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Bevezetés

Kérdésfelvetés, a kutatás bázisa

A Német Szövetségi Egyetemi Hálózat (Deutscher Bundesstudentenring) öt tagszer-
vezete1 közös jelentést készített 1958. február 15-i keltezéssel a szövetségi me-
nekültügyi minisztérium2 számára. Az alapos – tíz statisztikai melléklettel 

ellátott – negyvenoldalas tudósítás az 1956/1957-es tanévben a Német Szövetségi Köz-
társaságba befogadott magyar egyetemi és főiskolai hallgatók beilleszkedési nehézsé-
geiről szól. A dokumentum önmagában is fontos látlelet arról, hogy a „létező” diktató-
rikus szocializmus magyar hallgatói milyen problémákkal szembesültek egy számukra 
merőben új, nyugati, tartományi önállóságon alapuló (föderatív) képviseleti demokrá-
ciában. A beszámoló azonban ennél többet is tartalmaz.

A jelentés második részében a német egyetemi érdekvédelmi szervezetek azt értéke-
lik, hogy milyen mértékben hasonlók a magyar diákokéval, illetve mennyire haszno-
síthatók az esetükben azok a tapasztalatok, amelyeket a Németország szovjet megszál-
lási övezetéből menekült hallgatók beilleszkedési gondjaival kapcsolatosan nyertek.3 
Érthetőbbé válik az anyagból az is, hogy a magyarok közül miért jöttek vissza sokan 
Németországba a tanulmányaik folytatására még más európai befogadó országokból is.

A menekültügyi minisztérium adatai szerint 1956 novemberében és decemberében a 
Szövetségi Köztársaság 992 magyar egyetemistát fogadott be.4 Az említett időszakban 
a legmagasabb regisztrált magyar hallgatói létszám 1.136 fő volt, ami megközelítette a 
Németországba érkezett ötvenhatos menekültek számának 10 százalékát (az összlét-
szám 13.500 fő körül mozgott5). Figyelemreméltó az a tény, hogy a viszonylag magas 
hallgatói arány a nehézségek (jelentős politikai, társadalmi és értékrendbeli különb-
ségek, a nyelvismeret hiánya) ellenére több mint egy évvel az odaérkezést követően is 
megmaradt. 1958 februárjában 87 százalékuk (988 személy) folytatta tanulmányait 
a német egyetemeken és főiskolákon, azaz sikeresesen tudott megkapaszkodni és 
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teljesíteni. Már akkor látható volt, hogy döntő többségük a merőben új elvárások között 
is meg fogja állni a helyét.

Mely tényezők tették vonzóvá Nyugat-Németországot a magyar menekült egyete-
mi hallgatók számára? Milyen végzettséggel látszott egyszerűbbnek, és melyekkel ne-
hezebbnek, adott esetben nem kivitelezhetőnek a beilleszkedés a német felsőoktatási 
rendszerbe?

Az itt elemzendő jelentés a magyar hallgatók által kitöltött nyomtatványok (1136 da-
rab) adatai alapján készült. A korabeli felhasználók közelebbről nem vizsgálták a meg-
adott válaszok korrektségét. Mégis feltételezhető, hogy a kapott információk nagyjából 
és egészében megfeleltek a valóságnak, tekintettel például a megkérdezettek korabeli 
kiszolgáltatottságára, illetve támogatási igényére.

A kérdőívek elemzése alkalmat teremt annak megválaszolására is, hogy mennyire 
„érte meg” Németországnak, hogy odavonzza a magyar hallgatókat, és – a nemzetközi 
segítség részeként, a menekültek által jelentett jelentős terhek ellenére – alapvetően saját 
büdzséből finanszírozza a diplomaszerzésüket. (Ekkor még évi ötven-hatvanezer keleti 
zónabeli, illetve NDK-s menekült társadalmi integrálása volt a kötelező „házi feladat”.6)

A hallgatók kiválasztása és átvétele Ausztriából

A Szövetségi Köztársaság az első országok között volt Európában, amely segítséget 
ajánlott az 1956-os magyar forradalom menekültjeinek. Vonatkozott ez a segélyszál-
lítmányok összeállítására és kiosztására éppúgy, mint a menekültek befogadásának 
készségére.7 A szövetségi kormány érintett minisztereinek 1956. november 6-i ülése 
eredményeként prioritási listát állítottak fel a befogadandó magyarországi menekül-
tekre vonatkozóan. Az első két pont lényegében az etnikai németekre vonatkozott: 
a német állampolgárokra és a német nemzetiségűekre – vagy, ahogy akkor mondták: a 
Volksdeutsch népességre. A harmadik helyen a felsőoktatási intézmények hallgatói és adott 
esetben a középiskolások álltak. A negyedik és az ötödik hely a rokonokkal rendelkező 
és az azokkal nem bíró magyaroké volt.8

A politikai szándék tehát már a befogadás kezdetén jól kimutatható ebben az eset-
ben: az egyetemista fiatalok befogadása kiemelt célkitűzés volt, hiszen a magyar et-
nikai hovatartozással rendelkező népességen belül ez a kategória állt az első helyen. 
A Bundestag érintett bizottságainak tagjai által az ausztriai menekülttáborokban tett 
látogatások során az is világos lett a politikai döntéshozók számára, hogy túlnyomó 
többségében fiatal férfiakról van szó.9 Lényeges ezt azért is hangsúlyozni, mert a bő tíz 
évvel korábban befejeződött második világháború főleg a férfinépesség köréből szedte 
az áldozatait. A szovjet zónából áttelepültek zöme viszont ebből is következően nő volt, 
ezáltal nemhogy nem javultak a nemi arányok Nyugat-Németországban, hanem éppen 
ellenkezőleg, tovább romlott a nemek közötti egyensúly.10 Vonzóvá tette a korabeli 
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német politika és társadalom számára a magyar férfiakat az a tény is, hogy személyük-
ben annak a munkás-paraszt hatalomnak a fiataljai érkeztek hozzájuk, akik már a kom-
munista politikai rendszerben szocializálódtak. Már addig is sok támogatást kaptak, és 
esélyük volt arra, hogy a jövő szocialista társadalmának az értelmiségei legyenek. 
A magyar fiatalok szabadságvágya ezért a hidegháborús szembenállás időszakában jól 
használható politikai propagandaeszközzé vált a nyugati demokráciákban. (A kelet-
német fiatalok elmenekülésének hátterében rejlő okok, mint később látható lesz, csak 
részben estek egybe a magyar fiatalok motivációival.)

A magyar felsőoktatási intézmények hallgatói többféleképpen érkeztek Németor-
szágba, ám a leggyakrabban az alábbi módokon:

1. A Német Egyetemisták Szövetségének Szociális Hivatala (Sozialamt des Verbandes 
Deutscher Studentenschaften) már 1956 novemberében igyekezett összegyűjteni a 
Bécs környéki menekülttáborokból azokat a magyar hallgatókat, akik szívesen 
mentek volna Németországba. Az általuk összeállított zárt transzporttal 1956 
karácsonyáig mintegy hétszáz egyetemista és érettségizett tanuló érkezett a Szö-
vetségi Köztársaságba, ahol központi elosztóhelyekről továbbították őket a kü-
lönböző felsőoktatási intézményekbe.

2. További háromszáz egyetemista érkezett a magyar menekülteket szállító szerel-
vényeken, részben a családtagokkal együtt, részben azokat követve.

3. Bár az említett két módon érkezettek révén Németország befogadta a menekült 
magyar egyetemisták több mint egyötödét, a németek 1957 tavaszán részt vettek 
a nemzetközi Ford Alapítvány Ausztria tehermentesítése érdekében kezdemé-
nyezett akciójában is. Ennek során egy bizottság százhatvan egyetemistát vá-
lasztott ki, akik azután különvonatokkal érkeztek az országba. Az 1957-es tavaszi 
szemeszter kezdetére irányították őket tovább a nekik megfelelő intézménybe.

4. A Ford Alapítvány akcióját kiterjesztették Jugoszláviára is, ahová szintén sok 
magyar egyetemista érkezett (zömmel a pécsi felsőoktatási intézményekből). 
Onnan ötvenöt olyan magyarországi menekült egyetemista utazott Németor-
szágba, akiket a jugoszláv menekülttáborokban német származásuk alapján vá-
lasztott ki egy német kormánybizottság.

5. 1957 végén, 1958 elején egyre bővült azon esetek száma, amikor más európai 
államokba már befogadott magyar egyetemisták különböző okokból áttették 
a lakóhelyüket a Szövetségi Köztársaságba. Úgy gondolták ugyanis, hogy ott 
könnyebben folytathatják a tanulmányaikat. (Ismerősök vagy rokonok fogadták 
be őket.)
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Az egyetemisták mellett négyszázötven gimnazista is otthonra talált Németország-
ban, akiknek többsége szintén tovább kívánt tanulni. Így bizonyossá vált, hogy az öt-
venes évek végén, a hatvanas évek elején jelentős magyar egyetemistakolóniák jönnek 
létre a német egyetemeken és főiskolákon.11

A magyar hallgatók alkalmazkodási nehézségei

A hallgatók szociális összetétele

Miként arról már szó volt, a befogadott fiatalok között a mérleg nyelve erősen az erőseb-
bik nem felé billent. Az 1136 Németországban regisztrált magyar egyetemi hallgatóból 
971 volt férfi és 165 nő. Családi állapotuk szerint 995 (88 százalék) volt független, 12 
elvált, 1 özvegy, 128 pedig házas.

A hallgatók vallási összetétele nagyjából és egészében a hazai arányokat tükrözte. 
840 római katolikusnak, 134 reformátusnak, 87 evangélikusnak, 9 görög katolikusnak, 
5 izraelitának, 2 baptistának, 2 unitáriusnak, 1 pedig metodistának vallotta magát. 4 fő 
állította magáról, hogy hitetlen, 52 személy nem nyilvánította ki a vallási hovatartozását.

156 fő nyilatkozott úgy, hogy megkísérli magát – a szövetségi menekültügyi törvény 
előírásainak megfelelően – elüldözött népi németként elismertetni. A német egyetemis-
ták szövetsége szerint erre körülbelül a kérvényezők felének, mintegy nyolcvan hallga-
tónak volt esélye.

39 hallgató nyilatkozott úgy, hogy politikai okok miatt több mint egy évet töltött 
börtönben Magyarországon. 21 volt a három évnél kevesebb, 15 a négy és hat év közötti 
időre, 3 pedig a hét és kilenc év között terjedő időtartamra elzártak száma.12

A következő oldalon található táblázat szerint az 1932/1933-as születésűektől kezdve 
növekedett meg markánsan a hallgatók száma, azaz a 24 év alattiak aránya meghatáro-
zó volt. A 19–20 év közöttiek több mint háromszázan voltak Németországban. Fontos 
itt megjegyezni, hogy a Kádár-kormány hazatérítési propagandája később elsősorban 
nem rájuk, hanem a 18 év alatti, azaz a középiskolás korú, illetve a még annál is fiata-
labb (14 éves kor alatti) korosztályokra koncentrált.13
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1. táblázat
A befogadott magyar egyetemisták és gimnazisták megoszlása kor szerint

A kommunista ideológia hatása, a német nyelv hiányos ismerete

Annak a kérdésnek a megválaszolásához, hogy egy adott menekültcsoportnak milyen 
esélyei vannak a sikeres társadalmi integrációra egy nyugati képviseleti demokráciá-
ban, először a csoportot alkotó személyeket kell szemügyre venni. A kérdésre adott vá-
laszok alapján a magyar menekültek között kevés olyant lehetett találni, aki akár csak 
részben is respektálta volna a kommunizmus valamelyik irányzatát. A Rákosi-rendszer 
általános elutasítása meglehetősen egyöntetűnek tűnt. Az is tény viszont, hogy a tíz 
éve fennálló kommunista politikai rendszer jól érzékelhető hatásokkal volt rájuk az 
oktatás és a nevelés területén, még ha az érintettek nem is mindig voltak ennek tudatá-
ban. Amilyen erős volt a szabadság utáni vágyuk, olyan erősen és állhatatosan kellett 
megérteniük a szabadság rendszerének az otthonitól jelentősen eltérő működését is. 
Az egyes személyek differenciált szellemi-lelki folyamatai csaknem szükségszerűen 

Születési év A diákok száma
1919 és korábban       4

1920       4
1921       4
1922       4
1923       9
1924       9
1925     17
1926     18
1927     20
1928     27
1929     30
1930     47
1931     61
1932     90
1933     80
1934   105
1935   151
1936   158
1937   175
1938     85
1939     24
1940     10
1941       4

Összesen: 1136
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vezettek krízisekhez. A beilleszkedés segítése során ezekre a tényezőkre figyelemmel 
kellett volna lenni (már csak a Nyugat számára tálcán kínált politikai propaganda jelen-
tette előnyök „kiegyenlítése” okán is, hogy egyebeket itt ne is említsünk). Ez azonban 
nem mindenki esetében sikerült.

A szovjet zóna német menekültjei révén szerzett tapasztalatok jórészt ebben az eset-
ben is használhatónak tűntek. A magyarok esetében a szabadság rendszerében való 
magukra találást azonban nehezítette a honvágy érzése. A keletnémet menekültek saját 
népük körében maradtak, míg a magyarok a németek vendégei lettek. A kettős terhelés – 
a kommunista nevelés hatásaiból eredő jelentős értékrendbeli különbségek és a saját et-
nikai közegből való kiválás nehézségeinek a legyőzése – a befogadóknak szintén nagy 
kihívást jelentett. Ez részükről is sok türelmet és finom empátiát kívánt.

A néhány hazatért magyar esete mutatja, hogy a kommunista rendszer elutasítását 
legyőzheti a honvágy és a hazaszeretet. Az eddig említetteken túl felléptek olyan prob-
lémák is, amelyek tovább nehezítették a magyarok német főiskolákon és egyetemeken 
történő eredményes tanulását. A hiányos nyelvi előképzettség következtében (kezdet-
ben legalábbis) igen szűk volt a megértési és megértetési lehetőségük. Németországba 
érkezésükkor csak minden tizenkettedik magyar hallgató és érettségizett beszélt néme-
tül. De más nyelvek tudása (ideértve a kötelező oroszt is) szintén meglehetősen korlá-
tozottnak bizonyult.

Előképzettségi eltérések az iskolarendszerekben

A Nyugat-Németországba érkezett magyar egyetemi és főiskolai hallgatók, valamint 
az érettségizettek zöme (négyötöde) már az 1949-es kommunista iskolareformmal lét-
rehozott intézményekben szerezte meg az érettségit, illetve kezdte meg a felsőfokú ta-
nulmányait. A befogadóknak fontos volt ismerniük a rendszert, hogy a beiskolázások a 
kölcsönös érdekeknek megfelelően történhessenek. A nyolcosztályos, egységes és köte-
lező általános iskola bevezetése jelentősen eltért a nyugati, a német és a korábbi magyar 
alapiskolai szisztémától, miként a négyosztályos középiskolai rendszer is. A beiskolá-
zás, illetve a továbbtanulás lehetőségeinek szempontjai közé Magyarországon bekerül-
tek a politikai megbízhatóság feltételei is, amelyek természetszerűleg ugyancsak idege-
nek voltak a polgári társadalmakban. Még ha (pártutasításra) tűrték is Magyarországon 
az oktatási szervek a „többszellemű” oktatást, abszolút domináns szerepet a marxista 
szemléletű tanítás játszott. A pluralitásnak és az értékelvű oktatásnak olykor egészen 
szűk tere maradt.

Az átalakított magyar iskolarendszer sajátosságai közül német szempontból hármat 
tartottak fontosnak kiemelni: az oktatás erős politikai irányultságát, a hittanoktatás 
megszüntetését és végül: a nyelvtanítás elhanyagolását. A nyugati oktatási rendszerhez 
képest egyre nagyobb jelentőségre tettek szert Kelet-Európában – és azon belül főleg 
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Magyarországon – a sokoldalúan specializált műszaki szakiskolák és technikumok (fa-
ipari, tejipari, üvegipari stb. technikum), amelyek a természettudományi-műszaki főis-
kolára, egyetemre történő továbblépés lehetőségét biztosították. A Szövetségi Köztár-
saság mintegy kétszázötven, ilyen jellegű érettségivel rendelkező tanulót fogadott be.

A gyakorlati képzés politikai szándékát leginkább talán a szakmunkások közvet-
len továbbtanulási lehetőségének a biztosítása tükrözte. A munkásosztály politikailag 
preferált tagjai a gimnáziumok esti tagozatán gyorsított ütemben („gyorstalpalókon”) 
készülhettek fel az egyetemi, főiskolai tanulmányokra. A többnyire már családos sze-
mélyektől ez olykor minden politikai támogatás mellett is hihetetlen erőfeszítéseket 
igényelt. Korlátozott számban így szerzett érettségivel rendelkezők is érkeztek Magyar-
országról Németországba, ahol a megkezdett tanulmányaik folytatásának a lehetőségét 
remélték.14 Idős fejjel, a nyelvismeret hiányában azonban ez még az otthoninál is nehe-
zebben megvalósítható célkitűzésnek bizonyult. Számukra a leginkább járható útnak 
az újbóli szakmunkássá válás lehetősége kínálkozott.

2. táblázat
Az érettségi vizsgák letételének ideje Magyarországon a gimnáziumokban

(tanítóképzőkben) és a technikumokban, esti tagozatos gimnáziumokban, 1945–195615

Év Gimnáziumi és
tanítóképzős érettségi

Technikumi és
szakmunkás érettségi

1945 vagy korábban   43     4
1946   20     2
1947   22     3
1948   31     6
1949   29     2
1950   57     3
1951   80    12
1952   78    14
1953 115    25
1954 127    47
1955 119    58
1956 123    44

Összesen:               844 (79,3%)                220 (20,7%)

Az érettségi vizsga sikeres letétele önmagában nem jelentette (és jelenti) a közvetlen 
bejutást egy felsőoktatási intézménybe. A korabeli magyarországi felvételi bizottságok 
a szakmai, tudományos felkészültségen túl, mint említettem, a felvételizők politikai 
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megbízhatóságát is vizsgálták. Ez utóbbinak egyes esetekben akár döntő jelentőséget 
is tulajdonítottak.

3. táblázat
Érettségizettek felsőoktatási tanulmányok nélkül

(Az érettségizettek száma és a vizsga ideje)16

A nehézipar, azaz a szocialista iparosítás fejlesztési terveinek megfelelően valameny-
nyi népi demokrácia oktatásában kiszélesítették és az egész oktatásügy alapjává tették a 
politechnikai képzést. A tanulmányok ideje alatt (a dialektikus materializmus értelmé-
ben) a politikai képzés ezen a téren is kitüntetett jelentőséget kapott. Bár az ipari-gya-
korlati orientációra és a politikai nevelésre történő átállás már néhány évvel a forrada-
lom kitörése előtt megkezdődött, társadalmi meggyökeresedéséről azonban akkor még 
nyilván nem lehetett beszélni. Miként a 2. táblázatból látható, a Németországba érkezett 
hallgatók zöme (négyötöde) gimnáziumi, illetve tanítóképzős (azaz humán) érettségi 
bizonyítvánnyal rendelkezett. A 3. táblázat szerint a csak az érettségit megszerzett fia-
talok körében is háromszor magasabb volt a humán képzettségűek aránya. Mint látni 
fogjuk, a jelentősen eltérő német oktatási közegben ez az összetétel (érdekes módon) 
inkább nehezítette az integrációt, mint könnyítette.

Év Gimnáziumi 
érettségi

Szakközépiskolai 
érettségi

1942     2
1943     1
1944     3
1945     1
1946     3
1947     3
1948   11
1949     4
1950   19
1951   25
1952   21
1953   38
1954   77   31
1955   79   56
1956 123   44

Összesen: 410 131
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4. táblázat
A Magyarországon elvégzett felsőoktatási tanévek száma

(az 1956/1957-es tanév figyelmen kívül hagyásával)17

A befejezett
tanévek száma

Gimnáziumi
érettségi után

Szakközépiskolai 
érettségivel

Érettségi 
nélkül Összesen

1 év   89 22   4 115
2 év   96 28   3 127
3 év 108 27   1 136
4 év   93  8   2 103

Államvizsgázott:   69  4   1   74
Összesen: 455 89 11 555

Németországba a magyar városok közül Budapestről érkezett a legtöbb hallgató: 
összesen 426 fő (37,5%). Többségük (148 diák) a műszaki egyetemekről és főiskolákról 
ment, de a természettudományi karokról is szép számmal (94 fő) voltak köztük. Ehhez 
képest a bölcsészkarok és a társadalomtudományi karok (beleértve a jogot is) korábbi 
hallgatója csak 85 volt. Viszonylag magas volt még a művészeti főiskolákról érkezettek 
száma (52).18 Vidékről a legtöbben a Soproni Erdészeti Egyetemről (28), a Miskolci Mű-
szaki Egyetemről (24) és a Veszprémi Vegyipari Egyetemről (17) érkeztek.19

Egyenlőtlen tanulási esélyek Magyarországon

A Szövetségi Köztársaságba kívülről érkezett felsőoktatási hallgatóknak az apjuk fog-
lalkozása szerinti felosztása figyelemreméltó következtetések levonására alkalmas. 
A Magyarországon egyetemekre és főiskolákra felvettek 60 százalékának munkás és 
parasztfiatalnak kellett lennie. Az 1950-es évek közepére „sikerült is elérni”, hogy a 
hallgatók több mint 66 százaléka ezekből a társadalmi rétegekből kerüljön ki.20 Ugyan-
akkor a Németországba érkezett magyar hallgatók között az említett társadalmi kategó-
riákból származók aránya csak 20 százalékos volt (lásd az 5. táblázatot).
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5. táblázat
A Szövetségi Köztársaságba menekült külföldi hallgatók aránya

az apjuk foglalkozása szerint (%; kerekített értékek)21

Az apa foglalkozása Magyarok A szovjet zónából 
érkezettek+

NSZK
összes++

Egyetemi, főiskolai tanár    2,3    0,0     1,1
Tanár    3,4    4,4    4,3
Pap, lelkész    0,4    4,9    1,9
Jogász    5,9    1,1    2,5
Orvos    9,7  16,0    6,2
Gyógyszerész    0,8    1,8    0,9
Mérnök    4,4   3,1    3,8
Mezőgazdász    0,5    1,1    0,3
Gyáros, nagykereskedő    0,0    0,3    0,8
Egyéb kereskedő és szakember    0,2    0,5    0,4
Nem adta meg a végzettségét    0,7    5,0    7,5
Értelmiségi diplomával összesen:  28,3  38,2  29,7
Vezető tisztviselő    2,3    0,5    1,3
Magas beosztású tisztviselő    6,6    1,3    8,3
Közepes és alacsony beosztású tisztviselő    4,7    0,3    6,2
Tisztek és egyéb katonák    1,9    0,5    1,0
Tanítók    2,5    0,5    7,4
Hivatalnokok össz.:  18,0    3,1  24,2
Alkalmazott, mestervizsga nélkül  10,4  18,0  16,7
Mestervizsgával    0,4    1,5    1,3
Alkalmazott össz.:  10,8  19,5  18,0
Szakmunkás és betanított munkás    4,3    5,9    4,1
Segédmunkás és napszámos    4,0    2,1    0,7
Munkás összesen:    8,3    8,0    4,8
Gyáros, nagykereskedő    0,9    0,8    4,7
Önfoglalkoztató és vendéglátós    3,4    9,1    4,0
Önálló iparos  14,5  12,6    4,8
Egyéb önálló szakember    2,2    2,7    3,1
Szabadfoglalkozású    2,0    3,1    1,9
Gazdálkodó és földműves  11,6    2,9    4,5
Nem diplomások, szakma és adat nélkül    0,0    0,0    0,3
Önállók összesen:  34,6  31,2  23,3
Nem értelmiségiek összesen:  71,7  61,8  70,3
Mindösszesen: 100,0 100,0 100,0

+ a szovjet megszállási övezetből 1957-ben elmenekült hallgatók
++ a nyugatnémet egyetemeken tanuló összes hallgató, az apja foglalkozása szerint
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A német diákszövetség azt valószínűsítette (megerősítő adat nem állt a rendelkezé-
sére), hogy a hallgatók 20 százalékát kitevő, munkás-paraszti származású apával ren-
delkező fiatalok sem a politikailag preferált társadalmi kategóriákhoz tartoznak. Azt 
feltételezték, hogy az apák valójában az ún. deklasszált polgári és földbirtokos réteg 
tagjai vagy középosztálybeli emberek, akiknek a birtokát államosították a földreform 
során. Bár a gondolatmenet nem nélkülöz minden alapot, nem lehet azt feltételezni, 
hogy a – legalábbis formálisan – „privilegizált”, valódi paraszt- és munkásfiatalok nem, 
illetve alig lehettek a menekült hallgatók között.22

Nem szabad megfeledkezni arról, hogy a széles körű és radikális földreformmal föld-
höz juttatott szegényparaszti rétegektől az erőszakos téeszesítésekkel néhány év múlva 
ismét elvették az annyira vágyott földtulajdont, melynek következtében nem feltétlenül 
maradtak a népi demokrácia hívei. Világossá vált ugyanis, hogy e társadalmi réteg pri-
vilegizálása csak politikai propaganda, a munkás-paraszt hatalom nem gondolja azt 
komolyan a gyakorlatban, pontosabban az érdekei szerint módosítgatja a támogatás 
mértékét és jellegét.23

Alapvetően hasonló jellegű folyamat volt megfigyelhető a szovjet zónából menekült, 
keletnémet hallgatók esetében is. Az ötvenhatos forradalom leverését követően Ma-
gyarországról azok a hallgatók menekültek el, akik csak igen nehéz körülmények kö-
zött, illetve egyáltalán nem tanulhattak tovább. De egyéb hasonlóság is mutatkozott a 
két kelet-európai országból menekült fiatalok motivációi között. Ha az apák foglalkozá-
sát összevetjük, kiderül, hogy azon családok gyermekei esetében mutatkozott nagyobb 
hajlandóság a menekülésre, amelyek abba a kategóriába tartoztak, amit a Szövetségi 
Köztársaságban és más nyugati országokban (a kelet-európai népi demokráciákkal el-
lentétben) társadalmat fenntartó és működtető rétegként értékeltek. Tehát az értelmisé-
gi, a hivatalnoki és az alkalmazotti családoké. (Néhány esetben – gyárosok, nagykeres-
kedők kapcsán – csak azért nem lehet beszélni a hasonlóságról, mert ilyen társadalmi 
rétegek Kelet-Európában az ötvenes évek közepén már nem léteztek.)

Szembetűnő volt, hogy a menekült hallgatóknak csak csekély részét lehetett aktív 
szabadságharcosnak tekinteni. Ebből az is következett, hogy sok szabadságharcos 
hallgató nem menekült el az országból. A többségnél tehát nem lehetett személyes 
üldöztetést megállapítani, bár az egyébként a genfi konvenció meghatározása szerint 
szükséges lett volna a menekültstátusz biztosításához. Egyszerűen éltek a kínálkozó 
lehetőséggel, amit az akkor éppen nyitott határ jelentett. Ezzel akkor és ott együtt járt 
a rendkívül kedvező politikaimenekült-státusz éppen úgy, mint a továbbtanulás lehe-
tősége. Mindazonáltal Nyugaton általában hajlottak arra, hogy a távozást a keleti kom-
munista rendszerek és a szovjet megszállás elutasításaként értelmezzék. Tudták persze, 
hogy ez nem értékelhető egyben a nyugati polgári demokráciák tudatos vállalásaként, 
de bíztak a fiatalok megnyerhetőségében.
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A hasonlóságok mellett essen néhány szó a különbségekről is. Míg az értelmiségi 
felmenőkkel rendelkező hallgatók aránya a Német Szövetségi Köztársaságban nem érte 
el a 30 százalékot (29,7 százalék), és a magyar hallgatók esetében is szinte ugyaneny-
nyit tett ki (28,3 százalék), addig a keletnémet zónából érkezett diákok esetében jóval 
magasabb volt az arányuk (38,2 százalék). Míg Magyarországon kellő kitartással és tü-
relemmel be lehetett jutni egy értelmiségi családból származó fiatalnak – akár a párt 
célkitűzései ellenére is – egy magyar felsőoktatási intézménybe, addig az egykori NDK 
értelmiségeinek arra kellett felkészülniük, hogy gyermekeik nem tanulhatnak tovább a 
felsőoktatásban. Érthető tehát a markáns Nyugatra vándorlási törekvésük. (Különösen 
az orvosok gyermekei esetében döbbenetes az arány: ők 16 százalékát tették ki a Nyu-
gat-Németországba menekült keletnémet hallgatóknak!)

Ugyanakkor a felsőfokú végzettséggel nem rendelkező apák gyermekeinek aránya 
a szovjet zóna menekültjei közt jelentősen alacsonyabb volt (61,8 százalék) a magyar 
(71,7 százalék) és a nyugatnémet hallgatókénál (70,3 százalék). Ennél is jelentősebb kü-
lönbség állapítható meg a hivatalnok felmenő esetében: a magyaroknál az 18 százalék, 
a nyugatnémeteknél 24,2 százalék, míg a keletnémeteknél pedig csak 3,1 százalék volt! 
Az önállók esetében a különbség általánosságban nézve nem tűnik szignifikánsnak, 
bár e kategórián belül az önálló iparosoknál tapasztalt eltérések tanulságosak: viszony-
lag magas az ilyen apával rendelkező hallgatók aránya a magyarok (14,4 százalék) és a 
keletnémetek (12,6 százalék) között, míg a harmadát, illetve a felét sem teszi ki a nyu-
gatnémet hallgatókénak (4,8 százalék).

Érdekes a „preferált” munkás- és a parasztszülőktől származók aránya. Míg a ma-
gyar és a keletnémet hallgatók esetében a munkás apával rendelkezők aránya igen ha-
sonló (8,3, illetve 8,0 százalék), addig a nyugatnémeteknél ez az arány csak 4,8 százalék! 
Másrészt a parasztszülők gyermekeinek az aránya a magyarok közt még az előbbinél 
is magasabb volt (11,6 százalék), míg mindkét német hallgatói körben már jelentősen 
alacsonyabb (4,5, illetve 2,9 százalék).

A Szövetségi Köztársaság magyar hallgatókra gyakorolt
vonzerejének az okai

A hallgatók jogállása, kedvezményei

A magyar hallgatók befogadása és sikeres beilleszkedése szempontjából mindenkép-
pen pozitívnak értékelhető, hogy Németország csatlakozott a genfi menekültügyi 
egyezményhez. A nemzetközi konvenció a Szövetségi Gyűlés általi elfogadását kö-
vetően, 1953. január 6-án vált a belső jogrendszer részévé. Ezzel lényegében a nem-
zetközi jogi normákkal összhangban, az egész országra kiterjedően szabályozták a 
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külföldi politikai menekültek jogait és kötelezettségeit. A magyar egyetemisták (miként 
a többi magyar menekült) a Nürnbergben létrehozott Szövetségi Menekültügyi Hiva-
tal (Bundesamt für die Anerkennung Ausländischer Flüchtlinge) döntése nyomán kezdetben 
ideiglenes külföldi politikai menekülti státuszt kaptak.

A külföldi politikai menekültek körét már 1955-től bevonták a szövetségi belügymi-
nisztérium által a szovjet zónából menekült hallgatóknak folyósított segélyezési alap 
támogatási körébe. Így a magyar hallgatók is részesülhettek egy meghatározott ideig a 
támogatásban, amely nem kevesebbet jelentett, mint hogy tanulmányaikat szinte rög-
tön folytathatták, illetve megkezdhették.

Megítélésem szerint ez volt az egyik legfontosabb oka annak, hogy a magyar hallgatók 
oly szívesen választották tanulmányaik folytatására a Szövetségi Köztársaságot. A szö-
vetségi kormány előleg- és támogatási alapja emellett lehetővé tette a német nyelvtanfo-
lyamon való ingyenes részvétel lehetőséget éppúgy, mint a tanfolyam idejére szükséges 
megélhetési költségek biztosítását. Ilyen terjedelmű támogatások a magyar hallgatókat 
befogadó többi országban tudomásunk szerint nem, vagy csak jóval kisebb mértékben 
álltak rendelkezésre. A kiterjedt támogatások híre érthető módon ösztönözte az emig-
rációs körökben a kedvet ahhoz, hogy a tanulmányokat Németországban folytassák.

Azok a hallgatók, akik kérelmezték és megkapták a németként történő elismerést az 
illetékes szervektől (többségüket Jugoszláviából hozták a Magyarországról menekültek 
után), kezdetben a magyarokhoz hasonlóan ideiglenes külföldi politikai menekülti stá-
tuszt kaptak. A „késői áttelepülő” (Spätaussiedler) kategóriába kerülés után jutottak át 
egy másik segélyezési rendszerbe, amelyet a kelet-európai német menekültek speciális 
támogatására tartottak fenn.

Némi gondot azok a magyar hallgatók okoztak, akik (felbuzdulva az említett támo-
gatási rendszereken) kisebb csoportokban más európai befogadó országokból szivá-
rogták át. Regisztrációjuk, kívánságaik és lehetőségeik ismerete nélkül ők kénytelenek 
voltak kezdetben a külföldi és a német segélyeket igénybe venni. Számbavételükre és 
jogi helyzetük tisztázására a saját érdekükben is minél előbb szükség volt. A németek 
velük kapcsolatban attól tartottak, hogy az illegális bevándorlók száma meghaladja a 
befogadási lehetőségeiket.

A tanulmányok megkezdésének feltételei: magyarországi bizonyítványok

A képzési követelményeknek való megfelelést azért volt szükséges minél előbb tisz-
tázni, mert a támogatások nagyságának megállapításakor ez nagy jelentőséggel bírt. 
A második világháború vége óta kialakult magyarországi és más kelet-európai oktatási 
és felsőoktatási viszonyok ismeretének hiánya vezetett oda, hogy a képzettségek meg-
ítéléséhez nem léteztek egységes értékelési szempontok. Így ezeket fáradságosan, lépés-
ről lépésre haladva kellett kidolgozni. Amíg ez nem történt meg, maradt a nagylelkű, a 
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hallgatók bemondásaira alapozott támogatás és felvétel a német rendszerbe (ráadásul 
az egyes német felsőoktatási intézményekben egymástól igen eltérő eljárásokkal). Egy 
idő után világossá vált, hogy többségben vannak azok, akik még nem rendelkeznek az 
egyetemi felvételihez és a sikeres tanulmányok folytatásához szükséges feltételekkel.

A következő számok a magyar hallgatók németországi tanulmányainak folytatásá-
ra, illetve megkezdésére vonatkoznak. A továbbtanulási tervekről készült statisztika 
szerint hetvenegy hallgatóból csak huszonheten (38 százalék) kívánták folytatni, illetve 
befejezni a Magyarországon elkezdett tanulmányaikat ugyanazon a szakirányon. Har-
minchárman (46,5 százalék) más irányt kívántak szabni tanulmányaiknak, azaz nem 
akarták folytatni az otthon elkezdetteket. Doktorátust (tudományos minősítést) tízen 
(14 százalék) szándékoztak szerezni, míg habilitálni egy (már fokozattal rendelkező) 
személy (0,1 százalék) kívánt.

A tanulmányok megkezdésének feltételei: nyelvtanfolyamok

A gyorsan kialakult honvággyal összefüggésben már esett szó röviden a menekült ma-
gyar hallgatók nyelvtudásának gyengeségeiről. A hiányzó nyelvismeret nyilvánvalóan 
abban is akadályozta őket, hogy követhessék az előadásokat, és aktívan részt vegye-
nek az oktatási üzem működtetésében. A különféle oktatási igényeknek megfelelően 
felépített nyelvi kurzusokat sikerült beindítani olyan helyeken is, ahol hiányoztak a 
magyarul tudó nyelvtanárok. (Egyébiránt Németország nyugati részein a csaknem 
kétszázezer kitelepített magyarországi német „jóvoltából” viszonylag könnyen lehetett 
magyarul is tudó nyelvtanárokat találni. Ezt a „luxust” a magyar hallgatók Európában 
egyedül itt élvezhették.24) A nyelvtanfolyamok többsége még 1958 tavaszán is folyt, és 
egészen addig tartott, amíg a hallgatók jól nem értették a német nyelvet és követni nem 
tudták az egyetemi előadásokat. A szövegértés 1958 elejére a többségnél viszonylag jól 
ment, a helyesírásban mutatkoztak még gondok.

6. táblázat
Részvételi arány a nyelvtanfolyamokon, 1956–1958

A szövetségi kormány előleg- és támogatási alapjából finanszírozott nyelvtanfo-
lyamokon összesen 1.011 magyar egyetemi hallgató vett részt. A német nyelv megta-
nulása és ezzel a németországi tanulmányok megkezdésének, illetve folytatásának a 

Időszak A hallgatók száma
Őszi szemeszter, 1956/1957 909
Tavaszi szemeszter, 1957 572
Őszi szemeszter, 1957/1958 179
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lehetősége különböző időtartamú részvételt igényelt. Az 1958 tavaszán még a nyelvet 
tanuló százhetvenkilenc hallgatóból hetvenhatan az 1956/1957-es őszi szemeszter óta 
tanulták a németet. A jelek szerint némelyeknek több időre volt szüksége és/vagy igé-
nyesebb volt.

A magyar bizonyítványok elismerése

Az oktatási miniszterek állandó konferenciája 1957 áprilisára dolgozta ki a menekült 
magyar hallgatók tanulmányai megkezdésének feltételeit Németországban. Az aján-
lás viszonylag széles teret hagyott az egyéni esetek felülvizsgálatának lehetőségére, és 
nem terjedt ki az összes szóba jöhető előképzettség bizonyításának a szükségességére. 
A német egyetemeken történő tanulmányok megkezdéséhez elegendőnek ismerték el 
a kommunista iskolarendszer bevezetése előtti, azaz az 1950-ig megszerzett érettségi 
bizonyítványokat (tekintettel az eredeti magyar és a korabeli német iskolarendszer ha-
sonlóságára). Azoknak a hallgatóknak, akik 1950 után tették le a gimnáziumi érettsé-
git, tanulmányaik megkezdése előtt egy próbaévet kellett járniuk. Ettől a korlátozástól 
azonban el lehetett tekinteni, ha az érintett személy négy szemesztert már elvégzett 
azon a szakon, amelyet Németországban folytatni kívánt.

A próbaév elvégzésének szükségessége a szakközépiskolát végzettekre is vonatko-
zott, de az ő esetükben külön hangsúlyozták, hogy a továbbtanulás Németországban 
csak azon a szakon lehetséges, amelyet Magyarországon is tanultak. A német aján-
lásban az szerepelt, hogy a szakközépiskolai végzettségűek (akik szerintük nem ren-
delkeztek az egyetemhez szükséges mennyiségű ismerettel) a gyakorlati műszaki fő-
iskolák (Ingenieurschule) felé orientálódjanak. A miniszteri konferencia azt javasolta a 
német egyetemek illetékeseinek, hogy a tanulmányok megkezdésének jóváhagyásakor 
ne vegyék figyelembe a magyarországi felvételi határozatot, mondván, ott végül is a 
politikai szempontok domináns szerepet játszottak.

A német kultuszminiszteri szabályozás azt feltételezte, hogy az érintettek rendel-
keznek már a megfelelő szintű német nyelvtudással. Azaz eltekintettek a német nyelv-
tanfolyamon való kötelező részvétel előírásától, eltérően attól, ahogyan az egyébként 
Ausztriában történt. De nem tették magukévá a svájci szabályozást sem, ahol a felső-
fokú tanulmányok megkezdésének az engedélyezése minden egyes esetben egy tudo-
mányos és nyelvi vizsga sikeres letételétől függött. Azaz a legmegengedőbb szabályozás 
Németországban született. Itt ismét egy olyan elemhez érkeztünk, amely alátámasztja 
és magyarázza a német felsőoktatás átlagon felüli népszerűségét a magyar hallgatók 
körében.

Mivel a szabályozás viszonylag későn született meg, sok hallgatónak kiadták már 
a tanulmányok megkezdéséhez szükséges hozzájárulást, s nem a most említett elvek 
szerint. A megkérdezett 1136 magyar menekült hallgatóból 222 személynek lehetett 
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mintegy automatikusan megadni az engedélyt, mert érettségi vizsgájukat 1951 előtt tet-
ték le. A többiek közül a felsőoktatási tanulmányok négy szemeszterének elvégzésére 
vonatkozó kivétel arányaiban kevés hallgatót érintett.

A korábbi végzettségek igazolása

Sajátos probléma adódott abból a körülményből, hogy sok hallgató nem tudta doku-
mentálni a korábbi végzettségét. Nem volt náluk sem az érettségi bizonyítványuk, sem 
a leckekönyvük. A magyar oktatási miniszter pedig időközben kibocsátott egy rende-
letet, amely megtiltotta a hatáskörébe tartozó intézményeknek, hogy bizonyítványokat 
vagy igazolásokat adjanak ki olyan személyeknek, akik Nyugaton tartózkodnak. Ezzel 
lehetetlenné tették a hallgatóknak, hogy akár közvetlenül, akár rokonok vagy barátok 
révén a szükséges igazolásokhoz jussanak. Akik a menekülésük során ezeket az eredeti 
igazolványaikat nem vitték magukkal, személyi igazolványukkal igazolták, ha nem is 
a letett vizsgáikat, de a hallgatói státuszukat. Ebből következtetni lehetett az elvégzett 
szemeszterek számára, mert akkoriban még nem volt szokásos a tanulmányok szüne-
teltetése és felfüggesztése.

Amennyiben semmilyen írásos dokumentum nem állt igazolásként rendelkezésre, 
kiegészítésként a tanúvallomások jöttek számításba. Különleges esetben ezt a tanúval-
lomást akár maga a menekült hallgató is megtehette, azonban ilyenkor egy vizsgálóbi-
zottság győződött meg a megadott adatok és az állítások valódiságáról.

A szakok váltásának a lehetősége: tanulmányi tervek Németországban

A menekült magyar egyetemistáknak a német egyetemekre történő felvétele egy másik 
fontos kérdést is felvetett. Néhányan közülük olyan szakon tanultak Magyarországon, 
amely a német gazdasági élet igényeinek alig vagy egyáltalán nem felelt meg. Olyan 
foglalkozások, mint a bíró vagy az oktatási tanácsos, nem kerülhettek szóba egy külföl-
di számára. Más szakok, például az erdész szak, olyan mértékben túltelítettek voltak a 
Szövetségi Köztársaságban, hogy a magyarok számára alig maradt szakmai lehetőség.

Másfelől olyanok is voltak, akik Magyarországon nem a személyes vágyaik és kíván-
ságaik szerint választottak szakot (a fentebb részben már említett okok miatt), hanem a 
politikai, családi és az anyagi lehetőségeik szerint. Ezért Németországban igyekeztek 
(ha módot kaptak rá) végre szabadon, a vágyaiknak és a személyes preferenciáiknak 
is teret engedni. Egy lány például otthon nem tanulhatott az orvosi egyetemen, csak a 
műszakin. Ezért Németországban igyekezett orvos lenni. Az ötszázegy megkérdezett 
magyar hallgató közül hatvanegyen (12 százalék) nyilatkoztak úgy, hogy szeretnének 
szakot váltani.



154 Külügyi Szemle

Cseresnyés Ferenc

7. táblázat
A németországi tanulmányi szakok és a jelentkezett magyar hallgatók+ áttekintése25

Egyetemi szak
Tanulmányait 

folytató, ill. 
váltó

Tanulmányait 
éppen kezdő

Összesen
Ebből szak-

középiskolát 
végzett

Érettségi 
bizonyítvány 

nélküli
Katolikus teológia   3 -     3 - -
Evangélikus teológia -   1     1   1 -
Jogtudomány 18 12   30   1 -
Közgazd., kereskedelem 21 13   34 17   5
Orvostudomány 54 88 142   6 -
Fogorvostudomány - 15   15   1 -
Állatorvos-tudomány   8 18   26   6 -
Filozófia   3   7   10 - -
Filológia 21 20   41   1 -
Tört., művészettörténet 11   3   14 - -
Pszichológia   3 -     3 - -
Matematika   2   2     4 - -
Vegyészet, kémia 35 46   81 19 -
Fizika 10   3   13   1 -
Biológia   4   2     6 - -
Földrajz   1   2     3 - -
Geológia   8   5   13   2 -
Gyógyszerész   7   4   11   1 -
Építész 14 14   28   5 -
Építőmérnök 66 85 151 25 26
Geodézia   4   2     6 - -
Gépész 79 76 155 44 10
Elektrotechnika 25 44   69 30   2
Légi közlekedés   2   1     3   1 -
Bányászat 13   5   18   3 -
Textilmérnök   2   8   10   4 -
Hajóépítés -   1     1   1 -
Mezőgazdasági, kertész 24 24   48 18   1
Erdész   5   4     9   1 -
Pedagógia   4 14   18   1   4
Zene 33 21   54   6 12
Képzőművész 14 13   27   4   3
Iparművész   4   5     9   1   1
Színház- és filmműv.   6   7   13   1 -
Sport   5 16   21   6   2
Még nem választott - 39   39 12 -

+ 541 érettségizett, 458 egyetemi hallgató, 74 diplomás, 55 szakközépiskolás és 8 férjezett hallgatónő = 
1136 személy.
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A nyugatnémet felsőoktatásban továbbtanulni szándékozó magyar menekült fiata-
lok között a műszaki főiskolákról és egyetemekről érkezettek száma volt a domináns, amit a 
befogadók nagy megelégedéssel fogadtak. Úgy ítélték meg, hogy gazdaságuk számára 
kifejezetten előnyös a magyarok többségének iskolai előképzettsége, és strukturális in-
tegrációjuk semmi nehézséget sem fog okozni.26 Ezzel együtt úgy gondolták, hogy a 
rendelkezésre álló műszaki egyetemi hely a hirtelen megnövekedett igényekhez képest 
kevés. Az 1136 magyar hallgatóból és érettségizettből 146 fő (12,8 százalék) gépészetet, 
140 (12,3 százalék) építészetet, 75 (6,6 százalék) vegyészetet és 62 (5,5 százalék) elektro-
technikát akart tanulni.

Viszonylag sok, 134 fő (11,8 százalék) jelentkezett orvosnak, 44 (3,9 százalék) mező-
gazdásznak. De a németek sokallták a jogásznak (29; 2,6 százalék) és a közgazdásznak 
(30) készülők számát is. Remélték, hogy pályairányítással még módosíthatnak ezeken 
az elképzeléseken. A meggyőzés alapját egyrészt az a tény képezte, hogy néhány kí-
vánság a nem elégséges előképzettség miatt eleve nem volt számításba vehető, másrészt 
Magyarországon a szakirányok sokszor egészen mások voltak (eltértek a Németországban 
szokásosaktól). Azaz az egyik esetben a hallgatónak a korábbi szakirány kiszélesítésére 
kellett felkészülnie, a másikban – mivel a mezőgazdasági és a közgazdasági képzés 
a magyar intézményekben gyakran szoros kapcsolatban állt egymással – a kétszakos 
képzést kellett preferálnia.

A tanulmányok támogatása a szövetségi alapokból

A tanulmányaik megkezdéséhez szükséges hozzájárulás végleges megadása a hall-
gatók többsége számára csak a próbaév befejezését követően történt meg. A próbaév 
teljesítése a nyelvoktatáson és az előadásokon való részvétel mellett megkövetelte a ki-
egészítő vizsgára való felkészülést is. Így a magyar hallgatóktól ebben az időszakban 
átlagon felüli teljesítményt vártak el.

A nyelvtanfolyamokra és a felsőoktatási tanulmányokra történő felkészüléshez a 
tényleges költségeknek megfelelő támogatás állt rendelkezésre az NSZK-nak a fiatal be-
vándorlók szövetségi előleg- és támogatási keretéből (661. c tétel a szövetségi belügymi-
nisztérium költségvetési tervében). Ez átlagosan havi 220 és 250 márka közti összeget 
tett ki. Kérdéses volt, hogy van-e helye a támogatásnak akkor is, ha a kurzusokon való 
részvétel mellett már a beiratkozás is megtörtént egy felsőoktatási intézménybe.
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Az utóbbi kategóriába tartozó egyetemisták ugyanis csak a szövetségi költségvetési 
tervnek a menekülthallgatók részére járó beilleszkedési keretéből (625. tétel) részesül-
hettek volna, ami havi 150 márka volt. Azaz így a kiegészítő oktatások következtében 
jelentkező terhekre nem nyújtottak volna támogatást, és a hallgatók számára megkér-
dőjeleződhetett volna az extra erőfeszítés értelme. Az illetékesek azt a megoldást talál-
ták, hogy eltekintettek annak vizsgálatától, hogy egy magyar fiatal „csak” próbaéves, 
vagy már beiratkozott hallgató-e. A magasabb szintű támogatást attól tették függővé, 
hogy az illető részt vesz-e rendszeresen az előírt német nyelvtanfolyamokon vagy sem. 
Mindenesetre a két költségkategória elválasztása kezdetben nehézségeket okozott a né-
met hatóságoknak, és csak az 1957/58-as tanév kezdetére sikerült egyértelműsíteniük, 
hogy a magasabb összegű támogatást azok kaphatják, akik kellő szorgalommal tesznek 
eleget a nyelvtanulási kötelezettségeiknek.

Különleges esetekben privát adományok a magyar hallgatók számára

Sajátos problémát okoztak a hatóságoknak az érettségizett lányok és a hölgyhallgatók. 
Ők százkilencvenen voltak, ráadásul nagyrészt húsz év alattiak. A korosztályhoz tar-
tozók részint még igényelték (volna) a családi támogatás biztonságát, másfelől viszont 
sok tekintetben már elindultak az önállóvá válás útján. (A fiúk esetében a közmegíté-
lés hamarabb elvárta az önállósodást.) A magyar hallgatók életkori megoszlása szerint 
1958. január 1-jére az 1136 személyből nyolcvankilencen már a harmincadik életévüket 
is betöltötték.

A németek befogadtak huszonöt egyetemista házaspárt is, akik közül négynek már 
gyermeke is volt. A házasodási kedv a magyar hallgatók körében azért is volt aránylag 
magas, mert az akkor és ott az egyedüllét okozta feszültségeket is oldotta.27 Az újonnan 
kötött házasságokból természetesen szintén születtek gyermekek.

A németek szerint különleges odafigyelést igényeltek a többéves politikai fogságot 
elszenvedett hallgatók. Az ő esetükben kaptak különös jelentőséget a privát segélyek, 
melyekkel további kiegészítő agyagi támogatásokat nyújthattak. Ilyen gyűjtéseket vég-
zett például a Német Tudomány Alapítványi Szövetsége (Stifterverband für Deutsche 
Wissenschaft), amely helyi tevékenységével jelentős mennyiségű magántámogatást vont 
be az állami segélyezés rendszerébe. A nehézségek inkább az állami és a privát gondo-
zási és segélyezési akciók koordinációjában mutatkoztak.

8. táblázat
Magánadományok és állami közpénzek a magyar menekült hallgatók számára 

(nyugatnémet márkában, 1957 végén)28

Magán-
adományok

Költségvetési támogatások
A nyelvkurzusokon résztvevőknek A beiratkozott hallgatóknak

400.000,– 1.625.000,– 960.000,–
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A magyar hallgatók csaknem fele tudományegyetemekre ment tanulni, amiből leg-
alább két következtetés vonható le. Egyfelől a nyugati befogadók teret engedtek a hall-
gatók vágyainak, akik magasabb színvonalú intézménynek tartották az egyetemet (füg-
getlenül attól, hogy egyéni képességeik és érdeklődésük szerint egy szakfőiskola talán 
jobban megfelelt volna számukra). A magyar fiatalok – néhány kivételtől (pl. Marburg 
an der Lahn) eltekintve – jobbára a nagy egyetemi városokat tüntették ki érdeklődésük-
kel. Az elhelyezkedésben szerepet játszott a műszaki dominanciájú magyarországi kép-
zés is, ami tükröződött a hasonlóan magas szintű németországi műszaki főiskolákra és 
egyetemekre történt jelentkezésekben is.

9. táblázat
A magyar hallgatók bejutásának megoszlása
a német felsőoktatási intézmények között29

A felsőoktatási intézmény típusa
A bejutott 
hallgatók 

száma
Tudományegyetemek
(Frankfurt, Hamburg, München, Marburg stb.) 455

Műszaki főiskolák
(Aachen, Darmstadt, Hannover, Karlsruhe, München, Stuttgart stb.) 392

Szakfőiskolák
(Gießen, Stuttgart-Hohenheim, Nürnberg stb.)   50

Művészeti és zeneművészeti főiskolák
(München, Hamburg, Frankfurt stb.)   42

Mérnöki szakiskolák
(Nürnberg, Eßlingen, Kiel stb.)   19

Pedagógiai főiskolák
(Dortmund, Osnabrück, Schwäbisch Gmünd)     4

Teológiai főiskola
(Bamberg)     1

Összesen: 963

Másfelől, mint ahogyan arról fentebb szó esett, a korabeli német gazdaság számára 
sem jött „rosszul” a hallgatók jelentős részének műszaki orientációja. E tény ott meg-
könnyítette a pályairányítást, mert nem volt szükség a hallgatók vágyainak nagyobb 
mértékű „visszanyesésére”. Az iskolarendszernek a magyarnál nagyobb differenciált-
sága vonzó volt a menekült hallgatók számára, megkönnyítette az előzetes elképzelése-
ik gyakorlati megvalósítását (amennyiben módosítani, illetve változtatni kívántak vagy 
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kellett). A próbaévet teljesítő többségnek nagyon „jól jött” az említett kiemelt támogatás. 
A 220–250 márka értékét könnyebb megítélni, ha azt összevetjük a korabeli német át-
lagkeresettel.30 Ez egy újabb adalék annak megértéséhez, hogy miért vonzotta a me-
nekült magyar egyetemistákat a német felsőoktatás. Ez az összeg akkor is igen csábító 
mértékű volt, ha tudjuk, hogy a kollégiumot, a menzát, a könyveket és a szórakozást 
ebből az összegből kellett fizetni.31

A magyar egyetemisták közösségei

A menekült magyar egyetemisták csoportjainak a gyűjtőhelyekre, majd a német fel-
sőoktatási intézményekbe történő elosztása kezdetben a különböző tömegszállásokon, 
többnyire csoportelhelyezéssel történt. Az egyes egyetemi központokban hamar lét-
rejöttek az olyan magyar csoportosulások, amelyek a német hallgatói szervezetekbe 
integrálódhattak, és fogadhatták az intézményi, alapítványi támogatásokat is. A német 
nyelvtanfolyamok közös látogatása, a honfitársi összetartás, a hontalanság közös ér-
zésének megosztása és az alapvetően azonos problémák kezelésének a szükségessége 
olyan természetes közösségeket hozott létre, amelyekben adott volt az erős belső össze-
tartás. Az egyes csoportok szószólói és vezetői, miként az első önsegélyező intézkedé-
sek, saját kezdeményezésre születtek, illetve jöttek létre.

A magyar hallgatói csoportok munkájának a súlypontja kezdettől fogva a tényleges 
tanulmányi kérdéseken volt. A politika túlzott térnyerését a legtöbb esetben kerülték. 
1957 júniusában alakult meg Németországban, saját kezdeményezésre, a Magyar Egye-
temi Hallgatók Egyesülete. A vezetőségben a különböző hallgatói csoportok delegáltjai 
mellett a korábbi magyar emigrációkhoz tartozók – akik már 1956 előtt menedéket ta-
láltak a Szövetségi Köztársaságban – szintén képviseltették magukat. Az aktív egyesü-
leti tevékenységet (amit a németek is annak találtak) az elnök, Telegdy Lajos Bonnból, 
ügyvezető elnökhelyettese, Báthory István Frankfurtból irányította. Ők ketten tanács-
adóként részt vettek korábban a magyar menekültek Ausztriából történt elszállításában 
is, ami nyilvánvalóan tükrözte a német hallgatói szervezetek irántuk megnyilvánuló 
bizalmát.

A legjelentősebb magyar hallgatói szervezetek tehát a nagy egyetemi városokban, 
így Münchenben, Hamburgban, Stuttgartban, Aachenben, Bonnban, Darmstadtban, 
Tübingenben, Frankfurtban, Heidelbergben, Hannoverben és Karlsruhéban jöttek létre, 
és 50–100 fő között volt a létszámuk. A kezdetektől arra törekedtek, hogy a csoportkép-
ződések ne vezessenek a felsőoktatási intézményektől és a német hallgatóságtól való 
eltávolodáshoz. Azon fáradoztak, hogy a rendezvények és találkozók lehetőség szerint 
a hallgatók más csoportjaival együtt, közösen történjenek, hogy egymás problémáinak 
megértése minél teljesebb lehessen. Itt érdemes megjegyezni, hogy a többi magyar me-
nekültcsoport (fiatal szakmunkások, betanított és segédmunkások) problémái iránt az 
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egyetemisták – legalábbis kezdetben – kevesebb figyelmességet tanúsítottak. A néme-
tek tapasztalatai szerint időnként annyira nem működött a belső magyar szolidaritás, 
hogy a segélyek elosztását (például a ruha vagy a cigaretta kiosztását) az önös érdekek 
érvényesítésére való törekvés miatt nem lehetett „tisztán” magyarokra bízni. Az egye-
temisták hajlottak a kiváltságos pozícióikból eredő „jogaik” érvényesítésére.32

1958 tavaszára a magyar menekült hallgatók szervezeteit sikerült anélkül a német 
felsőoktatási szervezeti rendszerbe integrálni, hogy a csoportok belső összetartó ereje 
sérült volna. E csoportok jelentős mértékben hozzájárultak a magyar hallgatók nyugati 
életkörülmények közé történő beilleszkedésének megkönnyítéséhez, de szerepük volt 
az előítéletek és a félreértések elkerülésében is. Néhány csoportban jelentős fegyelem 
uralkodott. Azokat, akik nem az elvárásoknak megfelelően viselkedtek, a hallgatótár-
sak figyelmeztették, sőt előfordult, hogy de facto kizárták. A menekültek kezdeti lelkes 
támogatását az idő múlása természetes módon erodálta. Néhány kirívó fegyelmezet-
lenség ezt a folyamatot alkalmanként felgyorsította; olyankor a német befogadó- és se-
gítőkészség láthatóan visszaesett. Pedig azt a magyar hallgatók többsége továbbra is 
igényelte és várta.

A magyar hallgatói csoportok több fontos kihívást igyekeztek kezelni a munkájuk-
kal. Először is információkat adtak, majd gyakorlati beilleszkedési segítséget nyújtot-
tak. Olyan egyetemi közösségeket alakítottak ki, amelyek hozzájárultak ahhoz, hogy 
az egyes fiatalok megmeneküljenek az idegenség, a számkivetettség és az elfelejtett-
ség érzésétől. A feladat német szempontból is rendkívüli jelentőséggel bírt, ezért meg 
is tettek mindent annak érdekében, hogy a munka mindaddig folytatódjék, ameddig 
szükség mutatkozik rá.33

Összegzés

A magyar nyelv ismeretének szintje (a Magyarországról a háborút követően elüldözött 
svábok jóvoltából) Németországban a világon egyedülállóan magas volt. Sehol másutt 
nem voltak olyan terjedelemben adottak a szükség szerinti „lelki gondozás” lehetősé-
gei. A népi németek elhelyezési kötelezettsége miatt egy rendkívül differenciált támo-
gatási rendszer részét képezte az egyetemi, kollégiumi elhelyezés kipróbált gyakorlata. 
Az ösztöndíj-kategóriáknak a magyarokra történt kiterjesztése tovább növelte a magyar 
egyetemisták körében a támogatás és a törődés érzését. Ugyanakkor a németek saját 
érdekeket is érvényesítettek: sokkal nagyobb arányban fogadtak be egyetemistát, mint 
a többi nyugati ország, és jóval több fiút csábítottak magukhoz azoknál. A műszaki, 
természettudományos előképzettség dominanciája eleve adott volt, a befogadóknak 
csak támogatniuk kellett a számukra is előnyös arányok alapvető fennmaradását. Ezzel 
együtt nem zárkóztak el a kisebb változtatásoktól, így a hallgatók is úgy érezhették, 
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hogy egyéni elképzeléseik elé nem gördítenek akadályt. A problémák kezelési mód-
jában tehát bizonyosan közrejátszottak a keletnémet hallgatók elhelyezése révén nyert 
tapasztalatok.

Amikor a hatvanas évek elején megjelentek Németországban a Földközi-tenger tér-
ségének országaiból az első vendégmunkás csoportok, a magyar egyetemisták a nyelv-
tudás és a képesítés birtokában már ott álltak a munkaerőpiac kapujában. A potenciális 
versenytársakkal szembeni előnyük gyakorlatilag behozhatatlan volt. A későbbi kelet-
európai menekültek (csehek, lengyelek, bosnyákok, albánok) egyike sem részesült a 
magyarokéhoz hasonló, rendkívül nagyvonalú és segítőkész fogadtatásban.
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Résumé

Hungarian University Students in (West) Germany, 1956–1958

In Germany, the knowledge of the Hungarian language was uniquely high due to 
displaced Germans. Therefore, nowhere else were the opportunities of necessary 
“psychological support” given to such an extent. Obligations regarding the placement 
of ethnic Germans (Volksdeutsche) resulted in an extremely diverse supporting system 
including the already tested practice of accommodation at universities and colleges. 
Extending the scholarship categories to Hungarians further increased the sense of 
caring and support among Hungarian students. However, the Germans had their 
own interests asserted: they accepted more undergraduates and more male students 
than others did. Dominance of qualification in technical, natural sciences was already 
evident, thus the hosts had nothing else to do but promoting the preservation of the 
rates which were beneficial to themselves as well. However, smaller changes were 
allowed which made the students feel that their own individual ideas are not being 
hampered. The experience gained by housing students from East Germany certainly 
contributed to the way of addressing problems.


