
1 
 

Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Bölcsészettudományi Kar 

Történettudományi Doktori Iskola 

 

 

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ 

Gecsényi Patricia 

 

Magyarország és Ausztria kapcso-

latai 1945-1965 között 

 

Tézisek 

 

 Témavezető: Izsák Lajos DSc., egyetemi tanár 

 

Budapest, 2011 

 



2 
 

A tudományos szakirodalomról  

és a felhasznált forrásokról 

 
A második világháború utáni magyar külpolitika történe-
tét mindeddig csupán nagyvonalaiban dolgozta fel a ha-
zai történettudomány és csak árnyalatokkal jobb a helyzet 
Ausztriában is. A figyelem középpontjában érthető mó-
don elsősorban a nagyhatalmakhoz, mindenekelőtt a 
Szovjetunióhoz és az Egyesült Államokhoz fűződő kap-
csolatok álltak. Különös figyelem irányult érthető módon 
az 1956-os magyar forradalom időszakára. A kétoldalú 
relációk kapcsolati rendszerének feltárása mindeddig 
egy-egy szakasz megismerését tűzte ki célul. Dolgoza-
tunk témája annak köszönhetően keltette fel már koráb-
ban is az érdeklődést, hogy az 1970-es évektől kezdve a 
Bruno Kreisky és Kádár János nevével fémjelzett, egy 
semleges és egy kommunista állam között létrejött prob-
lémamentes, az élet minden területére kiterjedő együtt-
működés megítélése komoly nehézséget okozott. Modell 
vagy egyedi eset? – kérdezték 1985-ben megjelentetett 
könyvükben egy osztrák politológus csoport tagjai. Szá-
mukra, miként egy másik politológus számára is, a kü-
lönleges kapcsolat elsősorban a semleges Ausztria lété-
nek biztonságpolitikai kérdéseként jelent meg.  

Az osztrák és a hazai szakirodalom, a korszak ha-
zai külügyi forrásainak az utóbbi évtizedben önálló köte-
tekben (2000, 2007) és folyóiratokban (Századok, Levél-
tári Szemle, Múltunk, Társadalmi Szemle, szegedi egye-
tem közleményei) történt közzététele mellett, főként az 
1956-os forradalom, ezen belül is a magyar menekültek 
befogadására koncentrált. Ez inspirálta Manfried 
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Rauchensteiner osztrák történész monográfiájának 
(1981), a Murber Ibolya és Fónagy Zoltán által szerkesz-
tett tanulmánykötet (2006) és több résztanulmány elké-
szítését. Az osztrák külpolitikáról megjelent összegző 
monográfia ugyancsak e periódusnak szentelt figyelmet, 
nem bocsátkozva más részletekbe. Érthető módon érintet-
ték a két ország viszonyát a „vasfüggöny” telepítésével 
és felszámolásával, illetve az ausztriai magyar emigráció 
ellen indított magyar állambiztonsági akciókról szóló 
tanulmányok. 

A dolgozat döntően a magyar külügyminisztérium 
irataira és a Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai 
Bizottsága jegyzőkönyveire támaszkodott, amit osztrák 
külügyi és magyar állambiztonsági iratokkal egészített ki. 
Nem mellőzve egy-egy esetben a hazai és az osztrák sajtó 
tudósításait, vagy egy-egy politikusi memoárt. 
 
1. Remény a kapcsolatok rendezésére, 1945-1948 
 
A magyar-osztrák kapcsolatok alakulása a második vi-
lágháborút követő évtizedekben is különös helyet foglalt 
el a térség történetében. A háború befejezésekor ugyan 
számos humanitárius (menekült) probléma, tisztázandó 
vagyonjogi (elhurcolt javak visszaszolgáltatása, a ma-
gyarországi osztrák vagyon sorsa) kérdés várt tisztázásra, 
de mindez nem okozott feszültséget a lassan formálódó 
politikai és gazdasági kapcsolatokban. Ezekre sokkal 
inkább mindkét ország korlátozott szuverenitása, nagyha-
talmi függősége nyomta rá a bélyeget. 1946-1948 között 
számos fontos területen indultak meg a tárgyalások. En-
nek eredményeként kereskedelmi és fizetési megállapo-
dásokat kötöttek, előrehaladtak a jogsegély-
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egyezményről, a kishatárforgalom szabályozásáról foly-
tatott megbeszélések. 1948 márciusában helyreállt a dip-
lomáciai kapcsolat, noha a követségeket továbbra is ügy-
vivők vezették. 
 
2. A hidegháború béklyójában, 1948-1953 
 
 
A szovjet érdekszférába tartozó kelet-közép-európai or-
szágokban 1948-ban bekövetkezett a kommunista hata-
lomátvétel. A kommunista pártok politikai szervezetének, 
a Kominformnak a megalakulása jelentősen felerősítette 
a két világrendszer szemben állását. Miközben Magyar-
ország visszafordíthatatlanul a szovjet megszállási zóná-
ban maradt, a négyhatalmi megszállás alatt álló Ausztria 
számos szállal kötődött a nyugati világhoz. Ennek követ-
kezményeként 1948-1949-ben a két ország határán fel-
épült a „vasfüggöny”, azaz az aknazár, és megszakadtak 
a normalizálásra törekvő tárgyalások. A hivatalos és 
személyes kapcsolatok a minimálisra csökkentek. 
 
3. Az enyhülés, 1954-1956 
 
I.V. Sztálin halála a szovjet külpolitikában lassú, de egy-
értelmű enyhülési folyamatot indított el. Ennek hatására 
az egyre erőteljesebb kölcsönös igények alapján megin-
dult a problémák számba vétele és a megoldási módok 
keresése. Az osztrák államszerződés aláírása, Ausztria 
semlegességének deklarálása új helyzetet teremtett. A 
magyar politikai vezetés azonnal reagált a változásra és 
óriási fordulattal az addigi akadályrendszer teljes leépíté-
sét tűzte ki célul, melynek csúcspontját többek között 
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1956 nyarán az aknazár felszámolása, a vagyonjogi tár-
gyalások folytatása, budapest-bécsi repülőjárat megindí-
tása, a kishatárforgalom megnyitásának mérlegelése je-
lentette. 
 
4. A forradalom napjai 
 
Az 1956 októberének végén Magyarországon kirobbant 
forradalom természetesen félbe szakította a megindult 
közeledést. A szuverenitását frissen visszanyert semleges 
Ausztria számára létfontosságú volt státusának megőrzé-
se, ámde nem hunyhatott szemet a szomszéd országban 
lejátszódó emberi tragédia felett. Ezt az osztrák kor-
mánynak a szovjet kormányhoz intézett felhívása a har-
cok beszüntetéséről egyértelműen dokumentálta. Miköz-
ben hatalmas segélyszállítmányokkal támogatta a buda-
pesti és vidéki kórházakat, megakadályozta, hogy a nyu-
gati világból magyar emigránsok, fegyveresek jussanak 
Ausztrián át Magyarországra. A forradalom leverését 
követő napokban, hetekben humanitárius elkötelezettsége 
szellemében befogadta a sok tízezer menekülő magyar 
állampolgárt, és átmeneti otthont biztosított a számukra. 
 
5. A második jégkorszak, 1956-1958 
 
A szovjet vezetés már a magyar forradalom utolsó napja-
iban súlyos vádakkal illette Ausztriát, a semlegesség állí-
tólagos megsértése, a forradalmárok támogatása miatt. A 
koncepciót a Kádár János vezette kormány nem csak 
átvette, de az Ausztria elleni vádakat hivatalosan is beik-
tatta propagandájába, majd külpolitikájába. 1957 tava-
szán a magyar kormány hevenyészve visszaállította az 
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aknazárat az ország nyugati határán, ami súlyos inciden-
sek sorához vezetett, ismét bevezette az utazási korláto-
zásokat, miközben Ausztriát vádolta a kapcsolatok befa-
gyasztásával. A kiútkeresés számos nehézség közepette 
haladt előre, noha 1957 áprilisában Anasztaz Mikojan 
szovjet miniszterelnök-helyettes bécsi látogatása alkal-
mával mindkét félnek nyomatékosan ajánlotta a viszony 
normalizálását. 1957 őszén a külügyminiszterek találko-
zója felvillantotta a tárgyalások lehetőségét, de a magyar 
diplomácia merevsége (az aknazár magyar belügy), majd 
különböző kémügyek, illetve az általános politikai hely-
zet (az ENSZ bojkott, Nagy Imre miniszterelnök és társai 
kivégzése, az amnesztia elhúzódása) súlyos akadályokat 
gördítettek a rendezés elé. Az osztrák kormány világossá 
tette, hogy a határkérdés és a vagyonjogi problémák ren-
dezése megkerülhetetlen. 
 
6. Az olvadás, 1959-1964 
 
Az előrelépés végül 1959-ben következett be, amikor a 
magyar kormány megítélése a nemzetközi politikában 
átmenetileg kedvezőbbre változott. Az osztrák belpoliti-
kában ez egybe esett azzal, hogy az Osztrák Szocialista 
Párt vezetésében és a kormányban teret nyertek azok a 
vezetők (Bruno Pittermann lett a pártelnök, Kreisky át-
vette a külügyminiszteri posztot), akik a korábbi mereven 
elzárkózó állásponttal szemben megkísérelték kiépíteni a 
megegyezéshez vezető utat. Ez az út azonban számos 
buktatón át vezetett, és csak akkor vált egyértelműen 
elismertté a magyar politika számára, amikor 1960-ban, 
Nyikita Hruscsov ausztriai látogatásakor kiderült, a szov-
jet vezetés magyar ügyekben nem gyakorol külön nyo-
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mást az osztrákokra. 1961-től azután megindult az egyez-
tetés a határügyi egyezményekről, folytatódtak a vagyon-
jogi tárgyalások. Mind több és több kormányzati tisztvi-
selő és politikus fordult meg Bécsben és Budapesten. A 
gyorsan fejlődő gazdasági kapcsolatok hatására, a ma-
gyar amnesztia, az ENSZ bojkott megszűnése nyomán 
kedvező légkörben sikerült megtalálni a megoldást az 
összetett vagyonjogi problémákban is. 1964 nyarán ké-
szen álltak aláírásra a határjelekről, a határkonfliktusok 
kivizsgálásának módjáról és a vagyoni kérdések rendezé-
séről szóló szerződések. Fock Jenő, a Minisztertanács 
első elnökhelyettesének 1964 júniusi látogatása közvetlen 
közelbe hozta a budapesti miniszteri szintű találkozót is. 
 
7. A megbékélés: külügyminiszteri találkozók 
 
Talán véletlenül, talán szándékosan minden esetre a Bru-
no Kreisky vezette népes osztrák küldöttség, tagjai között 
az Osztrák Néppárt külügyi államtitkárával, a burgenlan-
di tartományi kormány vezetőivel és valamennyi szakte-
rület vezető hivatalnokaival 1964. október 30-án érkezett 
Budapestre 3 napos látogatásra. Az első „nyugati” kül-
ügyminiszter látogatása nagy jelentőséggel bírt a Kádár 
adminisztráció számára. Ezt tükrözte, hogy Kreiskyt, aki 
számos bilaterális és nemzetközi kérdést vitatott meg 
Péter János magyar külügyminiszterrel, fogadta Kádár 
János első titkár, miniszterelnök is, akivel a források sze-
rint jó hangulatú beszélgetést folytattak. Kreisky a Ma-
gyar Tudományos Akadémián tartott előadásában nem 
véletlenül hangsúlyozta, hogy új korszak kezdődött a 
kapcsolatokban. Komoly tartalmi jelentőséggel bírt a 
határszerződések és a vagyonjogi szerződés aláírása, pro-
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tokolláris szerepe volt a külképviseletek nagykövetségi 
rangra emelésének.  
A budapesti találkozó eredményeinek megerősítését 
szolgálta Péter János 1965 áprilisi bécsi útja, melynek 
során további szerződéseket írtak alá. A fordulat valódi 
betetőzését azonban az MSZMP Politikai Bizottságának 
1965. május 11-ei döntése jelentette az aknazár fokozatos 
felszámolásáról és helyette egy elektronikus jelzőrend-
szer kiépítéséről. 
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