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Bevezetés 
 
Az 1956. évi magyar forradalom következ-
tében az ország akkori lakosságának közel 
2%-a, megközelítőleg 200.000 ember hagyta 
el hazáját. Közülük 180.000 Ausztria, 20.000 
pedig Jugoszlávia irányába távoztak. A ma-
gyarok tömeges kivándorlásának és új ha-
zájukban alapvetően sikeres integrációjuk-
nak a hátterét az 1950-es évek hidegháborúja 
biztosította. Az  1956-os magyarok a  gyors 
és eredményes nemzetközi együttműködés-
nek köszönhetően új otthonra leltek mind 
az öt földrészen. Ebben az országhatárokat 
és sok esetben kontinenseket is átlépő mig-
rációban kiemelt szerepet kapott az  oszt-
rák–magyar államhatár, ennek bemutatá-
sára vállalkozott ez a tanulmány. 
 
 
Az osztrák–magyar államhatár  
és a hidegháborús enyhülés 
 
1949-ben szovjet nyomásra a magyar–oszt-
rák államhatáron is leereszkedett a vasfüg-
göny, elkészült az első technikai határzár. 
1950-re a  két ország kapcsolata abszolút 
mélypontra süllyedt. Sztálin 1953. márciusi 
halálát követően azonban Közép-Európában 

 

Einleitung 
 
Infolge des ungarischen Volksaufstandes 
von 1956 verließen beinahe 2Prozent der 
damaligen Bevölkerung des Landes, etwa 
200.000 Menschen, ihre Heimat. 180.000 
von ihnen überschritten die Grenze nach 
Österreich, 20.000 die Grenze nach Jugo-
slawien. Die massenhafte Auswanderung 
und die erfolgreiche Integration der 
Ungar*innen erfolgte vor dem Hintergrund 
des Kalten Krieges in den 1950er Jahren. 
Dank einer schnellen und erfolgreichen in-
ternationalen Zusammenarbeit konnten die 
ungarischen Flüchtlinge von 1956 auf allen 
fünf Kontinenten ein neues Zuhause finden.  
Bei dieser Migrationswelle spielte dieöster-
reichisch–ungarische Staatsgrenze eine he-
rausragende Rolle, deren Darstellung im 
Mittelpunkt dieser Studie steht. 
 

Die österreichisch–ungarische  
Staatsgrenze und  
die Entspannung während  
des Kalten Krieges 
 
Unter sowjetischem Druck ging der Eiserne 
Vorhang auch entlang der ungarisch–ös-
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is érezhetővé váltak a nemzetközi enyhülés 
jelei. 1955-ben Moszkva ösztönzésére lassú 
és fokozatos közeledés vette kezdetét Auszt-
ria és Magyarország között is. Az 1955. má-
jus 15-én aláírt osztrák Államszerződéssel 
megszűnt Ausztria 10 évig tartó négyha-
talmi megszállása, a szovjet hadsereg is el-
hagyta Kelet-Ausztriát. Az  osztrák parla-
ment 1955. október 26-án ratifikálta 
az ország örökös semlegességét. Ezek a vál-
tozások azt eredményezték, hogy Magyar-
ország immáron 354 km hosszú államhatár 
mentén érintkezett egy nyugati orientáci-
ójú, semleges és a  demokrácia mellett el-
kötelezett országgal. A magyar lakosság re-
akciója sem késett: 1955-től megnőtt 
az  illegális határátlépők száma a  nyugati 
határon. 

Az osztrák–magyar államközi közele-
dés megnyilvánulása volt, hogy a diplomá-
ciai külképviseleteket kölcsönösen követségi 
rangra emelték. Majd megkezdődtek a ke-
reskedelmi tárgyalások és csökkent a  ko-
rábban elsősorban magyar oldalról kipro-
vokált határincidensek száma is. 1956. 
március 27-én a „Vasmegye” című napilap 
Hegedüs András (1922–1999) miniszter-
elnök Csornán elhangzott beszédét idézve 
már baráti országként jellemezte Ausztriát. 
Az államközi kapcsolatok javulása a határ 
menti lakosság számára is érzékelhetővé 
vált. A  Minisztertanács 1955. május 8-án 
határozatot hozott a  nyugati határon ko-
rábban lefektetett technikai határzár fel-
számolásáról. Nem a határőrizet megszűn-
tetéséről, hanem annak modernizálásáról, 
hatékonyabbá tételéről döntöttek. Mindez 
azonban magával hozta az  illegális határ-
átlépők számának újbóli emelkedését is. 
Az eredeti tervek szerint a technikai határ-
zár helyét rejtett technikai megfigyelő rend-
szernek kellett volna átvennie, ennek kié-
pülése azonban 1956. őszi forradalomig már 

terreichischen Staatsgrenze herunter: die 
erste technische Grenzsperre wurde 1948 
fertiggestellt. Die Beziehungen zwischen 
den zwei Staaten erreichten ihren absoluten 
Tiefpunkt. Nach dem Tode Stalins im Jahr 
1953 wurde jedoch die r internationale Ent-
spannung auch in Mitteleuropa spürbar. 
Auf Initiative Moskaus hin, begann 1955 
eine langsame und stufenweise Annäherung 
auch zwischen Österreich und Ungarn. Mit 
der am 15. Mai 1955 erfolgten Unterzeich-
nung des österreichischen Staatsvertrags 
endete die zehnjährige Viermächte-Beset-
zung Österreichs und auch die Sowjetarmee 
verließ Ostösterreich. Das österreichische 
Parlament ratifizierte am 26. Oktober 1955 
die immerwährende Neutralität des Landes. 
Diese Änderungen führten dazu, dass Un-
garn nunmehr eine 354 km lange gemein-
same Grenze mit einem westlich orientier-
ten, neutralen und der Demokratie ver-
pflichtetem Land hatte. Auch die Reaktion 
der ungarischen Bevölkerung ließ nicht 
lange auf sich warten: Seit 1955 erhöhte 
sich die Anzahl illegaler Grenzübertritte an 
der Westgrenze. 

Als Zeichen der Annäherung von Ös-
terreich und Ungarn wurden die zwischen-
staatlichen Beziehungen angehoben und 
diplomatische Botschaften eingerichtet. An-
schließend begannen Verhandlungen über 
Handelsbeziehungen und auch die Zahl der 
Grenzzwischenfälle, die bis dahin in erster 
Linie von Ungarn provoziert worden waren, 
ging zurück. Unter Berufung auf die in 
Csorna gehaltene Rede von Ministerprä-
sident András Hegedűs (1922–1999) be-
zeichnete die Tageszeitung „Vasmegye” Ös-
terreich bereits als ein freundlich gesinntes 
Land. Die Verbesserung der zwischenstaat-
lichen Beziehungen wurde auch für die Be-
völkerung entlang der Grenze spürbar. Der 
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nem valósult meg. Ez a kvázi nyitott állam-
határ tette lehetővé, hogy 1956 fordulóján 
közel 180.000 ember a nyugati határon ke-
resztül elhagyja Magyarországot. 

A menekülés motivációi 
 
Az 1956. évi menekültek az ország külön-
böző vidékeiről származtak, eltérő foglal-
kozásokat űztek és igen sokféle okból bú-
csúztak el hazájuktól. Nem volt olyan 
menekült, akinek nem maradt volna rokona 
és barátja Magyarországon. Távozásuk sa-
játos űrt hagyott az itthon maradtak emlé-
kezetében, de megváltoztatta a  távozók 
életét és hatást gyakorolt a befogadó társa-
dalmakra is. A Magyarországot elhagyó né-
pesség radikális migrációs döntést hozva 
kiszakadt korábbi környezetéből. A távozók, 
akik az 1940-es években hozzászokhattak, 
hogy élesen változó társadalmi eszmék ren-
dezik át életfeltételeiket, 1956–1957-ben is-
mételten egy új társadalmi–gazdasági rend-
szerbe beilleszkedve, egy új országban és új 
nyelvi környezetben fogtak hozzá egzisz-
tenciájuk megteremtéséhez. 

A távozók a  migrációs döntést, mind 
az ország elhagyását, mind az új haza kivá-
lasztását, három fő motívum alapján hozták 
meg. A politikai, a gazdasági és személyes–
magánéleti összetevők minden egyes dön-
tési folyamatban eltérő erősséggel jelent-
keztek. A  forradalom következtében 
átjárhatóvá váltak a határok, ami az isme-
retlen és vágyott „arany Nyugat” megisme-
résének lehetőségével kecsegtetett. Így 
a  kommunista diktatúra taszító faktorai  
– terror, szabadságjogok hiánya, alacsony 
életszínvonal – mellett a „Nyugat” által kí-
nált valós, vagy vélt vonzerők és előnyök is 
sokakat késztettek szülőföldjük elhagyására. 
Puja Frigyes (1921–2008) bécsi magyar kö-
vet ezt így fogalmazta meg: „a menekültek 

ungarische Ministerrat verabschiedete am 
8. Mai 1955 einen Beschluss über den Abbau 
der zuvor entlang der Westgrenze errichteten 
technischen Grenzsperre. Es wurde nicht 
für die Abschaffung der Grenzüberwachung 
entschieden, sondern zugunsten deren Mo-
dernisierung und einer verbesserten Effi-
zienz. All dies führte aber erneut zur Erhö-
hung der Zahl der illegalen Grenzübertritte. 
Ursprünglich hätte an die Stelle der tech-
nischen Grenzsperre ein verdecktes tech-
nisches Überwachungssystem treten sollen, 
was jedoch bis zum Ungarischen Volksauf-
stand von 1956 nicht mehr umgesetzt werden 
konnte. Diese quasi offene Staatsgrenze 
machte es möglich, dass an der Wende der 
Jahre 1956 und 1957 etwa 180.000 Menschen 
Ungarn über die Westgrenze verließen. 
 

Motivationen für die Flucht 
 
Die Flüchtlinge von 1956 stammten aus 
verschiedenen Regionen des Landes, gingen 
verschiedenen Berufen nach und mussten 
sich aus vielen verschiedenen Gründen von 
ihrem Heimatland verabschieden. Alle 
Flüchtlinge ließen Verwandte und Freunde 
in Ungarn zurück. Durch ihr Fortgehen 
entstand eine eigenartige Leere im Ge-
dächtnis derim Land Zurückgebliebenen,  
es veränderte das Leben der Flüchtlinge 
radikal und übte auch einen Einfluss auf 
die Aufnahmegesellschaften aus. Infolge 
ihres Migrationsentschlusses wurde die 
Ungarn verlassende Bevölkerung aus ihrer 
bisherigen Umgebung herausgerissen. Sie 
haben sich in den 1940er Jahren daran ge-
wöhnen können, dass ihre Lebensbedin-
gungen durch sich schnell ändernde ge-
sellschaftliche Strukturen umgestaltet wer-
den und in den Jahren 1956 und 1957 muss-
ten sie sich erneut in ein neues gesell-
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nagy része azért jött, mert azt hallotta, hogy 
Nyugaton minden munkát jól meg fizetnek, 
fél év alatt autót, motort vehetnek.” (Magyar 
Nemzeti Levéltár Országos Levéltára Kül-
ügyminisztérium TÜK iratok Ausztria-
20/f-0069/2/1957. 41. doboz.) A  menekül-
tekkel készített életútinterjúk is jól 
példázzák, hogy az  emigrációs döntésnél 
nem lehetett kizárólagosan csak a politikai 
és/vagy gazdasági motívumokat feltéte-
lezni, ezek valamilyen egyvelege érvénye-
sült. A gyakran életre szóló döntésben meg-
határozó szereppel bírtak a  személyes 
indíttatású, pozitív, illetve negatív hatások, 
a pszichológiai és a kulturális tőke, a sze-
mélyes kapcsolatrendszer, illetve a családi–
baráti kötődések is. A taszító hatások ese-
tében is fontosak voltak a családi, személyes 
kapcsolatok minősége és azok alakulása. 
Nem egy menekülttörténet középpontjában 
állt egy tönkrement házasság, ahol a feleség 
vagy a férj „menekült” a házasságból és egy-
ben az országból is. Ahogy szintén vonzerőt 
jelentett, ha a  hazáját elhagyni szándéko-
zónak rokonai, ismerősei éltek külföldön, 
tőlük remélhetett segítséget az  új egzisz-
tencia felépítéséhez. „Egy ismerősöm segí-
tett” félmondat sok egykori menekült visz-
szaemlékezésének része. Az  1956-ban 
a 20-as évei elején járó fiatalember szívesen 
emlékszik vissza „Dezső bácsira és Mariska 
nénire”, akik Bécsben adtak neki szállást és 
ételt az első hónapokban. Dezső bácsi édes-
apja katonatársa volt a  Monarchia közös 
hadseregében, és együtt szolgáltak Linzben 
az 1. világháború idején. A menekültek tár-
sadalomtörténeti elemzése alapján egyér-
telműen megállapítható, hogy az országot 
legnagyobb tömegben a fiatal, ipari mun-
kás, nem házas férfiak hagyták el. Tehát 
1956–1957 fordulóján elsősorban a rendszer 
jelképei és nem az üldözöttjei menekültek 
el. Azaz, éppen az 1948 után szocializálódott 

schaftlich-wirtschaftliches System integrie-
ren und ihre Existenz in einem neuen Land, 
in einer neuen sprachlichen Umgebung 
wiederaufbauen. 

Ihr Entschluss zur Migration, dem 
Verlassen ihres Landes und die Auswahl 
der neuen Heimat wurden von drei Haupt-
motiven geprägt. Politische, wirtschaftliche 
und persönlich–private Faktoren spielten 
bei jedem einzelnen Entscheidungsprozess 
in unterschiedlicher Gewichtung eine Rolle. 
Infolge des Volksaufstandes wurden die 
Grenzen durchlässig, was die Möglichkeit 
bot, den unbekannten und begehrten „gol-
denen Westen” zu erreichen. Darum konnten 
neben den Push-Faktoren der kommunis-
tischen Diktatur (Terror, Fehlen von Grund-
freiheiten, niedriger Lebensstandard) auch 
die echten oder vermeintlichen Anreize und 
Vorteile des „goldenen Westens” viele dazu 
bewegen, ihre Heimat zu verlassen. Der 
ungarische Botschafter in Österreich Frigyes 
Puja (1921–2008) äußerte sich darüber wie 
folgt: „Der Großteil der Flüchtlinge kam, 
weil sie hörten, dass im Westen jede Arbeit 
gut bezahlt wäre und dass man sich innerhalb 
eines halben Jahres ein Auto bzw. ein Mo-
torrad leisten könne.” (Magyar Nemzeti Le-
véltár Országos Levéltára Külügyminiszté-
rium TÜK iratok Ausztria-20/f-0069/2/1957. 
41. doboz.) Auch die mit Flüchtlingen ge-
führten biographische Interviews sind ein 
gutes Beispiel dafür, dass bei der Entschei-
dung auszuwandern,  nicht ausschließlich 
politische und/oder wirtschaftliche Beweg-
gründe ausschlaggebend waren, sondern 
eine Kombination dieser Gründe. Bei diesen 
Lebensentscheidungen spielten die persön-
liche Motivation das psychologische und 
kulturelle Kapital, das persönliche soziale 
Netzwerk sowie die familiären/freund-
schaftlichen Beziehungen der jeweiligen 
Person eine besondere Rolle. Auch bei den 

vas i  s z e m l e  |  2022.  k ü l ö n s z á m  |  b o r d e r (h i) s to r i e s

vas i  s z e m l e  |  2022.  sonderheft |  b o r d e r (h i) s to r i e s



89

korosztály vált mind a  forradalmi esemé-
nyek (aktív ellenállás), mind a kivándorlás 
(passzív ellenállás) legaktívabb szereplőjévé. 
 

Ausztria befogadja a magyarokat 
 
A kivándorlás sikeréhez nem elégséges 
az államhatár átjárhatósága és a haza elha-
gyásának szándéka, mindenképpen szükség 
van a tranzit- és a célország befogadó kö-
zegére is. 1945 után Ausztria lakosságszá-
mához képest igen nagyszámú menekült-
nek, hontalannak, megközelítőleg másfél 
millió személynek biztosított otthont. 1956-
ban még közel 127.000 nem osztrák állam-
polgárságú személy élt táborokban. Ezzel 
a tapasztalattal a háta mögött a bécsi poli-
tikai vezetés jól tudta, hogy mit jelent egy 
ilyen méretű menekülttömeg befogadása és 
ellátása. Az  osztrák gazdaság – főként 
a Marshall-terv keretében nyújtott amerikai 
tőkeinjekció eredményeképpen – bár már 
talpra állt, de az  1960-as években induló 
„osztrák gazdasági csoda” még váratott ma-
gára. A magyar forradalom híre Ausztriát, 
ahogy az egész világot, meglepetésként és 
felkészületlenül érte. Nyugati szomszédunk 
kényszerhelyzetbe került. A  válsághelyzet 
megoldására többnyire ad hoc jellegű, gyors 
megoldások születtek. Ausztriában a határ-
őrizetet már 1956. október 24-én, a forra-
dalom kitörését követő napon megerősítet-
ték. Az  önálló osztrák hadsereg felállítása 
a  magyar forradalom kitöréséig azonban 
még nem fejeződött be. Az első 12.500 újonc 
is csak 1956. október 15-én vonult be, így 
szükség esetén is csak minimális védelmet 
jelenthettek volna. Október 26-án mégis ké-
szültségbe helyezték, és a határra vezényel-
ték őket, noha fegyveres bevetésre csak  
4 hónapos kiképzést követően lettek volna 
alkalmasak. A határvédelem megerősítése 

Push-Faktoren waren die Qualität der fa-
miliären und persönlichen Beziehungen 
sowie deren Entwicklung von Bedeutung. 
Bei mehreren Flüchtlingsbiographien stand 
am Anfang eine gescheiterte Ehe: entweder 
die Ehefrau oder der Ehemann flüchtete 
aus der Ehe und gleichzeitig auch aus dem 
Land. Ein weiterer Pull-Faktor war, wenn 
man Verwandte bzw. Bekannte im Ausland 
hatte, von denen man Hilfe beim Aufbau 
einer neuen Existenz erhoffen konnte. „Ein 
Bekannter hat mir geholfen” – dieser Satz 
kommt oft in den Erinnerungen der Flücht-
linge vor. Ein junger Mann, der  zur Zeit 
des ungarischen Volksaufstandes von 1956 
Anfang zwanzig war, erinnerte sich gerne 
an „Onkel Dezső und Tante Mariska” zurück, 
die ihm in den ersten Monaten Verpflegung 
und Unterkunft gewährten. Onkel Dezső 
war ein Militärkamerad seines Vaters in 
der gemeinsamen k.u.k. Armee und sie 
dienten gemeinsam in Linz während der 
Zeit des Ersten Weltkrieges. Aufgrund der 
sozialgeschichtlichen Analyse der Flücht-
lingsbiographien kann eindeutig festgestellt 
werden, dass vor allem junge, unverheiratete, 
männliche Industriearbeiter das Land ver-
liesen. An der Wende der Jahre 1956 und 
1957 flüchteten also gerade die Vorzeige-
bürger des kommunistischen Regimes und 
nicht die politisch Verfolgten aus dem Land. 
Das heißt, dass gerade die Mitglieder der 
nach 1948 sozialisierten Altersgruppe zu 
den Hauptakteur*innen sowohl der Ereig-
nisse des ungarischen Volksaufstandes (in 
Form des aktiven Widerstands) als auch 
der Auswanderung (in Form des passiven 
Widerstands) wurden.  
 

Österreich nimmt die Ungarn auf 
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főként a lakosság megnyugtatását szolgálta: 
a hadsereg mindent megtesz az ország és 
lakosainak védelmében. A határ közelében 
lakó burgenlandiak még jól emlékeztek a   
10 évig tartó szovjet megszállásra, hiszen 
a tartományt csak 1 évvel korábban hagyták 
el az utolsó szovjet csapatok. 

Mi késztette Bécset arra, hogy mene-
dékjogot biztosítson a  közel 180.000 ma-
gyarnak? Az osztrák politikai vezetés 1955-
ben a  „svájci típusú” semlegességet 
tekintette irányadónak, amelynek egyik 
alapeleme a  karitatív segítségnyújtásra 
épült. Az 1945 utáni osztrák demokratikus 
politikai elit elhatárolódott Ausztria 1930-
as évekbeli diktatórikus és a  nemzetiszo-
cialista múltjától egyaránt. Saját korábbi 
érintettsége elpalástolása végett is igyeke-
zett diktatúraellenes, és a hidegháború lo-
gikájának megfelelően, kommunizmus-
ellenes fellépést mutatni. Továbbá a magyar 
menekültek megsegítése az osztrák politikai 
vezetés számára kedvező lehetőséget terem-
tett az új és pozitív országkép felépítéséhez. 
A  bécsi kormányzat ekkor alapozta meg 
a külvilág felé az új és szimpatikus „Auszt-
ria-képet”, amelynek egyik alapeleme és mí-
tosza egészen az 1990-es évekig a menekül-
teket befogadó attitűd volt. Október 28-án 
a rendkívüli minisztertanácsi ülésen Oskar 
Helmer (1887–1963) osztrák belügyminisz-
ter még azzal számolt, hogy maximum 
10.000 fős menedékjogért folyamodó em-
bertömeg érkezik Magyarországról. Ehhez 
igazították az előkészületeket, így a  forra-
dalom november 4-ei leverését követően 
megindult és egyre duzzadó menekültára-
dat felkészületlenül érte nyugati szomszé-
dunkat. Már nem lehetett a határt a többiek 
előtt egyszerűen csak lezárni. Nem utasít-
hatták el a  később jövők kérelmét, csak 
azért, mert ők később és nagyobb számban 
érkeztek. 

Für eine erfolgreiche Auswanderung waren 
jedoch die Durchlässigkeit der Staatsgrenze 
und die persönliche Motivation nicht ge-
nügend, auch die Aufnahmebereitschaft im 
Transit- bzw. Empfängerland war erfor-
derlich. Nach 1945 nahm Österreich im 
Vergleich zu seiner Einwohnerzahl eine 
sehr hohe Anzahl von Flüchtlingen bzw. 
Staatenlosen, insgesamt rund eineinhalb 
Millionen Menschen, auf. 1956 lebten noch 
beinahe 127.000 nicht-österreichische Staats-
bürger in Lagern. Aufgrund dieser Erfahrung 
wusste die Regierung in Wien ganz genau, 
was die Aufnahme und die Versorgung 
einer derart großen Anzahl von Flüchtlingen 
wirklich bedeutete. Die österreichische 
Wirtschaft konnte sich – insbesondere dank 
der US-amerikanischen Kapitalzuführungen 
im Rahmen des Marshallplans – bereits 
von den Kriegsfolgen erholen, aber das „ös-
terreichische Wirtschaftswunder” der 1960er 
Jahre ließ noch auf sich warten. Österreich 
– wie die ganze Welt – wurde von der 
Nachricht über den ungarischen Volksauf-
stand überrascht und unvorbereitet getrof-
fen. Unser westlicher Nachbar war in eine 
Zwangslage geraten. Zur Lösung der Kri-
sensituation wurden zum Großteil schnelle 
ad hoc-Maßnahmen getroffen. In Österreich 
hatte man die Grenzüberwachung bereits 
am 24. Oktober 1956, dem Folgetag des 
Ausbruchs des ungarischen Volksaufstandes, 
verstärkt. Die Bildung einer eigenständigen 
österreichischen Armee konnte aber bis 
zum Ausbruch der Ereignisse in Ungarn 
nicht abgeschlossen werden. Die ersten 
12.500 Rekruten rückten erst am 15. Oktober 
1956 ein, darum hätten sie erforderlichen-
falls auch nur einen minimalen Schutz bie-
ten können. Am 26. Oktober wurden sie 
trotzdem in Bereitschaft versetzt und zur 
Grenze beordert, obwohl ein bewaffneter 
Einsatz erst nach einer Ausbildung von vier 
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Az osztrák lakosság kezdetben egyér-
telműen szimpátiával és segítőkészséggel 
fogadta a  magyarokat, ez a  nagymértékű 
szolidaritás még a  bécsi kormányzatot is 
meglepte. Az osztrák lakosság számára nem 
okozott nehézséget a hidegháborús konflik-
tus diktálta antikommunizmus elfogadása, 
hiszen a kommunizmus ellenesség már két 
világháború közötti osztrák társadalmat is 
erősen áthatotta. Ausztria 1944–1955 között 
négyhatalmi megszállás alatt állt; különö-
sen a szovjet zónában élők – Burgenland, 
Stájerország, Alsó-Ausztria egy része és 
Bécs egyes kerületei – nagyon is jól tudták, 
mit jelent a szovjet megszállás. 

Nemcsak a legfelsőbb politikai irányí-
tásnak, hanem a lakosságnak is szembe kel-
lett néznie saját múltjával. Az a felnőtt ge-
neráció, amely adományaival a  magyar 
menekültek segítségére sietett, még saját 
bőrén tapasztalta a világháború borzalmait 
és Ausztria második világháborúban és 
a  népirtásokban betöltött felelősségét. 
A  1944–1945 fordulóján Kelet-Ausztriába 
vezényelt magyar halálmenetek, a  zsidó 
kényszermunkások története nem volt is-
meretlen a helyi lakosság számára, így a se-
gítőkészség okainak feltérképezésekor nem 
hagyható figyelmen kívül a kollektív „lelki-
ismeret-furdalás érzése” sem. 

Ausztriában minden magyar meg-
kapta az  1951. évi Genfi Menekültügyi 
Egyezmény alapján a politikai menedékjo-
got. A magyar menekültek egész Európában 
a kommunizmus ellen küzdő bátor szabad-
ságharcost személyesítették meg. Ennek kö-
szönhetően nemcsak az  osztrák, hanem 
a nyugat-európai országok lakosainak szim-
pátiájára és segítségnyújtására is számít-
hattak. A menedékjog lehetővé tette a ma-
gyarok számára, hogy szabadon eldöntsék, 
hogy mely országban kívánnak letelepedni. 
A nyugat-európai államok és számos ten-

Monaten möglich gewesen wäre. Die Ver-
stärkung der Grenzüberwachung diente in 
erster Linie der Beruhigung der Bevölkerung: 
die Armee unternimmt alles Mögliche zum 
Schutz des Landes und seiner Einwohner. 
Die in der Nähe der Grenze wohnenden 
Burgenländer*innen konnten sich damals 
noch sehr gut an die zehn Jahre der sowje-
tischen Besatzung erinnern, denn die letzten 
sowjetischen Truppen hatten das Bundes-
land erst ein Jahr zuvor verlassen. 

Was veranlasste Wien dazu, beinahe 
180.000 Ungarn das Asylrecht zu gewähren? 
Für die österreichische politische Führung 
war die schweizerische Art von Neutralität 
– mit Schwerpunkt auf karitative Hilfe-
leistung – richtungsweisend. Die österrei-
chische demokratische politische Elite der 
Nachkriegszeit distanzierte sich sowohl von 
ihrer diktatorischen als auch von ihrer na-
tionalsozialistischen Vergangenheit der 
1930er Jahre. Auch in der Absicht  die 
frühere Beteiligung des Landes an diesen 
Regimen, wollte sie eine antidiktatorische 
und – der Logik des Kalten Krieges ent-
sprechend – antikommunistische Haltung 
zeigen. Die Unterstützung der ungarischen 
Flüchtlinge bot der österreichischen politi-
schen Führung die günstige Möglichkeit, 
ein neues und positives Bild des Landes zu 
vermitteln. Die Regierung in Wien schuf 
damals die Grundlagen eines neuen und 
sympathischen Österreichbildes für die Au-
ßenwelt, bei dem die Aufnahme von Flücht-
lingen als Schlüsselelement und Mythos 
bis in die 1990er Jahre zur Geltung kam. In 
der außerordentlichen Ministerratssitzung 
vom 28. Oktober 1956 ging der österreichi-
sche Innenminister Oskar Helmer (1887–
1963) noch davon aus, dass höchstens 10.000 
Asylbewerber*innen aus Ungarn kommen 
würden. Die Vorbereitungen wurden dem-
entsprechend getroffen, darum traf die 
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geren túli ország is letelepedési engedélyt 
ajánlott fel a magyar „hősök” számára. 

 

A menekülés körülményei 
 
A forradalom napjaiban gyakran megtör-
tént, hogy magyarok csoportosan „átláto-
gattak” Burgenlandba, ahol hagyták magu-
kat az  „osztrák sógorok” által akár 
élelmiszercsomaggal is megajándékozni. 
Ezek a  szomszédoló csoportok többnyire 
még visszatértek Magyarországra. Például 
október 29-én, a forradalmi hangulat hevé-
ben közel 3000-en átkeltek zászlókkal és ze-
neszóval a határon, hogy az osztrák sógo-
rokkal „összebarátkozzanak” és 
örvendjenek az  „újjászületett testvériség-
nek”. Napokon belül a  forradalmi győze-
lemtől és a változások reményétől fellelke-
sülve 200-an sétáltak át az  addig 
átjárhatatlan határon, hogy meghallgassák 
a  vasárnapi misét. Arra a  kérdésre, hogy 
ezen „sógorlátogatások” alkalmával lema-
radoztak-e egyesek és „elfelejtettek-e” ha-
zatérni, és ha igen, milyen számban, ma 
már nem lehet egyértelmű választ adni. 

Az 1956. októberi forradalmi esemé-
nyek a  magyar határőrizet munkáját is 
„megzavarták”. A  szolgálatot teljesítők je-
lentős része felsorakozott a forradalom mel-
lett, ezért ők nem álltak a határátlépők út-
jába. A  határ még a  forradalom leverését 
követő hónapokban is nyitva maradt a tá-
vozni szándékozók előtt. Az osztrák határ-
védelem az ilyen látogatások előtt október 
28-ig nem zárta le a határt, illetve nem al-
kalmazott erőszakot visszafordításuk és el-
rettentésük céljából. Akik 1956 végéig az or-
szág elhagyása mellett döntöttek, azok nem 
túl jelentős kockázattal kísérelhették meg 
az  osztrák–magyar határon az  átkelést. 
Ausztria irányában azonban már 1956. no-

nach der Niederschlagung des Volksauf-
standes am 4. November anlaufende und 
stetig anschwellende Flüchtlingswelle un-
seren westlichen Nachbar unvorbereitet. 
Man konnte die Grenze vor den anderen 
einfach nicht mehr schließen. Man konnte 
die Anträge auf Aufnahme der später An-
kommenden nur deshalb nicht zurückwei-
sen, weil sie später und in so großer Zahl 
kamen. 

Die österreichische Bevölkerung emp-
fing die Ungarn*innen zunächst mit ein-
deutiger Sympathie und Hilfsbereitschaft 
von dieser großen Welle der Solidarität war 
sogar die Regierung in Wien überrascht. 
Für die österreichische Bevölkerung  war 
der durch die Logik des Kalten Krieges dik-
tierte Antikommunismus kein Problem, 
denn die österreichische Gesellschaft war 
bereits in der Zwischenkriegszeit vom An-
tikommunismus stark durchdrungen. Ös-
terreich stand zwischen 1944 und 1955 unter 
einer Viermächte-Besatzung und vor allem 
die in der sowjetischen Besatzungszone  
– im Burgenland, in der Steiermark, in be-
stimmten Teilen Niederösterreichs und in 
einigen Wiener Bezirken – lebende Bevöl-
kerung wusste ganz genau, was die sowje-
tische Besatzung bedeutete. 

Nicht nur die höchste politische Ebene, 
sondern auch die Bevölkerung musste sich 
ihrer Vergangenheit stellen. Die Erwach-
senengeneration, die den ungarischen 
Flüchtlingen mit Spenden zu Hilfe eilte, 
bekam die Gräuel des Zweiten Weltkriegs 
und die Verantwortung Österreichs für den 
Zweiten Weltkrieg und an den NS-Verbre-
chen noch selbst zu spüren.  Der örtlichen 
Bevölkerung waren die an der Wende der 
Jahre 1944 und 1945 in Ostösterreich statt-
findenden Todesmärsche und die Geschichte 
jüdischer Zwangsarbeiter nicht bekannt, 
es darf deshalb bei der Ermittlung der 
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A Karitász katolikus segélyszervezet munkatársai gondozták a menekülteket (BLA) 
Flüchtlingsbetreuung der katholischen Hilfsorganisation Caritas sowie des Roten Kreuzes (BLA) 

1956/1957 telén folyamatosan menekülők próbáltak átjutni a zöldhatáron nyugat felé 
(Pammer Film) 

Während des gesamten Winters 1956/1957 versuchten Menschen immer wieder über die grüne Grenze 
in den Westen zu flüchten (Pammer Film) 
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Menekültek érkezése a bécsi Simmering kerületi laktanyába (WStLA) 
Ankunft der Flüchtlinge in der Kaserne im Wiener Stadtteil Simmering (WStLA) 

Továbbutazás az eisenstadti vasútállomásról (BLA) 
Weitertransort vom Bahnhof Eisenstadt (BLA) 
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Sok menekültet barakkokban szállásoltak el (Bezirksmuseum Simmering) 
Viele Flüchtlinge wurden in Baracken untergebracht (Bezirksmuseum Simmering) 

A bécsi lakosság hatalmas mennyiségű ruhát, pénzt és ételt adományozott a menekülteknek (WStLA) 
Die Wiener Bevölkerung spendete Unmengen von Kleidung, Geld und Lebensmittel für die Flüchtlinge (WStLA) 
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vember végén egyre kockázatosabbá és ve-
szélyesebbé vált az  emigrálás. Jugoszlávia 
felé a  magyar határőrizetet először csak 
1957. kora tavaszán szigorították meg, így 
a „későn ébredők” még déli szomszédunk 
irányába is kivándorolhattak. 

A menekültek többsége az osztrák ha-
tár északi részén hagyta el az országot, fő-
ként gyalogosan. Hiszen a határhoz vezető 
közutakat lezárták, a vasúti közlekedés szü-
netelt. A határőrizet szigorodása miatt gyak-
ran éjszaka indultak útnak, az  átkelés ne-
hézségeit fokozta, hogy a tél beköszöntével 
éjjel akár –20 °C-os hidegek is voltak. Min-
den harmadik magyar, aki Burgenland felé 
menekült, járt Andauban, a mindössze 3000 
lakosú kis faluban. A  település közelében 
fekvő kis fahíd tette lehetővé a biztonságos 
átkelést a  Hansági-csatorna és a  Fertő tó 
környéki mocsarakon keresztül, neve a ké-
sőbbiekben a menekülés és a határátlépés 
szimbólumává vált, amelyet az amerikai író 
James A. Michener (1907–1997) kötete „A híd 
Andaunál” címmel örökített meg. 

A menekülteket burgenlandi parasztok, 
önkéntesek, segélyszervezetek alkalmazott-
jai, a hadsereg és a csendőrség kötelékében 
szolgálatot teljesítők összegyűjtötték, meleg 
helyre szállították, ahol uzsonnát, meleg italt 
kaptak, szükség esetén elsősegélyben része-
sítették őket. Az  éjszaka érkezők számára 
fűthető szálláshelyet biztosítottak, majd 
az osztrák hatóságok elvégezték a szükséges 
adminisztratív adatfelvételt. 

A regisztrációt követően a magyarokat 
tovább szállították a határ menti felvevőtá-
borokból Ausztria nyugati tartományaiba, 
mivel a burgenlandi táborok nagyon gyor-
san megteltek menekültekkel. Az  osztrák 
belügyminisztérium a tartományok lakos-
ságszámának figyelembe vételével egy me-
nekültfelvételi-kvótát dolgozott ki. Ennek 
megfelelően minden tartomány egy köz-

Gründe für die überaus große Hilfsbereit-
schaft das kollektive Schuldgefühl nicht  
außer Acht gelassen werden. 

In Österreich wurde jedem ungarischen 
Flüchtling politisches Asyl im Einklang mit 
den Grundsätzen der Genfer Flüchtlings-
konvention von 1951 gewährt. Die ungari-
schen Flüchtlinge verkörperten in ganz Eu-
ropa den gegen den Kommunismus kämp-
fenden tapferen Freiheitskämpfer. Somit 
konnten sie nicht nur auf eine Hilfeleistung 
seitens der Österreicher*innen, sondern 
auch seitens der Einwohner verschiedener 
anderer westeuropäischer Staaten zählen. 
Das Asylrecht ermöglichte es den Ungarn*in-
nen sich frei zu entscheiden, in welchem 
Land sie sich niederlassen wollen. Die west-
europäischen Staaten und zahlreiche Länder 
in Übersee boten den ungarischen „Helden” 
eine Niederlassungsbewilligung an. 
 

Die Umstände der Flucht 
 
In den Tagen des Volksaufstandes ist es oft 
geschehen, dass die Ungarn gruppenweise 
einen Besuch im Burgenland abstatteten 
und entnahmen gern Lebensmittelpakette 
von den von dem „Schwager in Österreich”. 
Die meisten dieser Gruppen kehrten nach 
den Nachbarschaftsausflügen noch nach 
Ungarn zurück. Zum Beispiel überschritten 
am 29. Oktober, am Höhepunkt der revolu-
tionären Ereignisse, beinahe 3000 Menschen 
mit Flaggen und Musik die Grenze, um mit 
den „österreichischen Schwägern” eine 
Freundschaft zu schließen und sich über 
die „wiedergeborene Brüderlichkeit” zu freu-
en. Nach einigen Tagen, begeistert über den 
Sieg des Aufstandes und die Hoffnung auf 
Änderungen, spazierten 200 Menschen über 
die bislang undurchdringliche Grenze, um 
der Sonntagsmesse beizuwohnen. Auf die 
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pontilag meghatározott számú menekült 
befogadását és ellátást vállalta magára. 1956. 
novemberben számos ország, többek között 
Svájc, Franciaország és az Egyesült Király-
ság is felajánlották, hogy közvetlen a határ-
ról, minden előzetes válogatás nélkül, me-
nekülteket fogadnak be. 

Ausztria irányába a határőrizetet 1957 
januárjában kezdték megszigorítani. A vas-
függöny ismételt felépítésében a  magyar 
határőröket szovjet katonák segítették. 
Egyes határállomásokon a  magyar határ-
őrök nem működtek együtt a  kirendelt 
szovjet katonákkal, míg másutt súrlódások 
nélkül teljesítettek a magyarok és szovjetek 
együttesen szolgálatot. Amikor a magyar ol-
dalon 1957. január 15-én megkezdődött 
a technikai határzár (vasfüggöny) ismételt 
felállítása, az osztrák minisztertanács is fel-
hatalmazta Oskar Helmer belügyminisztert 
az államhatár osztrák oldalának lezárására. 
 

Egy kis statisztika:  
kik az 1956-os menekültek? 

 
Amint az  az 1. térképen is jól látható, 
az 1956-os magyarok közül legtöbben az or-
szág nyugati feléből, illetve a fővárosból me-
nekültek el. A Központi Statisztikai Hivatal 
(KSH) adatközlése alapján minden főváros-
ban élő 100 lakosra 4,17 menekült személy 
jutott. Az ellenpólust a dél-alföldi megyék 
– Bács-Kiskun, Szolnok, Békés és Csongrád – 
jelentették, onnan távoztak a legkevesebben 
1956–1957 fordulóján. 

A KSH felmérést alapul véve a magyar-
országi megyék között – Budapest kivéte-
lével – Győr-Sopron megyéből hagyták el 
legnagyobb számban és arányban az orszá-
got. 1956–1957 fordulóján minden 100 Győr-
Sopron megyei lakosból négyen távoztak 
Magyarországról. Ezt a kivándorlási arányt 

Frage, ob jemand bei diesen „schwägerlichen 
Besuchen” zurückblieb und „vergaß”, nach 
Hause zurückzukehren, und falls ja, wie 
viele solche Fälle es gab, kann heute keine 
eindeutige Antwort mehr gegeben werden. 

Die Revolutionswirren vom Oktober 
1956 „störten” auch die Arbeit der ungari-
schen Grenzüberwachung. Der Großteil 
der ihren Dienst Ableistenden unterstützte 
den Volksaufstand und wollte sich den 
Grenzgängern nicht in den Weg stellen.  
Die Grenze blieb für diejenigen, die das 
Land verlassen wollten auch in den Mo-
naten nach der Niederschlagung des Volks-
aufstandes noch offen. Der österreichische 
Grenzschutz schloss die Grenze bis zum 
28. Oktober für solche Besuche nicht bzw. 
wendete keine Gewalt an, um sie zurück-
zuschicken oder abzuschrecken. Diejenigen, 
die sich bis Ende 1956 für das Verlassen 
des Landes entschieden haben, konnten 
die Überschreitung der österreichisch–
ungarischen Grenze mit einem geringen 
Risiko wagen. Ab Ende November 1956 
wurde die Emigration Richtung Österreich 
jedoch immer riskanter und gefährlicher. 
Die ungarische Grenzüberwachung Rich-
tung Jugoslawien wurde erst zu Beginn 
des Frühjahrs 1957 verstärkt, so konnten 
viele, die sich dazu erst später entschlossen, 
auch über unser südliches Nachbarland 
auswandern. 

Die Mehrheit der Flüchtlinge verließ 
das Land – vor allem zu Fuß – über den 
nördlichen Grenzabschnitt nach Österreich. 
Die öffentlichen Verkehrswege wurden ge-
sperrt und der Bahnverkehr wurde ein-
gestellt. Wegen der Verschärfung der Grenz-
überwachung begaben sich viele in der 
Nacht auf den Weg und ihre Schwierigkeiten 
wurden dadurch erhöht, dass nachts eine 
Kälte von bis zu –20 °C herrschte. Jeder 
dritte Ungar*innen, der über das Burgen-
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Vas megye is megközelítette: minden 100 
lakosra 2,6 menekült esett. Eltérően alakult 
a  városi és a  vidéki térségek kivándorlási 
egyenlege. Az összes külföldre távozott sze-
mély 72%-a élt városokban. Másként kife-
jezve, 100 városi lakosra közel négyszer any-
nyi menekült jutott, mint ugyanannyi 
községire. A városlakó menekültek aránya 
szintén Győr-Sopron megyében érte el 
a legmagasabb értéket. 

A statisztikai adatok egyértelműen azt 
mutatják, hogy a határ menti megyéken be-
lül a határhoz közel eső járásokat érintette 
legintenzívebben a kivándorlás. Ezt Vas me-
gye példája szemlélteti a legjobban. A Szent-
gotthárdi járásban 8,7%-os (2100 fő), a Kör-
mendiben 2,8%, a  Szombathelyiben 3,0%, 

land flüchtete, kam über Andau, ein kleines 
Dorf mit nur 3000 Einwohner*innen. Den 
sicheren Übergang über den Einser-Kanal 
und die Sümpfe um den Neusiedler See 
machte die kleine Holzbrücke in der Nähe 
der Ortschaft möglich und ihr Name wurde 
in dem Buch „Die Brücke von Andau” des 
US-amerikanischen Schriftstellers James 
A. Michener (1907–1997) verewigt. 

Die Flüchtlinge wurden von burgen-
ländischen Bauern, Freiwilligen, den Mit-
arbeiter*innen von Hilfsorganisationen, 
den Mitgliedern von Bundesheer- und Gen-
darmerie-Einheiten versammelt und an ei-
nen warmen Ort transportiert, wo sie Essen 
und etwas Warmes zum Trinken bekamen 
und erforderlichenfalls Erste Hilfe erhielten. 

1. térkép Az 1956-os magyar menekültek számának megoszlása megyénként az utolsó magyarországi 
lakhelyük szerint (KSH-jelentés, 1957. 6. p.) 

Karte 1 Anzahl der Ungarn-Flüchtlinge von 1956 aufgeschlüsselt nach den Komitaten des letzten 
bekannten Wohnsitzes (KSH-jelentés, 1957. 1957 6. p.)
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míg a Vasváriban csak 0,9%, a Celldömöl-
kiben 1,2% volt a menekültek aránya. A ha-
tár közelében élők helyismerettel rendel-
keztek, a  megművelt földjeik egészen 
a határig húzódtak. Az államhatárok 1. vi-
lágháború utáni átrajzolása még nem tör-
tént olyan régen, hogy ne lett volna sok-
aknak ismerőse, rokona a  határ másik 
oldalán. 

A városok közül – a főváros után – leg-
többen Sopronból távoztak (5000 fő), azaz 
minden 100 soproni lakosra 12 menekült 
jutott. Ez az  arány Szombathely esetében 
már alacsonyabb volt, mindössze 2,02 me-
nekült esett 100 lakosra. A környező közép-
városokból – Zalaegerszeg (1,24), Nagyka-
nizsa (0,68) – még kevesebben távoztak. Vas 
megye kivételt jelent más szempontból is, 
hiszen ebből a megyéből vándorolt ki a leg-
több falulakó (2,7%). 

Győr-Sopron és Komárom megyékből 
október 23. és november 30. között lépték 
át legtöbben az országhatárt. November 4-
én, a forradalom a második szovjet inter-
venció kezdetekor Vas megyéből is meg-
indultak a  magyarok Ausztriába. Csupán 
ezen az egy napon a Szentgotthárdi járásból 
1300 és a Szombathelyi járásból 300 személy 
menekült el. Vas megyéből november folya-
mán naponta több mint 100 ember hagyta 
el az országot. 

A menekülők határátlépési időpontjá-
nak területi kivetülése alapján kirajzolódik 
egy az országot nyugat–keleti irányban ket-
téosztó vonal (2. térkép). Az ettől a vonaltól 
északra fekvő régiókból származók 80%-a 
1956 októbere és decembere között távozott. 
Ebben az  időintervallumban, a  korábban 
írtak szerint, a  magyarok döntő többsége 
az osztrák–magyar határon keresztül me-
nekült. A Magyarországot kettészelő vonal-
tól délre található területén – Dél-Dunántúl, 
Dél-Alföld és Tiszántúl – élők megközelí-

Für die in der Nacht Ankommenden stellte 
man geheizte Unterkünfte bereit, anschlie-
ßend erfolgte die erforderliche adminis-
trative Datenerhebung durch österreichische 
Behörden. 

Nach der Registrierung transportierte 
man die Ungarn*innen aus den grenznahen 
Aufnahmelagern in die westlichen Bundes-
länder Österreichs, denn die Lager im Bur-
genland waren sehr schnell voll mit Flücht-
lingen. Unter Berücksichtigung der Bevöl-
kerungszahl der einzelnen Bundesländer 
erarbeitete das österreichische Innenminis-
terium eine Flüchtlingsaufnahmequote. 
Dementsprechend verpflichtete sich jedes 
Bundesland zur Aufnahme und Versorgung 
einer auf Bundesebene bestimmten Anzahl 
von Flüchtlingen. Im November 1956 boten 
zahlreiche Länder, unter anderem die 
Schweiz, Frankreich und das Vereinigte 
Königreich, an, dass sie Flüchtlinge unmit-
telbar von der Grenze und ohne eine vor-
herige Selektion aufnehmen. 

Mit der Verschärfung der Grenzüber-
wachung Richtung Österreich wurde im 
Januar 1957 begonnen. Beim erneuten Wie-
deraufbau des Eisernen Vorhangs leisteten 
den ungarischen Grenzsoldaten sowjetische 
Soldaten Hilfe. An bestimmten Grenzkon-
trollstellen gab es zwischen ungarischen 
Grenzsoldaten und den dorthin entsandten 
sowjetischen Soldaten keine Kooperation, 
während sie an anderen Stellen reibungslos 
zusammenarbeiteten. Als am 15. Januar 
1957 auf der ungarischen Seite die Errich-
tung der technischen Grenzsperre (Eiserner 
Vorhang) erneut begann, ermächtigte der 
österreichische Ministerrat Innenminister 
Oskar Helmer die österreichische Seite der 
Staatsgrenze zu schließen. 
 

 



100

vas i  s z e m l e  |  2022.  k ü l ö n s z á m  |  b o r d e r (h i) s to r i e s

tőleg egyharmada 1957 januárja és márciusa 
között lépte át a jugoszláv határt.  

A nemek arányának alakulása mindig 
tipikus jellemzője a migrációs folyamatok-
nak. A  KSH alapján 1956–1957 fordulóján 
100.523 férfi és 51.208 nő hagyta el az or-
szágot Ez azt jelenti, hogy 100 Magyarorszá-
gon maradt férfira két menekült férfi és 100 
Magyarországon maradt nőre egy női me-
nekült jutott. A  KSH számításai szerint 
a legtöbb nő Budapestről távozott, a váro-
sokból is több női menekült el, mint a köz-
ségekből. A  megyék közül a  nők aránya 
Győr-Sopronban (36,1%) volt a  legmaga-
sabb, ezt követte Vas megye 34,5%-kal. 

A magyar menekültek többségét a fia-
talabb korosztályok tették ki, közel 55%-uk 
még a 25. életévét sem töltötte be a mene-
külés időpontjában. A  KSH adatai szerint 

Eine kleine Statistik:  
wer waren die Flüchtlinge von 1956? 
 
Wie aus Karte 1 ersichtlich ist, flüchteten die 
meisten ungarischen Flüchtlinge von 1956 
aus dem westlichen Teil des Landes, bzw. 
aus der Hauptstadt. Aufgrund der Datenmel-
dung des Zentralen Statistikbüros Ungarns 
(KSH) kamen in der Hauptstadt 4,17 Flücht-
linge auf jeweils 100 Bewohner. Im Gegensatz 
dazu verließen die wenigsten Menschen an 
der Wende der Jahre 1956 und 1957 aus den 
südöstlichen Komitaten (Bács-Kiskun, Szolnok, 
Békés und Csongrád) das Land. 

Auf der Grundlage der Erhebung des 
Zentralen Statistikbüros Ungarns verließen 
die meisten Menschen sowohl zahlen- als 
auch anteilmäßig – mit Ausnahme von Bu-
dapest – aus dem Komitat Győr-Sopron das 

2. térkép Az 56-os magyar menekültek megoszlása az ország elhagyásának helye s ideje szerint  
(KSH-jelentés, 1957. 12. p.) 

Karte 2 Verteilung der Ungarn-Flüchtlinge von 1956 nach dem Ort und dem Zeitpunkt des 
Grenzübertritts (KSH-jelentés, 1957. 12. p.)
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az ország elhagyásakor a menekültek 12%-
a 20. éves volt. Az 1956-os forradalom egyik 
jellemzője, hogy éppen az a generáció távo-
zott az  országból legnagyobb arányban, 
amelyik már a kommunista diktatúra idején 
szocializálódott. Ők tehát erős ideológiai ne-
velést kaptak, szinte kizárólag ez jutott el 
hozzájuk, legalábbis a hivatalos nevelés ke-
retében. Ilyen háttér mellett az ő távozásuk 
jelentette a rendszer egyik legerősebb kri-
tikáját. 

Az országos átlaghoz képest a nyugati 
határszélhez közel eső területekről több 
gyermek és idősebb korú lépte át az ország-
határt és hagyta maga mögött hazáját. 
A megyék közül a legtöbb gyermek és fia-
talkorú Győr-Sopron megyéből távozott 
(18,9%), második helyen Vas megye állt 
(17,8%). A 15–24 éves fiatalkorúak többsége 
(66%) pedig Zala megyéből menekült. 
Szemléletes példát jelentett ismételten 
a Szentgotthárdi járás: a menekültek 28%-
a 15 évnél fiatalabb, 31%-uk 15–24, 26%-uk 
25–39 éves volt, míg a 60 évnél idősebb kor-
osztály a menekülteknek mindössze 1,7%-
át tette ki. 

A források alapján megállapítható, 
hogy a  nem házas családi állapotú sze-
mélyek a menekültek felét jelentették. Egy 
családdal nem rendelkező személy kisebb 
felelősséget vállalt a migrációs döntésében, 
hiszen „csak” a saját élete, jövője felől dön-
tött, s nem az egész családja sorsa felett. Ál-
talánosságban megállapítható, hogy a csa-
láddal nem rendelkezők mobilabbak, mint 
a családdal rendelkező honfitársaik. A Bu-
dapestről a  menekültek között magasabb 
volt a házas, özvegy és elvált családi állapotú 
személyek aránya is. Ugyanakkor a nőtlen 
és hajadon fiatalok száma a nyugat-magyar-
országi, így a Vas megyei községekben érte 
el a legmagasabb arányt. 

Land. An der Wende der Jahre 1956 und 
1957 verließen etwa vier von hundert Ein-
wohner*innen des Komitats Győr-Sopron 
Ungarn. Eine ähnliche Rate wies auch das 
Komitat Vas auf: 2,6 Flüchtlinge entfielen 
auf 100 Einwohner. Die Auswanderungsraten 
städtischer und ländlicher Gebiete entwickel-
ten sich unterschiedlich. 72 Prozent der ins 
Ausland abgewanderten Personen lebten in 
Städten. Anders ausgedrückt entfielen viermal 
so viele Flüchtlinge auf 100 Stadtbewohner 
als auf 100 Dorfbewohner. Der Anteil von 
Flüchtlingen aus städtischen Gebieten war 
im Komitat Győr-Sopron am höchsten. 

Aus den statistischen Daten geht ein-
deutig hervor, dass innerhalb der grenznahen 
Komitate die an der Grenze liegenden Bezirke 
am intensivsten von der Auswanderung be-
troffen waren.  Das lässt sich am Beispiel 
des Komitats Vas am besten verdeutlichen. 
Im Bezirk Szentgotthárd betrug der Anteil 
der Flüchtlinge 8,7 Prozent (2100 Personen), 
im Bezirk Körmend 2,8 Prozent und im Be-
zirk Szombathely 3,0 Prozent, während im 
Bezirk Vasvár nur 0,9 Prozent und im Bezirk 
Celldömölk 1,2Prozent. Die in der Nähe der 
Grenze wohnende Bevölkerung verfügte 
über gute Ortskenntnisse, ihre Grundstücke 
zogen sich ganz bis zur Grenze hin. Es 
waren noch nicht so viele Jahre seit der 
Neuziehung der Staatsgrenzen nach dem 
Ersten Weltkrieg vergangen, so dass  sehr 
viele Menschen Bekannte bzw. Verwandte 
auf der anderen Seite der Grenze hatten. 

Von den Städten emigrierten die meis-
ten Menschen – nach der Hauptstadt – 
aus Sopron (5000 Personen), d.h., dass auf 
jeden Soproner Bürger*innen 12 Flüchtlinge 
entfielen. Dieser Anteil war bei Szombathely 
bereits niedriger: hier kamen 2,02 Flücht-
linge auf 100 Einwohner. Aus den umlie-
genden mittelgroßen Städten – Zalaegerszeg 
(1,24), Nagykanizsa (0,68) – emigrierten 
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Szinte a Magyarországon akkor létező 
szakmák összessége megjelent a menekül-
tek lejegyzett foglakozásai között. A nyereg-
készítő éppen úgy elhagyta Magyarországot, 
mint a pénzét a lóversenyeken kereső zsoké. 
Ez a tény is megerősíti azt a menekültekkel 
kapcsolatban oly sokszor hangoztatott ki-
jelentést, miszerint a forradalomban, és kü-
lönös tekintettel az  ország elhagyásában 
a magyar társadalom minden rétege kép-
viseltette magát. 

A KSH adatai alapján a magyar mene-
kültek 7,1%-a volt mezőgazdasági foglalkoz-
tatott. Magyarországon az  1960. évi nép-
számlálás alapján az aktív népesség 35%-a 
dolgozott a mezőgazdaságban, az 1949. évi 
népszámlálás szerint arányuk még közel 
50%-a. A 19–20. századi magyar kivándor-
lási hullámok közül 1956-ban fordult elő 
először, hogy nem a vidéki mezőgazdasági 
lakosság, hanem éppen annak ellenkezője, 
a  városi–ipari lakosság hagyta el legna-
gyobb arányban hazáját. A  menekültek 
63,5%-a fizikai dolgozó volt, többségében 
ipari szakmunkás (54,5%), őket követték 
a segédmunkások (28%). Az 1960. évi nép-
számlálás szerint az  aktív keresők 32%-a 
dolgozott az  iparban. Azaz, a  menekültek 
között az iparban dolgozók aránya közel két-
szerese volt a  magyarországi átlagnak. 
A kommunista rendszerrel szembeni kri-
tikát jól tükrözte, hogy a munkások államát, 
milyen nagy arányban hagyták el éppen 
a  munkások. A  Vas megyéből kivándorolt 
menekültek mindössze 33%-a dolgozott 
az iparban, ami jóval az országos átlag alatt 
maradt. Ez főként azzal állt összefüggésben, 
hogy ebből a megyéből nem az iparosodott 
városokból, hanem a határ közeli falvakból 
vándoroltak ki az emberek. A KSH szerint 
az összes menekült 25%-a szellemi dolgozó 
volt, ami megfelelt az 1960. évi népszámlá-
lási adatok arányszámának (21,8%). Azon-

noch weniger Menschen. Komitat Vas stellt 
eine Ausnahme in mehrfacher Hinsicht 
dar, denn aus diesem Komitat emigrierten 
die meisten Dorfbewohner (2,7Prozent). 

Aus den Komitaten Győr-Sopron und 
Komárom überschritten die meisten Men-
schen zwischen dem 23. Oktober und dem 
30. November die Staatsgrenze. Nach dem 
4. November, am Beginn der zweiten sow-
jetischen Intervention, machten sich auch 
die Ungarn aus dem Komitat Vas nach Ös-
terreich auf den Weg. An diesem einzigen 
Tag flüchteten aus dem Bezirk Szentgotthárd 
1300 und aus dem Bezirk Szombathely 300 
Personen. Aus dem Komitat Vas verließen 
im Laufe des Monats November mehr als 
100 Menschen das Land. 

Auf der Grundlage der territorialen 
Darstellung wann die Grenzübertritte zeitlich 
erfolgten,  wird eine Nord-Süd-Trennlinie 
im Land ersichtlich (Karte 2). 80 Prozent 
der Menschen, die aus Regionen nördlich 
von dieser Linie stammen, wanderten zwi-
schen Oktober und Dezember 1956 ab. Wäh-
rend dieses Zeitraums, wie vorher dargestellt, 
flüchtete die überwiegende Mehrheit der 
Ungarn über die österreichisch-ungarische 
Grenze. Ungefähr ein Drittel der Menschen, 
die im Gebiet südlich der Trennlinie, nämlich 
in den Regionen Südtransdanubien (Dél-
Dunántúl), Südliche Große Tiefebene (Dél-
Alföld) und Tisztántúl lebten, überschritten 
die jugoslawische Grenze zwischen Januar 
und März 1957.  

Das Geschlechterverhältnis ist ein cha-
rakteristisches Merkmal von Migrations-
bewegungen. Auf der Grundlage der Daten 
des Zentralen Statistikbüros Ungarns ver-
ließen an der Wende der Jahre 1956 und 1957, 
100.523 Männer und 51.208 Frauen das Land. 
Das bedeutet, dass auf 100 in Ungarn geblie-
bene Männer zwei männliche Flüchtlinge 
kamen bzw. auf 100 in Ungarn gebliebene 
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ban Vas megyében szintén az országos át-
lagtól eltérően jóval alacsonyabb volt a szel-
lemi foglalkozást űzők aránya is (7%). 
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Frauen ein weiblicher Flüchtling kam. Nach 
Berechnungen des Zentralen Statistikbüros 
Ungarns wanderten die meisten Frauen aus 
Budapest ab und auch aus anderen Städten 
flüchteten mehr Frauen, als aus den ländli-
chen Gemeinden. Unter den Komitaten war 
der Anteil von Frauen im Komitat Győr-Sop -
ron am höchsten (36,1 Prozent), gefolgt von 
Komitat Vas mit 34,5 Prozent. 

Der Großteil der ungarischen Flücht-
linge gehörte der jüngeren Generationen 
an, beinahe 55 Prozent von ihnen waren 
zum Zeitpunkt ihrer Flucht jünger als  
25 Jahre. Laut der Daten des Zentralen Sta-
tistikbüros Ungarns waren 12 Prozent der 
Flüchtlinge zum Zeitpunkt des Verlassens 
des Landes 20 Jahre alt. Ein Merkmal des 
Ungarischen Volksaufstandes ist, dass größ-
tenteils gerade die Generation das Land 
verließ, die während der Zeit der kom-
munistischen Diktatur sozialisiert wurde. 
Sie erfuhren demnach eine starke Indok-
trinierung, ihnen war – zumindest im Rah-
men der offiziellen Erziehung – ausschließ-
lich diese Ideologie bekannt. Vor diesem 
Hintergrund galt deren Emigration als die 
schärfste Kritik gegen das Regime. 

1957. április 26-ai újságcikk (Nem sikerült. = Vas Népe, 1957. ápr. 26. 5. p.) 
Zeitungsartikel von 26. April 1957. (Nem sikerült. [Nicht gelungen.] = Vas Népe, 1957. ápr. 26. 5. p.) 
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Im Vergleich zum nationalen Durch-
schnitt überschritten mehr Kinder und 
ältere Personen aus den der Westgrenze 
naheliegenden Gebieten die Staatsgrenze 
und verließen ihre Heimat. Zieht man die 
Komitatsebene heran, so emigrierten die 
meisten Kinder und Jugendlichen aus Ko-
mitat Győr-Sopron (18,9 Prozent), gefolgt 
vom Komitat Vas (17,8  Prozent). Die Mehr-
heit der Jugendlichen im Alter von 15–24 
Jahren (66 Prozent) flüchtete aus dem Ko-
mitat Zala. Ein anschauliches Beispiel liefert 
erneut der Bezirk Szentgotthárd: 28 Prozent 
der Flüchtlinge waren jünger als 15 Jahre, 
31 Prozent waren zwischen 15 und 24 und 
26 Prozent zwischen 25 und 39 Jahre alt, 
während die Altersgruppe über 60 Jahre 
nur 1,7 Prozent der Flüchtlinge ausmachte. 

Aufgrund der Quellen kann festgestellt 
werden, dass die Personen mit Familienstand 
„unverheiratet” die Hälfte der Flüchtlinge 
ausmachten. Beim Migrationsentschluss 
übernahm eine Person ohne Familie nämlich 
eine geringere Verantwortung, denn ihre 
Entscheidung betraf „nur” ihr eigenes Leben 
bzw. ihre eigene Zukunft und nicht das 
Schicksal der ganzen Familie. Im Allgemeinen 
kann festgestellt werden, dass Personen ohne 
Familie mobiler waren, als diejenigen mit 
Familie. Unter den aus Budapest Geflüchteten 
war auch der Anteil verheirateter, verwitweter 
oder geschiedener Personen höher. Gleich-
zeitig war der Anteil unverheirateter Personen 
in den Gemeinden in Westungarn, so auch 
im Komitat Vas am höchsten. 

Fast alle Berufe, die damals in Ungarn 
existierten, wurden bei den Flüchtlingen 
unter „Berufsstand” angegeben. Sattler ha-
ben genauso Ungarn verlassen, wie Jockeys, 
die ihr Geld bei Pferderennen verdienten. 
Auch diese Tatsache bestätigt die im Zu-
sammenhang mit den Flüchtlingen oft ge-
äußerte Behauptung, dass im Volksaufstand, 
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insbesondere im Hinblick auf das Verlassen 
des Landes, jede Schicht der ungarischen 
Gesellschaft vertreten war. 

Aufgrund der Daten des Zentralen Sta-
tistikbüros Ungarns waren 7,1 Prozent der 
Flüchtlinge in der Landwirtschaft beschäf-
tigt. Nach Angaben der Volkszählung von 
1960 waren in Ungarn 35 Prozent der er-
werbstätigen Bevölkerung in der Landwirt-
schaft beschäftigt;  nach der Volkszählung 
von 1949 lag dieser Anteil noch bei rund 50 
Prozent. Wenn man die Auswanderungs-
wellen aus Ungarn im 19. bzw. 20. Jahr-
hundert betrachtet, kam es 1956 zum ersten 
Mal vor, dass größtenteils nicht die Agrar-
bevölkerung, sondern die städtische indus-
trielle Bevölkerung ihre Heimat verließ. 
63,5 Prozent der Flüchtlinge waren Arbeiter, 
in den meisten Fällen Industrie-Facharbeiter 
(54,5 Prozent), gefolgt von Hilfsarbeitern 
(28 Prozent). Nach Angaben der Volkszählung 
von 1960 waren 32 Prozent der Erwerbs-
tätigen in der Industrie beschäftigt. Das 
heißt, dass sich der Anteil der Industrie-
beschäftigten beinahe auf das Doppelte des 
ungarischen Durchschnitts belief. Es galt 
als eine starke Kritik gegen das kommunis-
tische Regime, dass den Arbeiterstaat gerade 
Arbeiter*innen in einem so hohen Anteil 
verließen. Nur 33 Prozent der aus dem Ko-
mitat Vas ausgewanderten Flüchtlinge ar-
beiteten in der Industrie, was deutlich unter 
dem nationalen Durchschnitt lag. Dies hing 
insbesondere damit zusammen, dass man 
in diesem Komitat nicht aus den indus-
trialisierten Städten, sondern aus den grenz-
nahen Dörfern auswanderte. Den Daten 
des Zentralen Statistikbüros Ungarns zufolge 
waren 25 Prozent der Flüchtlinge Angestellte, 
was dem Wert aus der Volkszählung von 
1960 (21,8 Prozent) entspricht. Aber im Ko-
mitat Vas war der Anteil der Angestellten 
im Vergleich zum nationalen Durchschnitt 
viel niedriger (7 Prozent). 


