „[…]
olyan tudományos és kulturális kapcso-
latok kiépítésére kell törekedni, amely
a magyar tudományos és kulturális élet
valamilyen lényeges érdekét szolgálja, –
törekedni kell arra, hogy a nyugati in-
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tézményekkel, alapítványokkal olyan egyezmények szülessenek, amelyek lehe-
tővé teszik a kapcsolatok állami ellenőrzését és befolyásolását, a kutatási témák
és a kiutazó személyek megfelelő kiválasztását, a magánjellegű kapcsolatok kö-
zül támogatnunk kell azokat, amelyek lehetővé teszik befolyásunk bővítését, s
a behatolást a nyugati tudományos és kulturális élet olyan területeire, amelyek
az államközi kapcsolatokon keresztül elérhetetlenek.”80 A kulturális ellenpro-
paganda érdekében ekkor már szorgalmazták a társadalomtudósok korábban
visszaszorítani kívánt külföldi utazásait, de súlyt fektettek a műszaki és termé-
szettudományi kapcsolatok bővítésére is. Gyakorlatilag a már rég megfogal-
mazott elveket ismételték, amelyek bő egy évvel korábban az Ösz tön díjpolitikai
irányelvekben határozat rangjára emelkedtek, és biztosítani próbálták tényle-
ges végrehajtásukat.

Mire 1966 tavaszán ismét vitára került a sor a Politikai Bizottságban – rész-
ben a külpolitikai légkör némi enyhülésének hatására –, már felülkerekedett a
pragmatikus álláspont, amely támogatta az idegenforgalom továbbfejlesztését,
a külföldi szakemberképzés kibővítését. Realitásként beszéltek arról, hogy az
NSZK Magyarország legfontosabb kereskedelmi és kulturális partnere, amin
változtatni nem megszorításokkal, hanem egyéb kapcsolatok ösztönzésével le-
het. Kádár ismételten felhívta a figyelmet rá, hogy a biztonsági érdekek érvé-
nyesítésénél a belügyet háttérbe kell vonni, s a politikai ellenőrzést állami vo-
nalon kell megvalósítani: „Ennél fontosabb, hogy ott, ahol ezek a kiutazások
intéződnek – az állami közköltségen történő kiutazások és a vezető tisztvise-
lők magánutazásánál –, a hivatalban legyen komolyabb eligazítás, személyi,
vagy csoportos, s figyelmeztessék őket, mihez tartsák magukat. […] A követsé-
geknek nagyon komoly munkát kell fordítani arra, hogy az odaérkező embe-
reket, akik állami megbízatásokkal, vagy tudományos tapasztalatcsere céljából
mennek ki, behívják a követségekre, beszéljenek velük, s hívják fel a figyel-
müket arra, hogy mire gondoljanak.” Ami pedig (a politikailag helyes egyen-
súly és arányok helyreállítása érdekében) a kapitalista relációval szemben a
szocialista országokkal való kapcsolatok minőségi javítását illeti, Kádár óvott
az illúzióktól: „Ez szép és nemes törekvés, de hogy hol tudjuk koordinálni, azt
nem látom. […] Talán a Szovjetunióval tudnánk koordinálni, de ott nincse-
nek problémák.” Így az április 26-án elfogadott politikai bizottsági határozat

nyomán a Külügyi Kollégium is kizá-
rólag a kapitalista relációra vonatko-
zóan határozta meg a KKI számára a
feladatot, hogy dolgozzák ki a szakem-
berek és ösztöndíjasok kiküldetésének
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80 MOL 288. f. 22/18. ő. e. (1965). Jelen-

tés a PB-nek az imperialisták fellazító

politikájának néhány kérdéséről, 1966.

január 26. 
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áttekinthető rendszerét, és biztosítsák a szükséges párt- és állami ellenőrzést.81

A továbbiakban, ha az ösztöndíjas rendszer szóba került, azon mindenekelőtt
a kapitalista országokba történő tanulmányi kiutazásokat értették, a közpon-
tosított ellenőrzés alá veendő relációk közül kikerültek a szocialista országok,
túlnyomórészt a Szovjetunió, kisebb hányadban a Ma gyar ország és az NDK
közötti tanulmányi cserék. 

A PB határozata nyomán a Minisztertanács elrendelte az állami szerveknek,
hogy kapitalista országba való kiutazás csak „fontos államérdekből és feltétle-
nül indokolt esetben engedélyezhető”, és a hazaérkezőket minden esetben be
kell számoltatni utazásuk tapasztalatairól. Ez az intézkedés sem számított új-
donságnak, hiszen már a 2007/1963 (IV.5) számú, négy évvel korábbi kor-
mányhatározat is előírta, csak az illetékes hivatalok felkészületlensége miatt
nem vált gyakorlattá.82

Az új intézkedések még meg sem hozhatták gyümölcsüket, a hivatali fegye-
lem erősítése és a Belügyminisztérium szigorúbb jogszabály-értelmezése kö-
vetkeztében 1966 második felében az év első felére vonatkozó statisztikák
máris biztató eredményeket mutattak. 1966 első felében 309 fő tagadta meg a
hazatérést, szemben az előző év hasonló időszakának 438 disszidensével, amit
a Belügyminisztérium az elutasított útlevélkérelmek számának növekedésével,
az elbírálás szigorításával magyarázott. Az első hat hónapban beadott 432612
kérelemből 18705-öt utasítottak el a
büntetett előélet és szabálysértések
mellett immár a disszidálás gyanújával
is (három és félszer annyit, mint egy
évvel korábban). A belügyi szervek éber-
sége és a minisztériumok szorosabb
politikai felügyelete ellenére még így
sem tudták megakadályozni, hogy né-
hány fontos pozíciót betöltő szakem-
ber, köztük a Petrokémiai Beruházási
Vállalat állami díjas igazgatója külföld-
ön maradjon.83 A Politikai Bizottság
határozata után bő fél évvel az intézke-
dések következményei már a külföldi
szakember-továbbképzés területén is
érezhetővé váltak. Az MTA külkapcso-
latai a korábbi évekhez képest lassú fej-
lődést mutattak, a kapitalista reláció
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81 Uo. A Külügyi Kollégium 11/IX.9./

1966. sz. határozata a kapitalista orszá-

gok fellazítási politikájának visszaszorí-

tásáról szóló PB- és minisztertanácsi ha-

tározatok végrehajtásával kapcsolatos

külügyi feladatokról. 

82 MOL XIX-A-33-b 195. d. A Magyar

Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány

3215/1966. sz. határozata a kapitalista

országok fellazító politikájának vissza-

szorításáról és a kapcsolatokból adódó

ellenséges tevékenység korlátozásáról. 

83 MOL 288. f. 5/405. ő. e. Tájékoztató

jelentés a PB részére. A „külső és belső

ellenséggel” kapcsolatos határozatnak a

BM területén való végrehajtásáról,

1966. szeptember 20. 
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ugyan dinamikusabban fejlődött, mint a szocialista, de az NSZK-ba irányuló
kiutazások száma nem növekedett, az Egyesült Államokba irányulók száma pe-
dig a magánkezdeményezésű utak visszaszorítása következtében visszaesett.84

A KKI 1966-tól a Politikai Bizottság felhatalmazásával hozzákezdett a
külföldi szakemberképzés koordinálásához. 1967-ben átvette az egyidejűleg
megszüntetett Tudományos és Felsőoktatási Tanács ez irányú feladatait is.85

Az átfogó ösztöndíjas rendszer kialakításának kezdeti lépéseként a miniszté-
riumoknak a szakemberek tervezett be- és kiutaztatása kapcsán a KKI ál-
lásfoglalását kellett kérniük, függetlenül attól, hogy milyen keretek között

kívánták megszervezni a tanulmányi
utat.86 Később az Intézet előbb kísér-
leti jelleggel a Római Magyar Akadé-
mia, majd 1968-ban a többi magyar in-
tézet felügyeletét is átvette, ami tovább
növelte a hatáskörét az ösztöndíjak el-
osztásában. 

A szervezeti keretek átalakításával
párhuzamosan a párt felmérést készít-
tetett a Magyar Tudományos Akadé-
miával a hosszú tudományos ösztöndí-
jak szükségességéről (a felmérés alap-
jául a fellazítási törekvések kivédésének
célja szolgált). A munkabizottságban
különböző, a külföldi szakemberkép-
zésben erősen érintett intézmények
képviselői vettek részt: az MTA több
vezetője és több kutatóintézete (KFKI,
KKKI, Történettudományi Intézet), a
Kulturális Kapcsolatok Intézete, a Mű-
velődésügyi Minisztérium, a Nehézi-
pari Minisztérium és a Budapesti Mű-
szaki Egyetem. A tudományos célú kül-
földi hosszú tanulmányutak által felvetett
problémák vizsgálatával kapcsolatban
című jelentés 1967 végére készült el.87

A jelentés végső változata, a tudomá-
nyos érdekeket szem előtt tartva, tar-
tózkodott a politikai állásfoglalástól,88
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84 MOL XIX-A-33-a 56. d. Jelentés az

MTA 1966. évi nemzetközi tevékenysé-

géről, 1967. február 22. 

85 MOL XIX-A-33-a 3. d. Pikler Kornél

feljegyzése Vályi Gábor részére, 1969.

május 15. A TFT megszűnése után a

KKI Ügyvezető Elnökségének irányítá-

sával előbb egy tárcaközi szervezet létre-

hozását tervezték, hogy pótolják az ösz-

töndíjas bizottságot a tudományok és a

kultúra területén történő utazások köz-

ponti szabályozására.

86 Uo. Bognár József, a KKI elnökének le-

vele Geréb Sándornénak, a SZOT titká-

rának, 1967. január 23. 

87 MOL 288. f. 36/29. ő. e. (1967). Az

MTA Nemzetközi Kapcsolatok Osztá-

lya jelentése az MSZMP KB TKKO

számára „A tudományos célú külföldi

hosszú tanulmányutak által felvetett

problémák vizsgálatával kapcsolatban”,

1967. november 24.

88 A bizottság albizottságának jelentése

még több politikai lózungot tartalma-

zott, és idealisztikusabb képet festett a

szocialista országok tudományos ered-

ményeiről. Lásd uo. Albizottsági jelen-

tés az MSZMP Tudományos, Közokta-
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és határozottan kiállt a külföldi tanulmányutak gyakorlatának hasznossága és
fenntartása mellett. „Nem lehet arról beszélni, hogy tudományos és műszaki
vonalon olyan mértékben emelkedett volna a nyugati tanulmányutak túlsúlya,
hogy az már komoly veszélyeket rejtene magában távlati tudományos éle-
tünkre vonatkozóan” – állapította meg a jelentés, noha nem tagadhatta, hogy
az arányuk jelentősen nőtt. A kapitalista országok tudományos életének von-
zóerejét alapvetően három okra vezette vissza: az értelmiség hagyományos
nyugati kapcsolatainak felélesztésére, miközben a szocialista országok tudósai
között nem alakult ki ilyen személyi kapcsolat, a kedvezőbb anyagi feltéte-
lekre, valamint a nyugati intézmények jobb színvonalára és nagyobb fogadó-
készségére.89

Az MTA-hoz tartozó kutatók utazásait tekintve is megállapítható volt,
hogy felborult az arány a két reláció között. 1965-ben 247 kutató utazott há-
rom hónapos vagy annál hosszabb útra szocialista országba, szemben a 229 fő
nyugati útjával, 1966-ban már a kapitalista országba utazók száma felülmúlta
a „baráti” országban tanulmányokat folytatókét, és csaknem elérte a három-
százat még a Ford-ösztöndíjak nélkül is. A tudósokból álló bizottság még így
sem találta rózsásnak a helyzetet, hiszen egy kutató az ösztöndíj-lehetőségek
gyarapodása ellenére is átlag csupán tizenöt évente jutott ki külföldre tanul-
mányi ösztöndíjjal. A továbbképzési
körülményeken szerintük csak a politi-
kai vezetés által teljesen visszaszorítani
kívánt, személyre szóló meghívások út-
ján lehetett volna javítani. A bizottság
és a Ságvári Ágnes90 vezette albizottság
jelentésének összehasonlításából kitű-
nik, milyen célokat tartott szem előtt a
függetlenségre törekvő tudományos
testület, és milyen elvárásokat sugallt a
párt. A végső jelentésből ugyanis –
szemben az albizottság javaslataival –
kimaradt az ösztöndíjak állami szerző-
dések alá vétele, a nyilvántartás fontos-
sága, tudománypolitikai irányítása és a
fokozott ellenőrzés igénye.91
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tási és Kulturális Osztályának, 1967.

november 16. 

89 Uo. Boros Róbert jelentésvázlata, 1967.

november 24.

90 Ságvári Ágnes (1928– 2000) történész,

levéltáros. Ságvári Endre húga. Az

MDP KV káderosztálya, majd a KEB

munkatársa. Az 1956-os forradalom után

az MSZMP KB irodáját vezette. 1960-

tól a Párttörténeti Intézet igazgatóhe-

lyettese, 1964-től az MTA Történettu-

dományi Intézetének főmunkatársa.

1970– 85 között Budapest Főváros Le-

véltárának főigazgatója.

91 MOL 288. f. 36/29. ő. e. (1967). Albi-

zottsági jelentés az MSZMP Tudomá-

nyos, Közoktatási és Kulturális Osztá-

lyának, 1967. november 16. 
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2. táblázat: MTA-kiutazások 1966-ban92

Anglia 24 2 0 0 10 7 6 9 58
Ausztria 34 0 15 0 10 7 6 9 81
USA 8 0 0 0 5 11 2 4 30
Franciaország 38 21 8 0 5 7 2 9 91
NSZK 30 0 0 0 10 13 9 3 65
Olaszország 18 0 17 0 5 8 4 5 57
Svájc 11 0 0 0 0 2 7 1 21

Az MTA kimutatása is arra utal, hogy a tudományos testület a politikailag
veszélyesnek tartott magánkezdeményezésű utakat, amelyekre a szakmai fej-
lődés érdekében a kutatóknak szükségük volt, igyekezett a hatóságok elől más
kategóriákba rejtve eltitkolni. 

Az MSZMP KB illetékes osztálya abban egyet is értett, hogy az ösztöndí-
jak bővíthetik a szakemberek ismereteit, népszerűsíthetik a magyar tudomány
eredményeit, és politikai előnyökkel is járhatnak, amennyiben a „helyesen
kiválasztott és felkészített tanulmányutasok esetében kedvező a nyugati társa-
dalom belső ellentmondásainak felismeréséből adódó politikai hatás”. Az ösz-
töndíjasok kiválasztásának visszatérő problémája mellett azonban nem tekint-
hettek el a nyugati utak politikailag zavaróan magas arányától. A nyugati utak
aránya ekkor legalább 50– 60 százalékos volt, de egyes tudományterületek,

mint például az orvostudomány ese-
tében elérte a 90 százalékot is. Külö-
nösen a hosszabb ösztöndíjas utakat
tekintve szúrt szemet a nyugati kap-
csolatok túlsúlya, mivel ebben a kate-
góriában a szocialista országok fele-
annyi kiutazási lehetőséget nyújtottak,
mint az ideológiailag szemben álló tá-
bor.93 Az MSZMP Tudományos, Köz-
oktatási és Kulturális Osztálya (TKKO),
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92 MOL XIX-A-33-a 5. d. KKI Elnöki

Osztály.

93 MOL 288. f. 36/29. ő. e. (1967). Az

MSZMP KB Tudományos, Közoktatá-

si és Kulturális Osztályának jelentése az

Agitációs és Propaganda Bizottság szá-

mára a tudományos dolgozók hosszú ta-

nulmányútjaival kapcsolatos problémák-

ról, 1968. április 25. 
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az akadémiai bizottság véleményét magáévá téve, az aránytalanságot nem a
nyugati utak számának csökkentésével látta elsősorban felszámolhatónak – bár
a kapcsolatok fejlesztése során kívánatosnak mondta a két reláció közötti arány
kedvezőbbé tételét –, hanem „a szocialista országokba való tartós tanulmány-
utak számának jelentős növelésével”. Ennek ellenére sem történtek viszont
konkrét intézkedések a szocialista országokban folytatható kutatási lehetősé-
gek javítására, pedig az ilyen jellegű kiutazásokat akkor már évek óta nem tud-
ták teljes mértékben kihasználni, mert nem álltak összhangban az igényekkel,
rosszabb anyagi körülményeket nyújtottak, s a szocialista országok tudomá-
nyos kutatásainak érezhetően alacsonyabb presztízse volt a kutatók szemé-
ben is. A szocialista országokkal kialakított tudományos kapcsolatokat, nem
lévén biztonsági vetületük, a párt nem kívánta központosítani. A TKKO je-
lentése tehát arra a következtetésre jutott, hogy az ösztöndíj-politikai irány-
elvek érvényesítését és az imperialista országok fellazító politikájából adódó
veszélyek korlátozását egyaránt egy ösztöndíjas bizottság keretein belül kell
biztosítani, s ezzel végérvényesen összekötötte egymással a tudománypolitikát
és az állambiztonságot.

A TKKO jelentését az Agitációs és Propaganda Bizottság 1968. május 21-én
vitatta meg. Noha „a hosszú tanulmányutak a két rendszer között a legválto-
zatosabb eszközökkel folyó politikai, ideológiai harc fontos területét” képez-
ték, a bizottság tagjai meglepően pragmatikusan, politikai elfogultság nélkül
ítélték meg a helyzetet. Nyíltan kimondták, számolni kell a realitással, misze-
rint egyes tudományterületeken a kapitalista országok sikeresebbnek bizonyul-
tak, s arra a következtetésre jutottak, nem az arányokat, hanem elsősorban a
tanulmányozandó kérdések kutatásának legcélszerűbb helyét kell szem előtt
tartani a célországok megválasztásakor.94 A kiterjedtebb külföldi kapcsolathá-
lózattal bíró jelesebb szakemberek osztogatta tanulmányi lehetőségeket, sze-
mélyi „monopóliumokat” – mint az állami ösztöndíjelosztás rendszerén kívül
működő káros jelenséget – felszámolandónak tartották. A kiküldendő szakem-
berek politikai megbízhatóságának biztosítását és hatékony ellenpropaganda
kifejtését pedig úgy vélték megoldhatónak, hogy nagyobb számban küldenek
ki „tudományos munkát végző pártmunkásokat”, illetve a pártintézmények
munkatársait.95 Mindenekelőtt azon-
ban megdöbbenéssel vették tudomásul,
hogy az Országos Ösztöndíj Bizottság –
amelynek az Ösztöndíjpolitikai irányel-
vek megvalósítása a feladata lett volna –
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94 MOL XIX-A-33-b 83. d. KKI TÜK.

Feljegyzés az Agitációs és Propaganda

Bizottság 1968. május 21-i üléséről. 

95 Uo.

Ö
SZ

T
Ö

N
D

ÍJ
JA

L
N

Y
U

G
A

T
R

A
A

H
A

T
V

A
N

A
S

É
V

E
K

B
E

N

Kispolitika, nagypolitika

08_javSomlaiK.qxp:evkonyv2008  2/9/10  9:00 PM  Oldal 305



1965 óta még mindig nem alakult meg. Ezért utasították a kormányt, hogy
gyorsítsa meg a testület felállítását.96

AZ ORSZÁGOS ÖSZTÖNDÍJ TANÁCS FELÁLLÍTÁSA

A hatvanas évek végére a kapitalista országok közül angol, belga, finn, francia,
görög, norvég, olasz, osztrák relációban álltak már rendelkezésre ösztöndíjas
helyek kétoldalú kulturális államközi megállapodások keretében, az Egyesült
Államokba szintén a KKI-n keresztül bonyolított alapítványi, illetve bizottsá-
gi ösztöndíjakkal juthattak ki a Politikai Bizottság által jóváhagyott kiválasz-
tottak. Az ilyen hosszú tanulmányi ösztöndíjak száma – mivel azokat több év-
re szóló bilaterális együttműködések és munkatervek határozták meg, s nem
mellékesen, mivel hiányzott a kölcsönös nyugati érdeklődés a magyarországi
kutatások iránt – a kezdeti ugrásszerű fejlődés után viszonylag lassan emelke-
dett.97 Rohamosan nőtt viszont a magánmeghívások, a személyes kezdemé-
nyezések és kapcsolatok útján szerzett ösztöndíjak száma. Az MTA esetében
például 1966 és 1970 között a kapitalista országokba történő kiutazások szá-
ma megduplázódott.98 A hivatalos szándék, ahogy láttuk, mindeközben az volt,

hogy a kiutazások száma lehetőleg ne
növekedjék ilyen gyors ütemben, hasz-
nosításuk azonban javuljon (illeszked-
jenek jobban a népgazdasági és tudo-
mányfejlesztési elképzelésekhez, illetve
a személyi politikához),99 végül – ideo-
lógiailag szilárd, magasan képzett szak-
emberek révén – próbálják meg a kiu-
tazásokban rejlő lehetőségeket az el-
lenfellazításra felhasználni.100

Mindezt a létrehozandó Országos
Ösztöndíjas Bizottság útján kívánták
elérni, amely személyileg és szervezeti-
leg is erősen kötődik az ország nemzet-
közi kulturális és műszaki-tudományos
kapcsolatainak fejlesztésével foglalkozó
Kulturális Kapcsolatok Intézetéhez.

Mint láttuk, az 1961-es útlevéltör-
vény a szakmai kiutazások esetén a
végső döntést az illetékes tárcák kezé-
ben hagyta. Egy ösztöndíjakat elosztó
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96 MOL 288. f. 36/29. ő. e. (1967). Az

MSZMP KB Tudományos, Közoktatá-

si és Kulturális Osztályának jelentése az

Agitációs és Propaganda Bizottság szá-

mára a tudományos dolgozók hosszú ta-

nulmányútjaival kapcsolatos problémák-

ról, 1968. április 25.

97 MOL XIX-A-33-b 80. d. Általános tud-

nivalók, tőkés tanulmányutak, 1968. 

98 1966-ban még nem érte el a félezret,

1969-ben 868, 1970-ben már 1022 kiu-

tazást regisztráltak kapitalista országba.

Lásd MOL XIX-A-33-a 5. d. Az MTA

1970. évi utazási statisztikája; valamint

Összefoglaló jelentés az MTA 1970. évi

nemzetközi kapcsolatairól. 

99 MOL XIX-A-33-b 80. d. Általános tud-

nivalók, tőkés tanulmányutak, 1968. 

100 MOL XIX-A-33-b 76. d. Irányelvek a

francia relációban. 
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testület gondolata azonban már nem sokkal az állami ösztöndíjak létrehozása
után, 1963-ban felmerült, s ekkortól vannak nyomai annak a törekvésnek is,
hogy a nemzetközi kulturális kapcsolatok növekedésével párhuzamosan egy-
re szélesebb hatáskörrel rendelkező KKI maga lássa el ezt a feladatot.101 Sem
az 1962-re kidolgozott első Országos Távlati Tudományos Kutatási Terv nem
adott kielégítő támpontot a szakemberképzés irányainak meghatározásához,
sem a Tudományos és Felsőoktatási Tanács, az MTA és az Országos Műsza-
ki Fejlesztési Bizottság nem volt alkalmas és felkészült az új, folyamatosan
duzzadó feladatkör betöltésére, a tervszerű fejlesztések és szakmailag, illetve
politikailag is elfogadható arányok megvalósítására. Nem véletlen, hogy a hat-
vanas években a tudományos kutatásokkal foglalkozó párthatározatok vissza-
térő eleme a népgazdasági célok és a tudományos kutatások közötti összhang
hiányára való utalás.102

Az ösztöndíjas bizottság felállítása azonban ennek ellenére mindaddig las-
san haladt előre, amíg főként tudományos és gazdasági problémaként jelent-
kezett. Bár az ösztöndíj-politikai irányelvekről szóló 1965-ös párthatározat
nyomán a testület felállítása bekerült a Minisztertanács103 és a KKI munka-
terveibe is,104 intézkedésre nem került sor. A bizottság létrehozását csak a nyu-
gati fellazítási politika kivédésének irányába tett lépések gyorsították fel. 

A nagy ütemben szaporodó nemzet-
közi ösztöndíjas utak feletti ellenőrzés
megteremtését a Belügyminisztérium
is egyre erőteljesebben szorgalmazta.
A hírszerzés ugyanakkor felismerte,
hogy az ösztöndíjasok révén jelentős
mértékben kiterjesztheti kapcsolatrend-
szerét. „Az elhárítással közösen töreked-
jünk a kapcsolatok szélesebb átfogásá-
ra, nemcsak a hivatalos csereprogram
keretében realizálódó cserelátogatások,
hanem a programon kívül történő kap-
csolatok terén is. […] Ezt véleményünk
szerint jelentős mértékben elősegítené
a korábban már javasolt és hosszú ide-
je húzódó ösztöndíjas bizottság létre-
hozása”105 – állapította meg egy angliai
ösztöndíjasokkal foglalkozó hírszerző
tiszt, majd ugyanő a bizottság szerepét
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101 MOL XIX-A-33-a 1. d. Javaslat a KKI

feladatköre és munkamódszerei kialakí-

tására, 1963. október 1. 

102 Az MSZMP PB határozata a tudomá-

nyos kutatómunka helyzetéről és a leg-

fontosabb tennivalókról, 1966. február

1. Közli Vass – Ságvári (1979) 273. 

103 MOL XIX-A-33-b 195. d. A Magyar

Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány

3430/1965. sz. határozata a Miniszterta-

nács 1966. I. félévi munkatervéről. 

104 MOL XIX-A-33-a 3. d. A KKI 1967.

évi munkatervének irányadó szempont-

jai. 

105 ÁBTL OD-3700/66 II. k. („Night Club”)

165. Feljegyzés a magyar–angol kulturá-

lis kapcsolatokkal összefüggő biztonsági

kérdésekről, 1967. február 24.
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az alábbiak szerint summázta: „Jóváhagyja a tervbe vett hivatalos kiutazásokat,
ugyanakkor a bizottságtól engedélyt kellene kérnie minden a programon kí-
vül történő ösztöndíjas kiutazásra is. Amennyiben a bizottság tagjai szt-állo-
mányú operatív tisztek, jelölteket válogathatnak ki hírszerző munkánkra, és a
többieket pedig saját hatáskörben eligazíthatják a biztonsági kérdésekre, majd
hazatértük után beszámoltathatják őket. Ellenőrzi és tanulmányozza a beuta-
zókat, tippkutatást végez közöttük, és ezzel segít az illetékes operatív alosz-
tályoknak. A bizottság létrehozása megkönnyítené a BM. et. 004 sz. parancsa
értelmében történő eligazítások koordinálását és a feladatok megosztását az I.,
II. és III. Csoportfőnökségek között.”106

Ajtay Miklós, a Minisztertanács elnökhelyettese 1968 elején már sürgette
az Országos Ösztöndíjas Bizottság felállítását és a műszaki-tudományos kap-
csolatok fejlesztése terén szükséges tennivalók kidolgozását.107 A számára ké-
szült jelentésből kiderül, milyen problémák akadályozták addig a testület lét-
rehozását: a fogalmi bizonytalanság, valamint az ellenőrizendő terület össze-
tettsége. 

Az ösztöndíjas utazás fogalmának körülírása mögött érzékeny hatásköri
konfliktusok húzódtak. A minisztériumokkal és az Akadémiával szemben a
KKI a fogalom tág értelmezését javasolta, megakadályozandó, hogy „az elne-
vezésbeli különbségek segítségével jelentős kategóriák kikerüljenek az ellenőr-
zés és az áttekintés alól”,108 s lehetővé téve, hogy a bizottság „hatáskörével a
mindenkori helyzethez igazodóan, csak a kívánatos mértékben éljen”. A min-
denkori helyzeten természetesen a külpolitikai feszültségek ingadozását s az
azok megkívánta politikai intézkedéseket értették. A bizottság felállításával
kapcsolatos másik probléma az ösztöndíj-politika kérdésének biztonsági, poli-
tikai és szakmai területeket érintő összetettsége volt, melynek kapcsán két-
ségek merültek fel azt illetően, képes-e egy testület – különösen az eredeti
elképzelések szerint egy évente néhány alkalommal összeülő „politikai főbi-
zottság” – mindezeket a szempontokat egyszerre figyelembe venni, és a sza-

bályozásnál egységesen kezelni. A ter-
vezet szerint a bizottság feladata az
ösztöndíj-politikai irányelvek átgondo-
lása és a kiemelt kategóriák – az Egye-
sült Államok és az NSZK – esetében a
személyi döntések meghozatala lett
volna. „A biztonsági szempontok (fel-
lazítás) megkívánják, hogy a bizottság a
kapitalista és a fejlődő országok ösz-
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106 ÁBTL OD-3700/66 II. k. („Night Club”)

165. 

107 MOL XIX-A-33-a 3. d. Ajtai Miklós, a

kormány elnökhelyettesének levele Bog-

nár Józsefhez, a KKI elnökéhez, 1968.

január 16. 

108 Uo. Feljegyzés az Országos Ösztöndíj

Bizottság felállításáról, 1968. február 23. 
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töndíjaival foglalkozzék. […] A politikai szempontok is ugyanezt követelik
meg. […] A szakmai szempontok indokolttá teszik, hogy a megfelelő arányok
kialakítása céljából a Bizottság a szocialista országok ösztöndíjait is nyilván-
tartsa.”109 Az említett politikai, biztonsági és szakmai szempontok egységes
mérlegeléséről tehát már a tervezet szintjén sem volt szó, a mérleg egyértel-
műen a biztonsági és politikai szempontok felé billent. Vagyis az ösztöndíj-
politika irányítására biztonsági-politikai okokból – paradox módon – végül egy
olyan szervezetet terveztek létrehívni, amelyet az Agitációs és Propaganda Bi-
zottság ajánlásai mentén, de a korábbi Ösztöndíjpolitikai irányelvek átfogó igé-
nyei szerint sem láthatott el, mert a szocialista országok kikerültek a hatás-
köréből. Az ösztöndíjas bizottság esetében a hatásköri probléma ugyanúgy
merült fel, mint néhány évvel korábban a KKI tevékenységi körét érintő vi-
tákban: eldöntendő volt, hogy kizárólag a kapitalista országokkal való kapcso-
latokra vagy a sok ágon futó és politikai ellenőrzést kevésbé kívánó „baráti”
országokra is kiterjedő jogköre legyen-e.110 Utóbbit a gazdasági, szakmai-tu-
dományos érdekek, a csonkább hatáskört a biztonsági érdekek indokolták. Vé-
gül az Országos Ösztöndíj Tanács néven111 a Minisztertanács 3206/1968. szá-
mú, 1968. június 12-i határozatával112 felállított testület hatáskörébe kerültek
a „külföldi szerv, vagy személy által belföldinek vagy magyar szerv által kül-
földinek biztosított kulturális, oktatási, tudományos és műszaki-tudományos
jellegű ösztöndíjak és tanulmányutak (továbbiakban: ösztöndíj), időtartamuk-
ra tekintet nélkül”.113

Ez a korábbi gyakorlathoz képest azt jelentette, hogy az állami ösztöndíjak
és a kulturális együttműködési megál-
lapodások nyomán kapott néhány hó-
napos, esetleg egyéves utak mellett –
amelyeket eddig is a Kulturális Kap-
csolatok Intézetének területi osztályai
intéztek – a rövidebb, akár egy-két na-
pos konferencia-részvételek, tanul-
mányutak, valamint az egyéni úton
szerzett tanulmányi-kutatói meghívá-
sok elbírálása is az új testület elé került.
Mégsem jött létre az ösztöndíj-elosztás
teljesen centralizált rendszere, mert a
tanács hatásköréből kikerültek a cse-
kély biztonsági aggályt jelentő szocia-
lista és fejlődő országba irányuló utazá-
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109 Uo.

110 MOL 288 f. 5/264. ő. e. Jegyzőkönyv az

MSZMP PB 1962. május 3-i üléséről. 

111 A testület felállítását elrendelő végső

határozattervezet szövegezésekor cse-

rélték csak le „tanácsra” a demokratikus

konnotációjú, s a kommunista állami-

gazgatás rendszerétől idegen „bizottság”

megnevezést. 

112 MOL XIX-A-83-b 459. d. KKI TÜK.

A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt

Kormány 3206/1968. sz. határozata,

1968. június 12.

113 Uo.
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sok, de a tárcák nyomására a KKI eredeti tervezetével szemben a miniszté-
riumok által közvetlenül szerzett ösztöndíjak, tanulmányi kiutazások és fo-
gadások, az „ipari, termelési együttműködéssel közvetlenül összefüggő, va-
lamint a kereskedelmi jellegű ösztöndíjak” is.114 A pártvezetés egységesített
rendszer helyett pragmatikusan megelégedett azoknak a részterületeknek a
szabályozásával, amelyek politikailag nyugtalanították.115

Az Országos Ösztöndíj Tanács révén ugyanakkor megvalósult a pártvezetés
régi törekvése, hogy a belügyi ellenőrzés háttérbe húzása után a pártvezetés
közvetlen ellenőrzését és felelősségét is kiiktassák a külföldi szakemberképzés
területén. Az ösztöndíj-politika elvi és gyakorlati irányítása egy szakmai gré-
mium kezébe került, amely azonban összetételéből adódóan képes volt a ma-
gas szintű politikai ellenőrzést ellátni. Az OÖT elnökévé Kiss Árpádot116 je-
lölték, aki egyben az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság elnöki posztját is

betöltötte.117 Kiss személyével megva-
lósult az a politikai szándék, hogy egy
elismert szaktekintély révén a tanács
szakmaiságát hangsúlyozzák, és jelölé-
se összhangban állt azzal az ösztöndíj-
politikai elvvel, hogy a külföldi tapasz-
talatszerzésekkel elsősorban a műszaki
tudományágakat kell fejleszteni. A kül-
kapcsolatok e téren való gyarapítására
az Országos Ösztöndíj Tanáccsal egy
időben a Kulturális Kapcsolatok Inté-
zetén belül külön osztályt is hoztak lét-
re, a Műszaki Tudományos Együttmű-
ködések Titkárságát.

Az OÖT a felső szintű politikai szű-
rő szerepét volt hivatott betölteni a
Nyugatra utazó ösztöndíjas kutatók ki-
választási folyamatában, s ezért elutasí-
tották az MTA még az új testületről
folytatott minisztertanácsi vita során is
fenntartott indítványait, melyek bizo-
nyos kategóriákat, például a három hó-
napnál rövidebb kiutazásokat, kivontak
volna a tanács hatásköre alól. Hasonló-
képpen nem talált meghallgatásra, hogy
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114 MOL XIX-A-83-b 459. d. KKI TÜK.

A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt

Kormány 3206/1968. sz. határozata,

1968. június 12.

115 MOL XIX-A-33-b 80. d. Pikler Kornél

feljegyzése Bognár József, a KKI elnöke

számára, 1968. április 19. 

116 Kiss Árpád (1918– 70) mérnök, politi-

kus. A Ganz Villamossági Gyárban dol-

gozott konstruktőrként. 1950-től a Köny-

nyűipari Minisztérium főosztályvezetője,

majd miniszter, 1954– 56-ban vegyipari

és energiaügyi miniszter, az MDP KV

tagja, 1953– 67 között országgyűlési kép-

 viselő. Az MSZMP IKV, később a KB

tagja. 1957– 61 között az OT, 1961-től

az OMFB elnöke, ebben a tisztében

1967-től a kormány tagja is. A magyar

iparfejlesztés és a műszaki tudományos

kutatások egyik legtevékenyebb szerve-

zője volt.

117 MOL XIX-A-33-b 80. d. Feljegyzés az

Országos Ösztöndíj Tanács elnökének

kinevezéséről. 
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az Akadémia kétségbe vonta a tes tület szakmai kompetenciáját a szakképzési
prioritások koordinálásában,118 hiszen a hangsúly a fellazítás elleni küzde-
lemre tolódott, s ennek megfelelően az OÖT elnöke a testület alakuló ülé-
sén az előttük álló feladatokat is ekképpen összegezte: „Az ösztöndíjpolitikát
úgy kell alakítani, hogy az szolgálja az ország politikai, tudománypolitikai és
gazdasági célkitűzéseit és a fellazítás elleni küzdelmet.”119 Az Akadémia azon-
ban nem adta fel könnyen az önállóságát, és a már meglevő kormányhatáro-
zat ellenére még a tanácson belül is kísérletet tett rá, hogy a meghívások el-
bírálásáról a maga körén belül dönthessen. Sikertelenül.120

A tanács elvi irányító és politikailag szelektáló feladatot töltött be, az uta-
zások gyakorlati lebonyolításával a KKI területi osztályai és a minisztériu-
mok foglalkoztak. Az állami ösztöndíjak és kulturális egyezmények keretében
szervezett kiutazások esetében megmaradt a munkahelyek, helyi pártszervek,
felsőbb szinten a minisztériumok és főhatóságok korábbi szerepe, amely az el-
sődleges szakmai és politikai válogatást lehetővé tette.121 Miután az Ösztön -
díjpolitikai irányelvek egyik fő célja a magánkiutazások visszafogása és az infor-
mális csatornákon keresztüli ösztöndíjszerzés korlátozása volt, az így adódó
lehetőségeket az OÖT-vel kellett engedélyeztetni, illetve a külföldön meg-
hirdetett ösztöndíjak megpályázását előzetesen jóvá kellett vele hagyatni.
Az elbíráláshoz részletes jelentést kellett csatolni arról, miként jutott a kiu-
tazni kívánó a felajánlott, megszerzett kutatási lehetőséghez, tájékoztatnia kel-
lett a felajánlóról, az ösztöndíj összegéről, a kinn tartózkodás körülményeiről
és az utazás várható szakmai eredményeiről.122 Az OÖT jóváhagyása nélkül az
ösztöndíjasok nem kaptak kiutazási engedélyt a Belügyminisztériumtól, s a
munkahelyükről sem szabadságolhatták őket.

A korábban észlelt problémát, az
ösztöndíjasok kiválasztásának hossza-
dalmas és bürokratikus útját az új, köz-
pontosított rendszer nemhogy orvosol-
ta volna, ellenkezőleg: a közbeiktatott
szervek számának növelésével még át-
tekinthetetlenebbé tette. A felterjesz-
tett és véleményezett jelentkezéseket
a minisztériumok a KKI szervezetén
belül felállított Országos Ösztöndíj
Tanács Titkárságának nyújtották be.
A Titkárság feladata volt összegyűjteni
az információkat a jelöltek korábbi kül-
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118 XIX-A-33-b 84. d. Feljegyzés Erdey-

Grúz Tiborral, az MTA elnökével 1968.

május 16-án folytatott megbeszélésről

az ösztöndíjas előterjesztés ügyében. 

119 Uo. Jegyzőkönyv az Országos Ösztöndíj

Tanács 1968. október 18-i üléséről. 

120 Uo.

121 MOL XIX-A-33-a 57. d. KKI Terv és

Koordinációs Főosztály. Tájékoztató az

OÖT és a tárcák együttműködésének

egyes kérdéseiről, 1968. november 6. 

122 Uo.
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földi tartózkodásairól, az azokkal kapcsolatos tapasztalatokról.123 A titkárság
egyeztette az adatokat a KKI illetékes területi osztályaival, tájékoztatást kért a
fogadó intézményről, és véleményeztette az utazást a külpolitikai érdekek
szemszögéből. Az utazás szakmai véleményezését szakértőkkel végeztette.
A sokoldalúan véleményezett pályázati anyagokat tárgyalta aztán az OÖT,124

amely a jelentkezők nagy száma miatt a tervezett évi két alkalomnál jóval
gyakrabban kényszerült ülésezni.125 A kérelmek és jelentkezések elbírálása így
olyan messzire került a pályázótól és a szakmai szervektől, hogy noha az el-
járással a döntések szakmai indokoltságát kívánták hangsúlyozni, épp ellenté-
tes hatást értek el. Az elutasítottaknak sokszor nem volt kétségük afelől, hogy
politikai okokból nem kapnak kiutazási engedélyt, és hogy az OÖT Titkársá-
ga szoros kapcsolatban áll az állambiztonsági szervekkel.

Ezt a benyomást erősítette az is, hogy az OÖT Titkársága, illetve megbí-
zásából a KKI kapitalista országokkal foglalkozó területi osztályai végezték az
ösztöndíjasok politikai felkészítését, majd hazatérésük után a beszámoltatásu-
kat is.126 A tanulmányi útról szóló jelentésekben az ösztöndíjasoknak elméle-
tileg olyan sokféle adatot kellett szolgáltatniuk az ösztöndíjas nyilvántartás szá-
mára, mely messze meghaladta az ösztöndíj-politika tervezésének racionális
igényeit. Az OÖT Titkársága az utazások végeztével egy kérdőív alapján mér-

te fel (a kinn tartózkodás körülményein
túl) a hazatérő kutatók teljes külföldi
szakmai és magánkapcsolati hálózatát
(címmel, foglalkozással, véleményezés-
sel), hivatalos kapcsolatait, külön kie-
melve azokat, akikre építeni lehet, s
azokat, „akik ellenséges, vagy feltű-
nően barátságtalan magatartást tanúsí-
tottak”. A meglátogatott intézmények-
ről részletes bemutatást kértek, kitérve
az ott dolgozókra, az intézmény tevé-
kenységére, kapcsolataira, sőt az intéz-
ményen belül tapasztalt biztonsági in-
tézkedésekre is.127 A nyilvántartás a
Tanács korlátozott hatáskörével szem-
ben megpróbálta átfogni az ösztöndíjas
tevékenység egészét, beleértve a szo-
cialista országokba történt kiutazások-
ra vonatkozó adatokat is.128 A minisz-
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123 MOL XIX-A-33-b 80. d. Tájékoztató

az OÖT Titkársága és a KKI területi

osztályainak együttműködéséről. 

124 Uo. Az Országos Ösztöndíj Tanács

ideig lenes ügyrendje, 1968. 

125 MOL XIX-A-33-a 57. d. A Terv és Ko-

ordinációs Főosztály előterjesztése a

KKI 1972. évi munkatervének terveze-

tére, 1971. december 13. 

126 MOL XIX-A-33-b 80. d. Tájékoztató

az OÖT Titkársága és a KKI területi

osztályainak együttműködéséről. 

127 Uo.

128 Uo. Kézzel írt feljegyzés Kazareczki

Kálmán mezőgazdasági és élelmiszeri-

pari miniszterrel folytatott megbeszé-

lésről; valamint Az Országos Ösztöndíj

Tanács ideiglenes ügyrendje.
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tériumoknak elvben tájékoztatniuk kellett a titkárságot az OÖT hatáskörébe
nem tartozó ösztöndíjakról, az ösztöndíjasok személyi anyagát akkor is be-
gyűjtötték, ha oktatási, minisztériumi vagy ENSZ-ösztöndíjban részesültek.129

Az OÖT mellett működő titkárság tehát nemcsak a kiutazók politikai szűré-
sének előkészítése révén járult hozzá a nyugati fellazító politika kivédéséhez,
hanem kiterjedt információgyűjtésének köszönhetően – a nyilvántartás céljá-
ból a már alsóbb szinten elutasított pályázatok adatait is feldolgozták – érte-
sülések bőséges tárházával szolgálhatott a Belügyminisztérium hírszerzési és
elhárítási munkájához az ösztöndíjasok folyamatosan gyarapodó ad hoc ügy-
nöki hálózata révén. Az évtized végén, 1969-ben már 434-en utaztak külön-
böző, hosszabb időtartamú ösztöndíjjal több mint egy tucatnyi nyugati or-
szágba, s a kiutazók mintegy ötöde az állambiztonsági szempontból kiemelt
fontosságú Egyesült Államokban és az NSZK-ban töltött 761,5 hónapot.130

S számuk csak nyitánya volt e két ország vonatkozásában131 a lehetőségek ug-
rásszerű növekedésének, melyeket az OÖT lett hivatott ellenőrizni, szem előtt
tartva a párt új tudománypolitikai irányelveit: „A párt szervei mindenekelőtt a
társadalmi igényeket helyesen felismerő és azokhoz kapcsolódó kutatómunkát
támogatják, de a lehetőségekhez mérten helyt adnak a tudományos megisme-
rést szolgáló egyéni kutatási elgondolásoknak is.”

Láthattuk, hogy az országhatárok viszonylagos megnyitását a forradalom
utáni politikai konszolidáció részeként szükségesnek tartó kádári pártvezetés
a gazdasági és technikai modernizáció érdekében szorgalmazta a kutatók és
szakemberek külföldi tanulmányútjait,
de ezzel olyan folyamatot indított el,
amelyet nehezen tarthatott ellenőrzése
alatt, annál inkább, mert a párt és a
Belügyminisztérium az ellenőrzésben
játszott közvetlen szerepét a társada-
lom előtt igyekezett láthatatlanná ten-
ni. Az értelmiség részéről jelentkező
igényekre is rezonálva a kiutazások
köre a vártnál nagyobb ütemben széle-
sedett, de ezt a politikai hatalom bel-
és külpolitikai megfontolásokból csak
óvatosan korlátozhatta adminisztratív
intézkedésekkel. Az egyéni szervezés
útján megszerzett ösztöndíjas tanul-
mányutak létjogosultsága volt a legvi-
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129 MOL XIX-A-33-a 57. d. Tájékoztató az

OÖT és a tárcák együttműködésének

egyes kérdéseiről, 1968. november 6.

130 MOL XIX-A-33-a 1284. d. Összesítő

táblázat 1969. 

131 1969-ben már 62 fő utazhatott ki 3– 12

hónapra az NSZK-ba a Humboldt, a

Friedrich Ebert Alapítvány, a Goethe

Institut és más intézmények felajánlásai-

nak köszönhetően. Lásd MOL 288. f.

32/18. ő. e. (1969). Az új nyugatnémet

kormány politikája és a magyar – nyugat-

német kapcsolatok. Jelentés a PB 1969.

júniusi határozatának végrehajtásáról,

1970. március 7. 

Ö
SZ

T
Ö

N
D

ÍJ
JA

L
N

Y
U

G
A

T
R

A
A

H
A

T
V

A
N

A
S

É
V

E
K

B
E

N

Kispolitika, nagypolitika

08_javSomlaiK.qxp:evkonyv2008  2/9/10  9:00 PM  Oldal 313



tatottabb, mivel az ilyen jellegű utazások esetén a személyi kiválasztásban
nem, csak a kiutazás megtiltásában játszhatott szerepet a politikai akarat.
A Ford-ösztöndíjak elosztásának esete azt példázta, hogy az ösztöndíjasok po-
litikai megbízhatósága és a kiutazók személyi kiválasztása feletti szoros legfel-
sőbb szintű pártellenőrzést mindaddig fenntartották, amíg – a működő állami
szerveket nem tartva a feladatra alkalmasnak – ki nem tudtak építeni egy ha-
sonlóan megbízható, indirekt ellenőrzési módot. Az Országos Ösztöndíj Ta-
nács hosszú vajúdás utáni felállításával megbukott egy totalitárius rendszerbe
illeszkedő csúcsszerv terve, amely a tudományos és kulturális „személyi for-
galom” egészét kézben tarthatta volna. Helyette – a meglevő állami intézmé-
nyek hatásköri rivalizálása során kötött kompromisszumok révén – olyan új
szervezeti keretet alakítottak ki, amely egy általános, centralizált rendszer he-
lyett biztosíthatta a politikai kontrollt azoknál a tanulmányi kiutazásoknál,
ahol korábban kevésbé tudott érvényesülni.
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