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1956 ÉS AUSZTRIA

AUSZTRIA AZ 1956-OS FORRADALOM ELŐTT

Ausztria tízéves négyhatalmi megszállása 1955-ben szűnt meg. Az állami
függetlenség fejében 1955. október 26-án az osztrák parlament az állam-
szerződés értelmében ratifikálta az ország örökös semlegességét. Ugyan -
abban az évben Ausztria, Magyarország és számos szocialista ország az
ENSZ tagja lett. Az 1956-os választások eredményeképpen új konzervatív-
néppárti és szociáldemokrata (Österreichische Volkspartei – ÖVP; Sozia li s -
tische Partei Österreichs –SPÖ) koalíciós kormány kezdte meg működését.
Az osztrák gazdaság főként a Marshall-terv keretében nyújtott amerikai tő-
keinjekció segítségével talpra állt, visszanyerte stabilitását és prosperitását,
bár az „osztrák gazdasági csoda” az 1960-as évekig váratott magára. A fia-
tal második köztársaság újonnan megfogalmazott állampolitikai kereteit
1956 késő őszén heves megpróbáltatások érték.

A második világháborút követően Ausztria lakosságszámához képest igen
nagyszámú, megközelítőleg másfél millió menekültnek, hontalannak bizto-
sított otthont. 1956-ban a nagyarányú kivándorlások és állampolgárság-
adományozások ellenére a különböző osztrák tartományokban még 127
ezer egykori menekült élt, főképpen menekülttáborokban. Ilyen tapaszta-
latokkal a háta mögött az osztrák politikai vezetés jól tudta, mekkora gon-
dot jelent gazdasági, politikai és társadalmi szempontból egyaránt ekkora
menekülttömeg befogadása és ellátása. 

A magyar forradalom híre Ausztriát – ahogy az egész világot – meglepe-
tésként és felkészületlenül érte. A politikai és idővel gazdaságivá váló kihívás-
ra haladéktalanul cselekedtek, így a frissen elnyert semlegességgel össze-
függő kötelezettségek teljesítése előre kidolgozott terv hiányában gyakran
ad hoc jelleget öltött. Ilyen jellegű válságok kezelésére – nem utolsósorban
az időhiány miatt – az osztrák kormány nem dolgozott ki, mert nem is dol-
gozhatott ki terveket. 
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Milyen okok késztették az osztrák vezetést, hogy egy közel 190 ezres
embertömegnek menedékjogot biztosítson? 

Ausztriának először meg kellett önmagát, saját egyéni politikai kereteit
fogalmaznia, hiszen a második világháborút, majd az 1955-ös önállóságot
követően sem a húszas évek sikertelen demokratikus kísérletéhez, sem a har-
mincas évek autoriter-totalitárius hagyományaihoz nem kívánt visszanyúlni.
Az osztrák politikai vezetés a „svájci típusú” semlegességet tekintette irány-
adónak, amelynek egyik alapeleme éppen a karitatív segítségnyújtás volt.
Nem mintha ehhez Svájc minden esetben tartotta volna magát, gondoljunk
csak a náci idők zsidó üldözöttjeire. Ausztria sem „büszkélkedhetett” ép-
penséggel náciellenes múltjával; a háború végén az ellenállási mozgalomban
csak a lakosság elhanyagolható hányada vett részt. A felelősségre vonás
azonban elmaradt, így Ausztria a német náci imperializmus „első áldozata-
ként” nyerte vissza teljes függetlenségét 1955-ben. A semlegességgel azon-
ban, főként a svájci példa alapján, összefonódtak bizonyos erkölcsi, humani-
tárius kötelezettségek is, amelyeket a lakosságnak először „magáévá kellett
tennie”.

Az osztrák politikai vezetés számára a magyar menekültek megsegítése
előre nem látható, de kedvező lehetőséget teremtett a pozitív imázs felépí-
téséhez, megalapozva a külvilág szemében az új és szimpatikus „Ausztria-
képet”. A demokratikus vezetés – noha az új politikai magatartás és irány-
vonal az ötvenes évek közepén a társadalom és kultúra még nem minden
szegmensében gyökeresedett meg – elhatárolódott diktatórikus múltjától.
„Áldozatként” elutasították az őket „kényszerítő” (náci) hatalom elítélendő
tetteit, és hogy saját érintettségüket feledtessék, igyekeztek egyértelműen
diktatúraellenes, a magyar forradalom esetében kommunizmusellenes ké-
pet közvetíteni a külvilág felé. 

Ausztria a bipoláris világrend határán helyezkedett el, a pozíció minden
előnyével és hátrányával. Speciális geopolitikai helyzetének köszönhetően
sikerült visszanyernie és a későbbi konfliktusok során megőriznie függet-
lenségét és területi integritását. Kényes helyzetében úgy kellett jó viszonyt
ápolnia a Szovjetunióval – az önállóságát garantáló egyik és gyakorlatilag
legfontosabb szuperhatalommal –, hogy közben a nyugati demokratikus be-
rendezkedést igenlő és a kommunizmust elutasító politikát folytatja. Az
1956-os eseményekkel kapcsolatosan Ausztria megtalálta az egyensúlyt a két
pólus között, és évtizedeken át hasznosítható forgatókönyvet dolgozott ki. 

Az osztrák minisztertanács október 28-i, rendkívüli ülésén már számolt
menedékjogért folyamodó magyarokkal, maximum tízezer fővel. Ehhez
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mérten megtették a szükséges előkészületeket, a november 4-e után meg-
indult és egyre duzzadó menekültáradat azonban felkészületlenül érte az
országot. Azonban ha már az addig megérkezett magyaroknak adminiszt-
rációs nehézségek nélkül biztosították a politikai menedékjogot, nem zár-
hatták le a határt a többiek előtt pusztán azért, mert később érkeztek és
többen voltak. 

A magyar forradalom iránt tanúsított nagyfokú együttérzés és segítő-
készség meglepte a politikai vezetést. Korábbi példák hiányában nem szá-
míthatta ki a lakosság reakcióját ebben a helyzetben.

A hidegháborús konfliktus diktálta kommunizmusellenesség nem volt
idegen az osztrákok számára. Az antikommunizmus – amit elsősorban a
konzervatív jobboldal képviselt a szociáldemokraták ausztromarxista poli-
tikájával szemben – erősen áthatotta a két világháború közötti osztrák tár-
sadalmat. Az 1938-as Anschluss után a kommunizmusellenesség a náci anti -
kommunizmus formájában élt tovább. A szovjet zónában élők (Burgen land,
Stájerország, Alsó-Ausztria egy része és Bécs egyes kerületei) meg is tapasz -
tal hatták, hogy mit jelent a szovjet megszállás. 

Nemcsak a politikai irányításnak, hanem a lakosságnak is szembe kellett
néznie saját múltjával. Az a felnőtt generáció, amely adományaival a magyar
menekültek segítségére sietett, még átélte a világháború borzalmait, és em-
lékezett Ausztria második világháborúban betöltött szerepére. A kelet-
ausztriai magyar halálmenetek, a kényszermunkások története az ott lakók
előtt ismert volt. A segítőkészség okainak feltérképezésekor nem hagyható
figyelmen kívül a „lelkifurdalás” érzése sem. Minden bizonnyal jelentős
szerepet játszott az osztrák lakosság bőkezűségében a nyugati szövetsége-
sektől, mindenekelőtt az USA-tól kapott bőséges gazdasági segítség is,
amelyért az osztrák nép valóban hálás volt. Háláját 1956 késő őszén a nála
gyengébbek, rászorultabbak megsegítésével rótta le. 

AZ 1956-OS MAGYAR MENEKÜLTEK 
AUSZTRIAI TÖRTÉNETÉNEK FŐBB CSOMÓPONTJAI

„Százhetvenezer menekült százhetvenezer egyéni életutat jelent”1

A magyar társadalom a második vi-
lágháborút követően egy migrációs
„boom” tevékeny résztvevőjévé, a tár-
sadalmi és területi mobilitás elszenve-
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ügyminiszter kijelentése. Genf, 1957.
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dőjévé, esetenként nyertesévé vált. Elsősorban mégsem a „vándormadarak”,
a korábbi életükben mobilabb népesség hagyta el 1956–57-ben hazáját.2 A
menekültek migrációs döntésüket – mind az ország elhagyását, mind az új
haza kiválasztását – három fő motívum alapján hozták meg. A „vonzó” és
„taszító” erőként egyaránt ható politikai, gazdasági és személyes-magán-
életi összetevők az egyes döntési folyamatokban természetesen eltérő erős-
séggel jelentkeztek. 

Minden menekült elhatározása, hogy elhagyja Magyarországot, egyedi,
összetett döntési mechanizmus eredményeként született. A magyarok – a
hidegháború retorikájának megfelelően – Ausztriában és Jugoszláviában is
politikai menedékjogot kaptak, noha a gazdasági motiváció jelentőségével
mind a befogadó országok hatóságai, mind lakossága tisztában volt. A dön-
tési mechanizmus nehézségét és összetettségét a személyes motívumok
szubjektivitása adta. A „vonzó” és „taszító” hatások automatizmusa nem
mindig alakult egyértelműen, így az általánosítások a személyes motívumok
figyelembevétele nélkül ferdítésekhez vezethetnek. 

A Magyarországot elhagyók számáról nincs pontos, minden kétséget ki-
záró adat. A menekültszám rekonstruálása – főképp a regisztrált és a re-
gisztrálatlan személyek száma közötti különbségek miatt – nem egyszerű
feladat. Az osztrák hatóságok csak október 28-án kezdték meg a határátlé-
pők hivatalos számbavételét. Magas azoknak a száma is, akik tudatosan vagy
véletlenül elkerülték a hivatalos regisztrálást. A Magyarországon és
Ausztriában készült felmérések eltérő menekültszámról tanúskodnak,3 a kö-
zépértéket véve alapul megközelítőleg 190 ezer magyar kapott 1956–57 for-
dulóján Ausztriában menedékjogot. 

A magyar menekültek három, egymástól időpont és létszám alapján jól
elhatárolható szakaszban érkeztek Ausztriába. A szakaszhatárok szorosan
összefüggtek a forradalom eseményeivel és a megtorló intézkedésekkel, va-
lamint az osztrák–magyar határ őrzésében bekövetkezett változásokkal. 

A menekülthullám első szakasza 1956. november 3-ig tartott, azaz a for-
radalom felfelé ívelő ágával esett egybe. Közel ezer menedékjogot kérő lépte
át az osztrák–magyar határt. Elsősorban kommunista pártfunkcionáriu sok,
egykori államvédelmisek kértek és kaptak menedékjogot, közel százhúszan.4

Közülük kerültek ki az első repatriálók. Már ekkor is szép számmal akadtak
azonban, akik a nyitott határ nyújtot-
ta lehetőséget kihasználva, egy jobb
élet reményében döntöttek úgy, hogy
elhagyják a hazájukat. 
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3 Uo. 189. p. 
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A második szakasz a második szovjet katonai intervenciótól (november
4.) az osztrák–magyar határ lezárásáig, 1957. január közepéig tartott. Ekkor
ugrásszerűen megnőtt a menedékjogot kérők száma. A forradalom leveré-
sét követő két hétben túlnyomórészt azok döntöttek az ország elhagyása
mellett, akik a forradalom eseményeiben aktívan részt vettek. November
második felében azonban már nem csak a forradalmárok tartottak a bünte-
téstől, hiszen egyre szélesebb kört fenyegetett a megtorlás veszélye. Az en-
nek következtében megindult menekültáradat november 23-án érte el
csúcspontját, amikor 8537 magyar lépett 24 óra leforgása alatt Ausztria
földjére. 

A Kádár-kormány 1956. november és december folyamán hatalmának
megerősítésére, a belső konszolidációra törekedett. A közigazgatás, a ma-
gyar határőrizet nem működött megfelelően, így 1957. januárig a menekü-
lők jelentősebb kockázat nélkül átléphették az országhatárt. Természetesen
felmerül a kérdés, vajon valóban képtelen volt-e a kádári vezetés a határok
korábbi hermetikus lezárására. Nem egyszerűen arról van-e szó, hogy vé-
dőszelepként használta a gyengén őrzött határt, és ki akarta engedni a feles-
leges-veszélyes embercsoportokat, hogy később ne okozhassanak nagyobb
belső feszültséget? 

A menekülthullám harmadik szakasza 1957. januárban kezdődött, amikor
a magyar oldalon megerősítették a határőrizetet. Válaszként 1957. január
14-én Oskar Helmer belügyminiszter bejelentette az osztrák határ lezárá-
sát. Január végén megkezdődött a határ magyar oldalán a műszaki határzár
visszaállítása,5 a vasfüggöny ismételten leereszkedett. 1957. május végéig
összesen 4 457 magyar vándorolt ki. 

A menekültek többsége a határ északi részén hagyta el az országot, főként
gyalog. A határőrizet szigorodása miatt gyakran éjszaka indultak útnak, az
átkelés nehézségét fokozta, hogy a tél
beköszöntével éjjel akár –20ºC-os hi-
degek is voltak. Minden harmadik
magyar, aki Burgenland felé indult,
járt Andauban (Moson tarcsa), a mind-
össze háromezer lakosú kis faluban,
amelynek neve a későbbiekben a me-
nekülés és a határátlépés szimbólu-
mává vált. A közelében álló kis fahíd
lehetővé tette a biztonságos átkelést
a Hanság-csatornán.6

5 A két ország kapcsolatában meginduló

enyhülés jeleként 1956 tavaszán lebon-

tották a műszaki határzárat. Ez tette le-

hetővé, hogy 1956 végén ilyen nagyszá-

mú magyar hagyja el az országot a ma-

gyar–osztrák határon keresztül. 

6 J. A. Michener The Bridge at Andau

(New York, 1957) című regénye nyomán

a kis falu világhírre tett szert. A híd a

szabadság felé vezető utat szimbolizálta.
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Az országhatárt átlépő magyarokat
burgenlandi parasztok, önkéntesek,
segélyszervezetek alkalmazottai, a had-
sereg és a csendőrség kötelékében

szolgálatot teljesítők gyűjtötték össze, meleg helyre szállították, étellel, me-
leg itallal látták el és szükség esetén elsősegélyben részesítették őket. Az éj-
szaka érkezők számára fűtött szálláshelyet biztosítottak, az osztrák hatóság
ezt követően végezte el a szükséges adatfelvételt. 

A regisztráció a magyarok érdekét is szolgálta, hiszen az adatfelvétel
alapján igényelhették a menekültstátust. A menekültek jogállásáról szóló
1951. évi genfi egyezmény szerint a magyarok egyszerűsített menekültügyi
eljárás keretében, csupán a csoporthoz tartozásuk okán – azaz magyar ál-
lampolgárságuk igazolásával – megkapták a politikai menedékjogot és a kü-
lönféle kedvezményekre jogosító menekültigazolványt.

A regisztrációt követően a magyarokat továbbszállították a határ menti
felvevőtáborokból Ausztria nyugati tartományaiba, mivel a burgenlandi tá-
borok nagyon gyorsan megteltek. 1956 novemberében számos ország, töb-
bek között Svájc, Franciaország és az Egyesült Királyság felajánlotta, hogy
közvetlen a határról, minden előzetes válogatás nélkül fogad be menekül-
teket. Az osztrák szövetségi belügyminisztérium a tartományok lakosság-
számának figyelembevételével menekültfelvételi kulcsot dolgozott ki.
Ennek alapján minden tartomány meghatározott számú menekült felvételét
és ellátását vállalta magára. 

A magyarokat a lehetőségek szerint igyekeztek alacsonyabb fenntartási
költségű, nagyobb méretű táborokban, de az 1956 előtt már Ausztriában
tartózkodó „régi” menekültektől elkülönítve, a magyar határtól távolabb
fekvő tartományokban elhelyezni. Voltak olyan tartományok (Vorarlberg,
Stájerország, Karintia), ahol nem tudtak minden menekültet nagy befogadó-
képességű táborokban elszállásolni, itt turisztikai létesítményekben, szállo-
dákban, fogadókban, illetve magánházaknál helyezték el őket. A menekültek
növekvő száma később mégis szükségessé tette olyan táborok igénybevé-
telét, ahol már korábban Ausztriában tartózkodó menekültek is laktak. 

A menekültek a szálláson, a napi háromszori étkezésen és tisztálkodási le-
hetőségen kívül számtalan más juttatásban is részesültek. Így például az
ausztriai télnek megfelelő ruházatot, tisztálkodási eszközöket, havi zsebpénzt
(30 Schilling) és heti cigaretta-fejadagot kaptak. A szövetségi kormány ren-
delete alapján minden menekültnek egy „gondozási kártyát” (Betreuungs -
karte) osztottak ki, amely csak a menekültigazolvánnyal együtt volt érvényes,
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1956. november 21-én szovjet katonák

felrobbantották, később osztrák egyete-

misták építették újjá. 
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így próbálták elejét venni – nem ok nélkül –, hogy a juttatásokat többször is
igénybe vegyék. Az osztrák hatóságok nagy figyelmet fordítottak a mene-
kültek vallási és kulturális szükségleteinek kielégítésére is. A lelki gondozást
a lehetőségeknek megfelelően magyarul beszélő papok látták el. A tábo-
rokban a menekültek rendelkezésére álltak különböző magyar nyelvű,
Ausztriában megjelenő újságok, nyelv-, illetve különböző át- és továbbkép-
zési tanfolyamokat indítottak számukra, továbbá kulturális rendezvények
szervezésével igyekeztek a táborpszichózis kialakulását megelőzni. 

A menekültprobléma kezelésének sikeréhez az állami intézkedések mel-
lett hozzájárult az osztrák és a nemzetközi segélyszervezetek, továbbá a
lakosság együttműködése és segítőkészsége. Szinte minden Ausztriában
működő segélyszervezet, függetlenül attól, hogy nemzetközi vagy osztrák,
vallási vagy nem vallási alapú volt, részt vett a menekültek ellátásában és
gondozásában, valamint az adományok gyűjtésében. A növekvő mene-
kültszám szükségessé tette az osztrák kormány, az ENSZ Menekültügyi
Fő biztossága és a Nemzetközi Vöröskeresztes Társaságok Ligája között lét-
rejött megállapodást, amelynek alapján az ENSZ Menekültügyi Főbiz -
tossága a Nem zetközi Vöröskeresztet bízta meg a magyar menekültkérdés
és a segélyezés koordinálásával. A segélyezés anyagi hátterét az ENSZ és
a Vöröskereszt együttesen biztosították. A Vöröskereszt az osztrák belügy-
minisztériummal kötött megállapodások alapján több menekülttábor mű-
ködési költségeit vállalta magára.7 Az osztrák kormány 1956 késő őszén szá-
mos alkalommal mondott köszönetet az osztrák népnek a Magyarországnak
nyújtott segélyekért és a menekültek befogadásában, ellátásában mutatott
áldozatkészségért. 

Az osztrák politikai vezetés, főként a lakosság megnyugtatására, több-
ször nyilvánosságra hozta, hogy harmincezer magyar menekültet képes gaz-
daságába integrálni anélkül, hogy ez munkaerőpiacot túlságosan megter-
helné. Ezért az osztrák államnak elsődleges érdeke volt 140–150 ezer magyar
menekült kivándorlásának elősegítése, mivel a menekültellátás dollármil -
liókba került. A genfi egyezmény értelmében a magyarok szabadon dönt-
hették el, hogy melyik országban kívánnak letelepedni. Általában ötletsze-
rűen, sztereotípiák alapján választottak célországot, a „divatos” célok a hírek
és rémhírek alapján rendszeresen változtak. A menekültek körében gyakran
volt feszült a légkör, a kivándorolók mielőbb a „szabad világba” akartak jutni,
és ha ez lassan ment, idegesen, türel-
metlenül viselkedtek. 
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A kivándorlással kapcsolatos adminisztrációt a segélyszervezetek végez-
ték. Az utazási költségeket az osztrák határon túl az ICEM (Inter go vern -
mental Commitee for European Migration), Ausztrián belül az osztrák ál-
lam biztosította. A magyar menekültek első nagy kivándorlási hulláma 1956
végéig lezajlott: a kivándorolni akarók hetven százaléka elhagyta Ausztriát.
1957 tavaszától a kivándorlás üteme a felvevő országok bevándorlási korlá-
tozásai és a segélyszervezetek pénzügyi kereteinek csökkenése miatt lelassult. 

Az 1959-es adatok alapján a magyar menekültek legnagyobb hányada az
USA-ban és Kanadában talált új otthonra, őket követték a nyugat-európai
országok és Ausztrália. Magyarországra a különböző adatok alapján a me-
nekülteknek öt-hét százaléka tért vissza. Dag Hammarskjöld ENSZ-főtit-
kár a magyar „menekülttragédia” örömteli hozadékának nevezte, hogy a
XX. században először a célországok „papírháború”, azaz bürokratikus aka-
dályozások nélkül fogadtak be menekülteket. 

Az 1956-os magyar menekültek kivándorlása Ausztriából a legjelentősebb befogadó orszá-

gok szerint (1959)

Forrás: Kern (1959) 68. p.
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ANGLIA 13%

FRANCIAORSZÁG 6%

NYUGAT-NÉMETORSZÁG 9%

SVÁJC 7%

MAGYARORSZÁG 5%

EGYÉB EURÓPAI O. 9%

AUSZTRÁLIA 6%

EGYÉB TENGERENTÚLI 5%

USA 24%

KANADA 16%
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Minden egyes menekülttel – legyen élete akár sikertörténet, akár ne-
hézségek sorozata – Magyarország elveszített, a menekült választott hazája
nyert „valamit”. Mivel nincs olyan forrás, amely minden egyes ötvenhatos
magyar menekült személyi adatait tartalmazza, az összes társadalomföld-
rajzi jellegzetességet figyelembe vevő, teljes menekültkép megalkotása le-
hetetlen feladat. A rendelkezésre álló statisztikai források csak a reprezen-
tatív kép megrajzolását teszik lehetővé.8

A nemek megoszlása egyharmad–kétharmad arányban a férfiak javára
alakult. A nem házasok aránya 60 százalék feletti volt. A forradalmat követő
években a házasságkötések alacsony számát nemcsak a vesztett forradalom
miatti „letargia” okozta, hanem a fiatal, nem házas férfiak kivándorlása, a
családalapításra képes férfigeneráció kiesése is. A kivándorlás a személyes
problémák megoldásának, új élet kezdésének lehetőségét is magában rej-
tette. Ezt igazolja, hogy az ország elhagyásakor a hajadon nők 13 százalé-
kának volt gyermeke. A menekültek életkorát tekintve a legnépesebb kor-
csoportot a 20–24 évesek (1932–36-ban születettek) adták. Éppen a sztálini
rendszerben felnőtt generáció, amelynek tagjai erős ideológiai nevelést
kaptak. Távo zásuk az őket felnevelő rendszer legélesebb kritikája volt. A
Ma gyar or szágot elhagyó húszévesek az 1936-ban született népesség 6,6
százalékát tették ki. Mivel az országból a gazdaságilag aktív népesség távo-
zott a legnagyobb arányban, megnőtt az egy főre jutó eltartottak száma.
Feltűnő, hogy a munkások államát
milyen nagy arányban hagyták el ép-
pen maguk a munkások: a menekül-
tek közel 65 százaléka fizikai (és 25
százaléka szellemi) dolgozó volt. 

AZ OSZTRÁK KORMÁNY INTÉZKEDÉSEI

Az osztrák kormány a magyar forradalomról érkező első hírek vételekor el-
sődleges feladatának a határok védelmét, semlegességének megőrzését tar-
totta. Október 24-én válságülést hívtak össze Julius Raab kancellár és
Leopold Figl külügyminiszter távollétében (Raab Bonnban, Figl az Európa
Tanács ülésén, Strasbourgban tartózkodott). Oskar Helmer belügyminisz-
ter kifejtette, hogy jelenleg a legfontosabb feladat a határvédelem megerő-
sítése és a határ menti lakosság megvédése a „kellemetlen meglepetésektől”.
A magyar válság idején az osztrák politikai vezetés nem tartotta reális ve-
szélynek, hogy a Szovjetunió Ausztria területi integritását megsértené,
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fegyveres támadással nem számoltak. A határvédelmi intézkedéseknek, a
teljes riadókészültség elrendelésének kettős célja volt. Egyrészt – az állam-
szerződés értelmében – a semlegességet és a területi integritás védelmét de-
monstrálta, másrészt a lakosság megnyugtatását szolgálta. A lakosság félel-
me érthető volt, hiszen a szovjet hadsereg mindössze egy éve hagyta el a ke-
leti tartományokat. 

A hadsereg felállítása ekkorra még nem fejeződött be, az első újoncok
1956. október 15-én vonultak be. Október 26-án azonban máris a határra
vezényelték őket, noha fegyveres bevetésre csak négy hónapos kiképzést
követően lettek volna alkalmasak.9 A hadsereg nemcsak határvédelmi fel-
adatokat látott el, hanem a segélyezésben és egyéb karitatív munkálatokban
is tevékenyen részt vett.10

A semlegesség és a területi integritás védelmére a minisztertanács, a
hadügy- és a belügyminisztérium számos intézkedést hozott. Október 28-án
Ferdinand Graf hadügyminiszter Merkblatt über das Verhalten des Bun des -
heeres bei Grenzüberschreitungen című utasításában a határátlépőkkel kapcso-
latos teendőket szabályozta. Ennek alapján a katonáktól és más fegyve-
resektől a határon azonnal elkobozták a fegyvereket, és az 1907-es hágai
rendelkezésnek megfelelően internálták őket, azonban az ő esetükben is al-
kalmazták a genfi egyezmény számos kedvezményét. Az osztrák–magyar
határ teljes hosszán piros-fehér-piros zászlókat helyeztek el, hogy meg-
könnyítsék az eligazodást mind a magyar és osztrák határőrizeti szervek,
mind a menekülők számára. 

Az október 28-i rendkívüli minisztertanácsi ülésen zárt zóna (Sperrzone)
felállítását rendelték el, a belépéshez külön igazolványra volt szükség.
Október 30-án az osztrák államszerződést aláíró négy állam katonai attaséi
megtekintették a zárt zónát, hogy meggyőződjenek az intézkedések helyes-
ségéről. 

A semlegesség megőrzése érdekében Ausztria nyugati határait is meg-
erősítették, és lezárták az egykori magyar emigránsok előtt. Az október 28-i
belügyi utasítás alapján a határőrség feladata lett, hogy a jogtalanul osztrák
területre lépő személyek, a „magyar szabadságharcosok” belépését meg-
akadályozza, illetve kiutasítsa őket Ausztriából. Preventív intézkedéseik el-
lenére sem kerülhették el a semlegesség megsértésére vonatkozó vádasko-
dásokat. Már a november 4-i minisztertanácsi ülés megtárgyalta az osztrák

sajtóban megjelenő rágalmakat. Raab
kancellár közölte, hogy a Volksstimmét
(az osztrák kommunista párt napilap-
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ját) valótlan állítások terjesztése miatt elkobozzák, és büntető eljárás indul
a lap ellen. Majd mértéktartó és megfontolt tájékoztatásra szólította fel a
sajtót, amely „megfelel a demokratikus és semleges osztrák állami kötele-
zettségvállalásnak”. A szovjet és a szocialista tábor országainak sajtója, to-
vábbá az osztrák kommunista párt napilapja számos vádat fogalmazott meg
Ausztriával szemben, a legsúlyosabbak a semlegesség megsértésére, illetve
magyar emigránsok és különböző fegyverszállítmányok Magyarországra
csempészésére vonatkoztak. Az osztrák kormány nyilatkozataiban és kü-
lönböző nemzetközi fórumokon, így az ENSZ-ben is többször visszautasí-
totta a vádakat.

Az október 28-i, vasárnapi rendkívüli minisztertanácsi ülésen megfogal-
mazták a Szovjetunióhoz intézendő felhívás szövegét, amelyben Ausztria
együttérzését fejezte ki a Magyarországon folyó „véres és veszteséget kö-
vetelő események” miatt, és kérte a Szovjetunió kormányát, „működjön
közre, hogy a harci cselekmények véget érjenek és a vérontás meg szűn -
jön”.11 November 4. előtt egyedül Ausztria intézett felhívást a Szovjetunió
kormányához a magyar kérdésben. A merész politikai lépéssel az osztrák tí-
pusú semlegesség (külpolitikai aktivitás és humanitárius segítségnyújtás)
egyértelműen eltávolodott a svájci típusútól (külpolitikai passzivitás és hu-
manitárius segítségnyújtás). 

Az állami intézkedések másik fontos területe a menekültekkel kapcsola-
tos feladatok ellátása volt. Október 26-án Helmer belügyminiszter beje-
lentette, hogy Ausztria a genfi konvenció értelmében minden Magyar -
országról érkező személynek politikai menekültstátust biztosít, függetlenül
attól, hogy milyen indokok miatt hagyta el a hazáját és milyen a politikai
meggyőződése. Az egyre sokasodó teendők ellátására a belügyminisztérium
keretein belül külön osztályt hívtak életre (10 UH-Ungarnhilfe), illetve
a belügyminiszter irányításával az október 30-i minisztertanácsi dön-
tés alapján miniszteri bizottság (Ministerkomitee zur Koordinierung der
Flüchtlingshilfe) alakult a menekültsegélyezés koordinálására. Ez a bizott-
ság felügyelte a tartományi és szövetségi menekültsegélyezési szervezetek
együttműködését és az intézkedések végrehajtását. Egészében elmondható,
hogy a magyar menekültprobléma
kezelésében a szövetségi és tartomá-
nyi kormányok, illetve a különböző
segélyszervezetek együttműködése si-
keres és nagyobb súrlódásoktól men-
tes volt. 
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Raab II. 28. Oktober 1956. Magyarul
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AZ 1956-OS ŐSZI ESEMÉNYEK BELPOLITIKAI HATÁSAI

Az ÖVP és az SPÖ nagykoalíciója nem volt mindig feszültségmentes. A
magyar kérdés, a forradalom, a menekültügy és a semlegesség megítélése
tekintetében azonban egyetértés volt a kormánypártok között. A két párt
a „magyar üggyel” kapcsolatban egységesen lépett fel, azonos nézeteket
képviselt. 

Mind a szociáldemokrata, mind a néppárti vezetők üdvözölték a magyar
forradalom hírét.12 Raab kancellár (ÖVP) október 26-i nyilatkozatában
egyértelmű szimpátiáját fejezte ki: „mély tisztelettel tekint a szomszédos
magyar nép véres szabadságáldozatára”.13 Helmer belügyminiszter (SPÖ)
ugyanazon a napon szintén optimista hangon szólt a magyar célokról:
„Köszöntjük a magyarok szabadság iránti törekvéseit, mert a demokrácia
visszaállítása Magyarországon ismét normális körülményeket teremt keleti
határunkon.”14

A magyar menekültkérdés sikeres megoldásában nagy jelentőségű volt,
hogy a két kormánypárt ezzel kapcsolatban hasonló alapelveket vallott. Így
Helmer belügyminiszter október végén a minisztertanács egyetértésével je-
lenthette be a minden magyar számára biztosított politikai menedékjogot.
A belügyminiszter 1956-os karácsonyi beszéde is tükrözte a koa líciós kor-
mány egységes nézeteit: „a menedékjog biztosítását nem tekintjük csak a
demokratikus és a nemzetközi jogban gyökerező kötelességünknek, hanem
tisztában vagyunk annak mély emberi és erkölcsi kötelezettségével is”.15 A
kormány egységes fellépését mutatta, hogy az önálló miniszteri bizottság és
öt albizottsága sikeresen működött. 

A kormánypártok egyetértettek a semlegesség értelmezésében is. Az ál-
lamszerződés katonai semlegességet írt elő Ausztria számára. A fiatal oszt-
rák semlegesség első nagy erőpróbáját a magyar események jelentették.
Előre kidolgozott válságterv és előzetes tapasztalatok nélkül kellett az oszt-
rák semlegesség kereteit megfogalmazni és betartani. A vezető politikai
körök elsődlegesen a területi szuverenitás és sérthetetlenség védelmében
léptek fel, így a semlegességet egyértelműen katonai kérdésként kezelték.
Amikor Raab kancellár október 19-én interjút adott a Bajor Rádióban, még

nem sejthette, hogy kijelentése meny-
nyire időszerű. „Ez a semlegesség
katonai jellegű. Ez azt jelenti, hogy
Ausztria nem lesz egy katonai szövet-
ségnek sem tagja, és nem engedélyezi
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idegen hadseregek számára katonai támaszpontok létesítését. […] Szellemi
semlegességet azonban nem vállaltunk, és arra nem is kötelezzük magunkat.
A semlegességi nyilatkozat csak az állam, és nem az egyes állampolgárok
számára kötelező. A semlegesség nem érinti a szólásszabadságot, a sajtó-
szabadságot és a személyi szabadságot.”16 A kancellár híressé vált mondá-
sát – „a semlegesség csak az államot kötelezi, nem az egyes állampolgárt”17 –
a magyar forradalom kitörésével a gyakorlat is megerősítette. 

A magyar események természetüknél fogva különböző hatást gyakoroltak
az osztrák pártokra. Az SPÖ élesen elhatárolta magát a szovjet kommuniz-
mustól. A két világháború közötti idők ausztromarxizmusának örökségét
maga mögött hagyó párt mérsékelt hangon kommentálta a magyar esemé-
nyek alakulását, a forradalom leverését követően azonban az új kádári veze-
téssel szemben egyértelműen elutasító volt. A szociáldemokraták erőteljes
túlkompenzálási kényszere a középbal térnyerésében és a szélsőbal háttér-
be szorulásában is megnyilvánult. 

Az ÖVP-nek nem kellett a „kommunistákkal való szimpatizálás” vádjá-
tól tartania, így a magyar események iránti lelkesedését nyíltan vállalhatta.
Ez az oka annak is, hogy a magyar–osztrák kapcsolatokban a közeledést
segítő titkos, tapogatódzó tárgyalások néppárti politikusok közvetítésével
vették kezdetüket.18

Az osztrák kommunista párt (Kommunistische Partei Österreichs –
KPÖ), amely már a két világháború között is csak csekély szerepet játszott
a politikai életben, a második köztársaság idején sem tett szert nagyobb je-
lentőségre. Napilapja, a Volksstimme részt vett a szocialista országok
Ausztria elleni rágalomhadjáratában. A magyar események következtében,
ahogy számos európai országban is, a KPÖ szinte teljesen elveszítette a je-
lentőségét, társadalmi és politikai értelemben egyaránt izolálódott. 

A fiatal osztrák hadsereg belpoliti-
kai elfogadásához hozzájárult a ma-
gyar menekültekkel kapcsolatban
tanúsított magatartása. A hadsereg el-
sődleges célja a területi szuverenitás
megvédése volt. Fellépése a magyar
események idején tudatosította a had-
sereg fontosságát a politikai vezetés-
ben és a lakosságban egyaránt, és át-
tételesen a semlegesség értékét is meg -
mutatta. Valójában azonban – ahogy
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16 Julius Raab beszéde a Bajor Rádióban.

1956. október 19-én. Raab (1961) 39–

40. p. 

17 Julius Raab beszéde a parlamentben

1956. október 26-án. Raab (1961) 42. p. 

18 A néppárti belügyi államtitkár, Franz

Grubhofer már 1957 folyamán titkos
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tok helyreállítása érdekében. 
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az osztrák hadsereg 1938-ban, ha akarta volna sem lett volna képes a Wehr -
machtot a határain feltartóztatni – az újoncokból álló kis hadsereg a Vörös
Hadsereget nem tudta volna megállítani. 

A semlegességből fakadó kötelezettségek tudatosulását jelezte a sajtó fe-
gyelmezett hírközlésével szembeni kívánalom megerősödése is. A novem-
ber 4-i rendkívüli minisztertanácsi ülésen megtárgyalták többek között a
Volksstimme és egyéb sajtóorgánumok okozta kényelmetlen helyzetet is.
„Szót kell értenünk a rádióval is abban a tekintetben, hogy ne olvassanak be
olyan jelentéseket, amelyeket röviddel azután meg kell cáfolniuk. A nem
Ausztriában akkreditált újságírókat el kell távolítani, mert tevékenységük-
kel az országnak és a függetlenségünknek ártanak.”19 Raab kancellár rádió-
beszédében – a pánikhangulat kialakulását megelőzendő – önmérsékletre
szólította fel a sajtót. Az APA hírügynökségnek adott nyilatkozatában vi-
szont arra kérte a lakosságot, hogy „legyenek elővigyázatosak az ellenőri-
zetlen hírforrásokkal szemben, és csak a hivatalos és megbízható kül- és
belföldi híreknek adjanak hitelt”.20

AZ 1956-OS ŐSZI ESEMÉNYEK KÜLPOLITIKAI HATÁSAI

Az osztrák semlegességet mind a két szuperhatalom kölcsönös engedmé-
nyeken alapuló egyedi esetként („Sonderfall”) kezelte. A kétpólusú világ-
rend határán Ausztria számára létfontosságú volt a békés kapcsolatok ápo-
lása mind a Szovjetunióval, mind az Egyesült Államokkal. Október 28-i,
Szovjetunióhoz intézett felhívásával azonban önálló és aktív külpolitikai té-
nyezőként lépett fel a világpolitika színpadára, egyértelműen jelezve, hogy
az ország eltért a svájci típusú semlegességi modelltől, és egyedi osztrák
utat választott. 

November 4-ét követően az osztrák sajtó számos cikket jelentetett meg
a semlegességgel és a területi integritás sérthetetlenségével kapcsolatban.
A cikkek elsősorban a lakosság megnyugtatását szolgálták. Tartalmuk meg-
felelt a valóságnak, mivel az osztrák semlegességet és területi integritást a
Szovjetunió és az Egyesült Államok egyaránt tiszteletben tartotta. No vem -

ber 6-án az amerikai külügyminiszté-
rium nyilatkozata egyértelművé tette
az osztrák semlegesség jelentőségét:
az osztrák területi sérthetetlenség
megsértését az amerikai kormány a
„béke súlyos fenyegetéseként” értel-
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20 Arbeiter Zeitung, 1956. november 4. 

21 Die Presse, 1956. november 7. 
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mezné.21 A szovjet vezetés szigorú intézkedéseket tett, hogy a második in-
tervenció során az osztrák határ sérthetetlenségét megóvják. Megszabták,
hogy katonáik mennyire közelíthetik meg a határt. Néhány kisebb konflik-
tustól eltekintve – amikor szovjet és/vagy magyar határőrök és katonák me-
nekülteket üldözve osztrák államterületre léptek – a Szovjetunió nem sér-
tette meg az osztrák felségterületet. A két szuperhatalom Ausztriával kap-
csolatos állásfoglalása a hidegháborús status quo elismerését és tiszteletben
tartását jelezte. 

A magyar eseményekkel és a menekültkérdéssel összefüggésben tanúsí-
tott osztrák magatartás egyértelműen tükrözte az országnak a nyugati, de-
mokratikus közösséggel és annak értékeivel való (prowestlich) azonosulását.
A demokratikus szabadságjogok képviselete és a humanitárius segítség-
nyújtás vállalása biztosította a nyugati világ segítségét a menekültkérdés si-
keres megoldásához. 

Ausztria az események hatására a hidegháborús ellentétek homlokteré-
be került, a világ figyelme és érdeklődése feléje fordult. Az osztrák maga-
tartás elismerésének egyik csúcspontja Richard Nixon elnökhelyettes 1956.
december 19–21. közötti bécsi látogatása volt. Az amerikai elnökhelyettes
megígérte a menekült-felvételi kvóta bővítését, illetve egy 450 ezer dollá-
ros csekket nyújtott át. Ami azonban ennél is nagyobb jelentőségű volt: az
elnökhelyettes méltatta Ausztria helytállását a „nehéz helyzetben”. Ezzel a
gesztussal egyértelműen kifejezésre juttatta az Egyesült Államok támogatását
az újonnan formálódó önálló osztrák külpolitikai szereppel kapcsolatban. 

Az osztrák külpolitikai irányvonal alapja hosszú időn keresztül a nyuga-
ti politikai érdekek képviselete és a geopolitikai meghatározottságon ala-
puló reálpolitika volt, amely a Kreisky-féle külpolitika közvetítő szerepé-
ben (Vermittlerrolle) érte el csúcspontját. 

AZ 1956-OS ŐSZI ESEMÉNYEK HATÁSA
AZ OSZTRÁK ÁLLAMTUDATRA 

A második köztársaság politikusainak egyik legfontosabb és legnehezebb
feladata az osztrák államtudat megteremtése és a nemzetté válás folyama-
tának megerősítése volt. A két világháború között a társadalmilag elfoga-
dott osztrák állami identitás megalkotásának kísérlete nem járt sikerrel, ami
a társadalom szélsőséges polarizálódásában és polgárháborús helyzetek ki-
alakulásában nyilvánult meg. 
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1956. október 26-án, az államszerződés második évfordulóján ünnepel-
ték Ausztriában a „zászlók napját” (Tag der Fahnen). Az újdonsült állami
ünnep jelentőségét azonban elhomályosították a magyar forradalom ese-
ményei és a velük kapcsolatos teendők, és azóta sem sikerült „igazi” nem-
zeti ünneppé válnia. 

Az 1956-os őszi események az osztrák nemzettudatot három fontos
elemmel bővítették. A magyar semlegesség kinyilvánítása és a forradalom
ennek ellenére bekövetkező leverése rávilágított a semlegessége értékére.
A magyar menekültkérdés megoldásában, a széles körű külpolitikai aktivi-
tásban megnyilvánuló közvetítői szerep napjainkig meghatározza a Kelet és
Nyugat között közvetítő, a konfliktusokat diplomáciai úton megoldó sem-
leges Ausztria képét.

A XX. század második felére jellemző Ausztria-kép másik alapköve a
segítségnyújtás. Az osztrák állam és lakosság, illetve a hazai és nemzetközi
segélyszervezetek tevékenysége lehetővé tette közel 190 ezer magyar me-
nekült befogadását és 150–160 ezer magyar továbbvándorlását. A kollektív
segítségnyújtás élménye beleivódott az emberek tudatába. A segítségnyúj-
tás feltételezi (és megerősíti) a segítséget adó erősebb pozícióját, hiszen van
miből adnia, és „jó érzéssel tölti el” az „adni tudás” képessége. A pozitív se-
gítségnyújtó, befogadó attitűd egészen az 1990-es évek közepéig, Jörg
Haider szabadságpárti (Freiheit Partei Österreich – FPÖ) politikus befo-
lyásának növekedéséig meghatározó jelentőségű volt Ausztriában. 

Az osztrák politikai vezetés által hozott döntések a nemzettudat harma-
dik fontos elemét alapozták meg: a „bátor Ausztria” képét. A semlegesség
jegyében nemcsak a határok és a területi integritás védelmét, a humanitá-
rius kötelezettség alapján a menekültek befogadását vállalta az osztrák ve-
zetés, hanem 1956. október 28-án – elsőként a forradalom kitörését köve-
tően – felhívásban szólította fel a Szovjetuniót, hogy tegyen meg mindent
a magyarországi harcok mielőbbi befejezése érdekében. Ezzel a lépéssel te-
remtette meg Ausztria az úgynevezett osztrák semlegességi modellt. 

A menekültprobléma legnehezebb időszakában (1956. november–1957.
január) az „egész világ” a kicsi, de bátor és segítőkész országra figyelt,
amely így, ha csak rövid időre is, a világpolitikát „befolyásoló” szereplővé
vált. Ez természetszerűleg megnövelte a nemzeti önbizalmat és az osztrák
államiságba vetett hitet. 
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ZÁRSZÓ

1956 nem pusztán a magyar és az európai történelem egy epizódja, hanem
aktív része a XX. századi osztrák kollektív történelemképnek, a nemzettu-
datnak és a személyes múltnak. Az európaiak idősebb generációiban javarészt
„csak” emlékképek és bizonyos sztereotípiák élnek a magyar forradalomról.
Más nyugati országok is befogadtak ötvenhatos magyarokat, akciókat is
szerveztek Magyarország és a menekültek megsegítésére. Ezek az akciók
már mértéküknél fogva is kisebb hatást gyakoroltak a kollektív emlékezet-
re, az osztrákok számára azonban az 1956 késő őszén átélt „sikertörténet”
a nemzettudat mindmáig meghatározó faktora. Ehhez járul még, hogy a
nemzettudatot is formáló közös élmény egyben személyesen átélt történel-
mi tapasztalat is volt. Minden 55–60 évesnél idősebb osztráknak van szub-
jektív ötvenhatos története, amely nem a magyar forradalom elvont eszmé-
nyéből és a médiából megismert menekültproblémából, hanem egy hús-vér
magyarral, menekülttel való találkozásból táplálkozik. Vasárnapi ebédre
meghívott vendégként, kávéházi beszélgetés során megszeretett ismerős-
ként, a fiatalságból emlékként megmaradt csinos lányként vagy fiatalem-
berként, sírva vígadó duhajként, gyermekkori jó barátként, segítőkész
szomszédként, szorgalmas munkatársként, a még mindig magyar akcentus-
sal beszélő anyósként és nehéz természetű nagyapaként máig elevenen hat
az 1956-os magyarokkal „személyesen átélt történelem”. Ezek a történetek
mindmáig a családi legendárium részei, előjönnek a beszélgetésekben, kü-
lönösen a „konjunktúra-időszakban”, amikor a nyilvánosság 1956-ot tuda-
tosan napirenden tartja. Mindezek figyelembevételével kijelenthetjük, hogy
a „magyar 1956” Ausztriában a kollektív kulturális emlékezet részévé vált. 

HIVATKOZÁSOK

Kern (1959)
FRIEDRICH KERN: Österreich. Offene Grenze der Menschlichkeit. Wien,
1959, Bundesministerium für Inneres.

Murber (2002)
MURBER IBOLYA: Flucht in den Westen 1956. Ungarnflüchtlinge in Österreich
(Vorarlberg) und Liechtenstein. Feldkirch, 2002, Rheticus-Gesellschaft.

107

19
56

 é
s 

A
us

zt
ri

a

Társadalmi reakciók

006murberjo:terv.qxd 2007.11.12. 18:12 Oldal 107



Murber (2005)
MURBER IBOLYA: Az 1956-os magyar forradalom következményei Auszt riá -
ban, Liechtensteinben, Svájcban és a „keleti blokk” országaiban. Bu dapest,
2005. Kézirat.

Raab (1961)
JULIUS RAAB: Verantwortung für Österreich. Wien, 1961, Österreichischer
Wirtschaftsverlag. 

Rauchensteiner (2003)
MANFRIED RAUCHENSTEINER: Die Performance war perfekt. In Erwin
A. Schmidl (hrsg.): Die Ungarnkrise 1956 und Österreich. Wien, 2003,
Böhlau Verlag.

Soós (1999)
SOÓS KATALIN: 1956 és Ausztria. Szeged, 1999, József Attila Tudomány -
egyetem Bölcsészettudományi Kara.

Speckner (2003)
HUBERT SPECKNER: Das Bundesheer in der Flüchtlingsbetreuung. In
Erwin A. Schmidl (hrsg.): Die Ungarnkrise 1956 und Österreich. Wien,
2003, Böhlau Verlag.

Stanek (1985)
EDUARD STANEK: Verfolgt, Verjagdt, Vertrieben. Wien, 1985, Europa ver -
lag.

Zierer (1998)
BRIGITTA ZIERER: Politische Flüchtlinge in österreichischen Printmedien.
Abhand lung zu Flüchtlingsfragen. Wien, 1998, Studien Verlag.

108

M
ur

be
r 

Ib
ol

ya

Évkönyv XIV. 2006–2007

006murberjo:terv.qxd 2007.11.12. 18:12 Oldal 108


	Button2: 


