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I. Kutatási feladatok, előzmények 
 

Az 1956-os forradalom után mintegy 200 ezer ember hagyta el Magyarországot. 
Többségük véglegesen más országban telepedett le, és bár sokan tervezték, az 1989–1990-es 
rendszerváltás után mégis kevesen tértek vissza szülőföldjükre. A kivándorlók a velük 
készített életútinterjúban úgy ábrázolták, hogy sikeresen integrálódtak a befogadóközegbe 
(családot alapítottak, gyerekeik, unokáik születtek, szakmai karriert futottak be), az 1990-es 
évek elején nem vonzotta őket a hazatelepedés lehetősége. 

Az 1956 utáni kivándorlási hullám a huszadik századi magyar történelem egyik nagy 
traumájaként is ábrázolható. Az 1956-os forradalom után Magyarország méretéhez, 
lélekszámához képest sokan és rövid idő alatt hagyták el hazánkat. Hidegháborús időszakban 
vándoroltak ki ezek az emberek, olyankor, amikor a migráció, mint jelenség egyáltalán nem 
volt jellemző. A totalitárius, szovjet típusú rendszer egyik sajátossága ugyanis, hogy számos 
olyan korlátozást vezet be az emberek életébe, amelyekkel a demokratikus társadalomban 
nem kell számolni. Ezért a szocialista társadalmak állampolgárai számára az utazás a 
gyakorlatban nem jog volt, hanem kiváltság. Az állam útlevél- és devizapolitikájával 
önkényesen határozta meg, kit és milyen feltételekkel enged utazni. Az útlevélkérelmek 
elbírálásában a kérelmezőket munkahelyükön is lekáderezték, hogy vajon az illető politikailag 
kellően érett-e a külföldi utazáshoz, magyarán nem fogja-e az utat disszidálásra kihasználni. 
Tehát kivándorlásra tömeges lehetőség csak az 1956-os forradalom után nyílt az embereknek. 
A szocialista időszakban huzamosabban külföldön munkát vállalni hivatalos úton is csak 
állami keretegyezményekben szabályozott módon lehetett. A turizmus megítélésében lassú 
elmozdulást, a totalitárius rendszer szigorának enyhülését jelentette az, amikor az 1970-es 
évek végétől bár korlátozott valutakerettel, de háromévente lehetett nyugatra utazni. 

Ez a politikai hozzáállás az utazáshoz alapvetően fontos oka annak, hogy 
Magyarország lakossága kelet-európai összehasonlításban a szocialista időszakban nem volt 
nemzetközileg mobil, bár a szovjet tömb más országaihoz képest viszonylagos utazási 
szabadságuk volt a magyar állampolgároknak. Az 1989–1990-es politikai rendszerváltás óta a 
nemzetközi összehasonlító vizsgálatok szerint a magyarok külföldi munkavállalási szándéka 
(Arbeitsmigration) sokkal, kivándorlási pedig valamivel alacsonyabb volt, mint más 
országoké a régióban. 

Az 1956-os emigránsok azonban a kivándoroltak mennyisége és a rendkívüli szituáció 
miatt kiemelt hivatkozási alap lett Magyarország formális és informális, nyilvános és titkos 
külkapcsolataiban.  
 Kutatásom egyik fő célja volt, hogy az eddigi, 1956-os magyar emigránsokról szóló 
irodalomhoz képest új kutatási terepen (Bécsben) másfajta kutatási kérdéseket vessek fel, 
kihasználva az életútinterjúban, mint forrásban rejlő lehetőségeket egy olyan emigránsokból 
álló csoport tagjainak meginterjúvolásával, akiknek kollektív identitásuk alapja a közös, 
gimnáziumi évek voltak. 

Az emigráció egészét egységes értelmezései keretben nem lehet elemezni, mivel 
sokszínű és eltérő akkulturációs folyamatok zajlottak le. Ennek egyik oka lehet egyrészt az 
eltérő kibocsátó közeg (társadalmi réteg), amelyből a kivándorlók érkeznek, másrészt a 
befogadó közeg kulturális különbségei (Ausztria, USA). Maguk a bevándorlók is eltérő 
(egyéni és/vagy csoportorientált) stratégiákat alkalmaztak vándorlásuk során. 

Az eddigi történeti feldolgozások számára ezért talán egyszerűbbnek tűnt a kutatás 
középpontjába olyan kérdéseket állítani, mint hányan és hova vándoroltak ki az egyes magyar 
emigrációs hullám tagjai, vagy: milyen cselekedeteket hajtottak végre és milyen tárgyiasult 
emlékeik vannak az emigránsoknak (például pártok, egyesületek, kulturális szervezetek, lap- 
és könyvkiadás), és milyen szimbolikus jelentőséget tulajdoníthatunk e szervezetek 
létrejöttének, tárgyak összegyűjtésének. 
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Az emigránsok kutatása legitim terep a történeti, antropológiai, szociológiai 
elemzéseknek, mivel azzal a cselekedettel, hogy kivándoroltak, „másokká” váltak. Másokká 
váltak a kibocsátó közeg számára és mások voltak a befogadó közegben élőknek is. Eleinte 
idegennek érezhették önmagukat új hazájukban (bevándorlóként), később az anyaországban is 
(kivándorlóként). Az is lehetséges, hogy ez a kettősség egész életútjuk során megmaradt. 

Az emigránsok két politikai rendszer, két ország, két kultúra, két nyelv lakosai, 
fogyasztói, használói. Kérdés, hogy az eltérő világok közötti határhelyzetből az összekötő 
funkciók (a Georg Simmel-féle „híd” metafora) vagy az elválasztó, különbségeket 
hangsúlyozó funkciók („ajtó” metafora) dominálnak-e inkább. Az emigránsoknak kulturális 
transzferszerepük is van, mivel egyrészt kettős vagy még összetettebb, komplex az 
identitásuk. Nem szakadtak meg a kapcsolataik Magyarországgal, az 1960-as évek közepétől 
elkezdtek hazajárni és emiatt informális, elsősorban családi illetve baráti körben, fogyasztási, 
kulturális cikkek és értékek közvetítőivé váltak. 

Az 1956-os menekülthullámra is szokták alkalmazni a migrációirodalomban mára már 
klasszikusnak számító modellt, miszerint a elvándorlók, amikor döntenek, befolyásolja őket 
az a vonzó hatás (pull faktor), ahogyan jövőbeni befogadó közegükről vélekednek, és az a 
taszító hatás (push faktor), amit kibocsátó közegükben éreznek – például a Szabad Európa 
Rádió műsoraiban bemutatott „szabad Nyugat” ideája szemben a Rákosi-korszak politikai 
elnyomásával.  

E modell segítségével értelmezhető, hogy az anyaország – vagy általában a kibocsátó 
közeg – milyen tényezők miatt válik „élhetetlenné” az elvándorlóknak és a külföld milyen 
perspektívákat ígér. A modell kritizálható abból a szempontból, hogy a jelenséget utólag 
magyarázza meg. Az e modellel dolgozók értelmezik, hogy egy adott személy vagy csoport 
vándorlásában milyen tényezők játszottak szerepet, viszont nem tudják megmagyarázni, hogy 
hasonló kondíciók esetén másoknál miért maradt el a vándorlás. 

 
Az osztrák nemzeti identitás felépítésében kollektív identitásképző tényezőknek 

számíthatjuk az alábbiakat: semlegesség, hídszerep (mind földrajzi, mind politikai 
értelemben), segítőkészség a menekültek irányában, kultúrnemzet idea Németországhoz 
képest, az 1955-ös államszerződés és az 1956-os magyar forradalom. Az osztrák nemzeti 
identitás elemeit szimbolikusan jelenítik meg például a Mozart-kultusz, a salzburgi ünnepi 
játékok, az újévi koncert és a Sissy-kultusz. 

Az 1955-ös államszerződés megkötése előtt Ausztria huszadik századi történelme 
bővelkedik a traumatikus eseményekben. A soknemzetiségű Habsburg-birodalom a 
tizenkilencedik század folyamán sikeresen dacolt a birodalomalkotó nemzetek önálló 
államalapítási szándékával és kísérleteivel, az első világháború elvesztésével azonban 
darabjaira hullt a több évszázados államalakulat. Különböző feltételekkel, de minden nemzet 
elnyerte függetlenségét. Ausztria azonban csak az önálló identitását adó Habsburg családtól 
függetlenedhetett. Az új államalakulat nehezen alkalmazkodott a piacaitól megfosztott közép-
európai kisállam szerepéhez. A polgárháborús helyzetből veszélyes kiutat a felemelkedő 
hitleri Németország kínált, mely 1938-ban egyesítette a német területeket. A második 
világháborúban a vesztes oldalon aktív szerepet vállaló osztrákok 1945-ben kényes helyzetbe 
kerültek: úgy kellett elhatárolódniuk a náci Németországtól, hogy feledtessék a nagyvilággal 
közreműködésüket a rémtettekben. Ez majdnem tökéletesen sikerült, és nemzetközi szinten 
csak az 1980-as években vált nyilvánvalóvá az osztrák közelmúlt feldolgozatlansága. 

Közismert, hogy Ausztria identitásában milyen nagy szerep jut az 1956-os magyar 
menekültroham sikeres kezelésének. 1956 októberére bő egy év telt el az államszerződés 
megkötése, és Ausztria függetlenné válása óta, s az ország az 1956-os forradalom 
menekülthulláma miatt ismét a világérdeklődés középpontjába került. A magyar 
eseményekről tudósító nyugati hírügynökségek és más sajtóorgánumok a logisztikailag 
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legkézenfekvőbb helyen, Bécsben rendezkedtek be. A szabadságharc alatt és különösen annak 
bukása után sok politikai menekülttel lehetett számolni, azonban a menekültek számát rendre 
alábecsülték. Az osztrák kormánynak ismét kényes politikai helyzetet kellett megoldania. A 
menekülteket ekkor már morális kötelességből is be kellett fogadniuk, ugyanis a nyugati 
demokráciák vezetőit nemcsak a felkelő magyarok, hanem lakosságuk egy része is 
kárhoztatta, mert unos-untalan hangoztatott ideológiai elveik ellenére a harcokba nem 
avatkoztak be Magyarország megsegítése érdekében. 
 

II. Vizsgálati módszerek, források 
 
 Közvetlenül a második világháború után interjúzó újságírók és a kutatók is az oral 
history interjúkra úgy tekintettek, mint amelyekből megtudható, mi is történt valójában. A 
szövegek leiratait lényegében írásos forrásnak tartották, melyek leírás után ugyanolyan hitelt 
érdemlően bizonyítottak tényeket, mint az eredeti írásos anyagok. A későbbiekben a szerzők 
eltávolodtak a puszta tényrögzítés ideájától, és az interjúkat írásos dokumentumok helyett már 
kulturális, társadalmi, pszichológiai konstrukciónak fogták fel. A kutatók Paul Thompson 
kutatásai nyomán is ráébredtek, hogy a sok kis, önállóan létező történetből nem áll össze 
átfogó, objektív történet. Az 1980-as évektől részben a nyelvi fordulat (linguistic turn) 
hatására kezdték elemzés tárgyává tenni a szöveg megformáltságát, stílusát, a tartalmi 
mondanivaló és a kifejezési mód egymásra reflektáltságát. A kutatók felfigyeltek arra a 
jelenségre, hogy a kérdezők is alakítják a beszélgetést, és ezért korántsem mindegy, hogy mit 
sugallnak, mit mutatnak meg magukból a visszaemlékezőknek. A társadalmi normák, a vélt 
vagy valós elvárások alapjában határozták meg a beszéd irányultságát, megformáltságát. 

Az én-történetekben leképeződő személyes identitás a sorseseményekből fejlik ki. 
Tengelyi László megfogalmazása szerint „A sors fogalma arra az elképzelésre épül, hogy az 
élettörténet mint önazonosság hordozója zárt egész; a ’sorsesemény’ kifejezés olyan 
történéseket jelöl, amelynek hatására az önazonosság mint az élettörténet foglalata meghasad 
és felnyílik”. A mából visszatekintve ezeknek a sorseseményeknek az élettörténetbe 
illesztésével és gyakran változó interpretációjával írjuk újra múltunkat, és tartjuk fenn 
önazonosságunkat. Az élettörténet-kutatással viszonylag közel férkőzhetünk az 
önazonossághoz: a meghallgatott és újraolvasott élettörténeti elbeszélést – amely nem azonos 
az önazonossággal, mégis szoros kapcsolatban áll vele – saját tudományos szövegünkkel 
interpretáljuk. Az élettörténeti narratíva elemzésével azt próbáljuk bemutatni, hogyan hat 
egymásra a megélt és az elbeszélt élettörténet, és a kettő vajon milyen kapcsolatban áll 
egymással. 

A biográfiakutatás ma már világszerte elterjedt kutatási módszer és szakterület, 
ugyanakkor nem véletlen, hogy kialakulása a második világháború utáni Németországhoz és 
Olaszországhoz kötődik. Kovács Éva szerint is „A nácizmus és a fasizmus emlékezetével való 
szembenézés volt a tét. A különbség kardinális: nem társadalmi csoportok, miliők tagjainak, 
életmódok követőinek pályája került reflektorfénybe, hanem tettesek, áldozatok és szemtanúk 
tanúságtételei. S noha erre a lényegi különbségre a szakma azóta sem reflektált, akár a 
kutatások, akár a módszertani korrekciók és innovációk felől közelítünk, elég világosan 
látszik, hogy ez a sajátosság vált a diszciplína fejlődésének motorjává. Nem lehetett a soa 
túlélőit nem áldozatnak tekinteni, a tetteseket egyszerű katonáknak, a szemtanúkat csupán 
péknek, szabónak vagy ipari munkásnak. Alapvető morális szempontok szőtték át az 
„objektív” történetiséget és a tudományosságot.” 

Az elbeszélt történetek készítése és feldolgozása mára bevett társadalomtudományi 
kutatási módszer illetve kutatási terület lett. Újabb és újabb interjúkon, visszaemlékezéseken 
alapuló, tudományos igényű művek, tematikus folyóiratszámok születnek Magyarországon is. 
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Az elbeszélt források készítése és feldolgozása épp annyira sokrétűvé vált, mint a 
felhasználásuk. Beszélhetünk – többek között – emlékezeti, tudományos, tanúságtevő, 
traumafeltáró, ismeretterjesztő, politikai célú funkciókról – habár a funkciók sokszor 
keverednek és nehezen szétválaszthatók. A keletkezett szövegek keletkezésük ideje és helye, 
információtartalmuk, terjedelmük, közreadásuk formája és nem utolsósorban az elbeszélők és 
kérdezők személye, interakciójuk jellege szerint teljesen különbözők lehetnek, de abban 
azonosak, hogy minden esetben a személyes vonások hangsúlyozására/bemutatására 
törekednek. 

Az identitást az életútinterjúk során olyan társadalmi konstrukcióként értelmeztem, 
mely az életút során változik, több csoporthoz kötődik (menekültidentitás, lokális identitás, 
magyar és osztrák nemzeti identitás). Disszertációmban egy meghatározott történelmi 
helyzetben emigrált csoport – az 1956-os forradalom után kivándorolt és Ausztriában 
megtelepedett egykori tinédzser generáció – néhány tagjának identitását vizsgálom. Nem 
események rekonstrukciójára törekszem – például pontosan hányan jártak magyar nyelvű 
számukra létrehozott gimnáziumokba, és később milyen végzettséggel helyezkedtek el (bár 
szerencsére ilyen kimutatások is fennmaradtak) –, hanem a mindennapi történelemre 
fókuszáltam. Elemeztem, hogy a Magyarországgal kapcsolatot tartó ausztriai magyarok az 
interjúszituációban milyen képzeteket és sztereotípiákat beszéltek el a forradalomról, a 
Nyugatról, a Keletről, a Kádár-kori Magyarországról – amit a rokoni kapcsolatok, a gyakori 
látogatások ellenére mégiscsak kívülről szemlélhettek. Értelmeztem azt is, milyen történeteket 
és miért tartanak relevánsnak az emlékezés folyamán. Az interjúszituációban, 
elbeszéléseikből az integráció folyamatának jellegzetességeit és perspektíváit is 
megismerhettem, vagyis az 56-os emigráció mai jelentéséről tágabb értelemben is fogalmat 
tudtam alkotni. A kutatás alapanyagát a 2005-ben készített narratív jellegű életútinterjúim 
adják, ezt kiegészítettem más jellegű forrásokkal.  

A Magyarországról tizenévesen emigráló diákokat „másfeledik” generációnak fogtam 
fel, mert többnyire saját döntésük nyomán és önállóan hagyták el szülőföldjüket, azonban 
olyan fiatalon kerültek ki, hogy beilleszkedésük sokkal gyorsabbnak ígérkezett, mint idősebb 
első generációs társaiké. Kíváncsi voltam, az ő identitásukban az 56-os forradalom milyen 
jelentőséggel bír és egyáltalán, milyen tényezőkből rakják össze és mutatják meg nekem, 
külső – vagy hazai – szemmel korántsem egyértelmű identitásukat. 

Az emigráns magyarokról szóló kutatásom módszertanilag átmenetet képez a 
biográfiakutatás és az oral history között. Az előbbire utal az alkalmazott kérdezési technika, 
az interjúk biografikus kijegyzetelése, a nyelvhasználat minuciózus vizsgálata, ami azonban 
az elemzési részt illeti, inkább sokszori és gondos olvasásról, mintsem következetes tematikus 
mezőelemzésről beszélhetünk. Az interjúkat nem a narratív interjúkban már-már 
klasszikusnak számító mesélje el, kérem, élettörténetét! kezdőkérdéssel indítottam: arra 
kértem interjúpartnereimet, hogy meséljék el, miképp kerültek Ausztriába. Szemben a 
menekülés, emigrálás, országelhagyás, döntés, választás ad abszurdum disszidálás 
fogalmával a kerültek viszonylagos semleges – bár kétségtelenül passzivitást sugalló – 
szóhasználattal igyekeztem elkerülni, hogy rögtön jellemezzem és értékeljem kivándorlásukat 
Magyarországról. Az első hosszabb-rövidebb történet után kérdeztem vissza a már említett 
elemekre és kértem interjúpartnereimtől bővebb kifejtésüket. 

Az interjúkat Ausztriában 2005 májusában és szeptemberében, Magyarországon 2005 
októberében készítettem. Mindig felajánlottam interjúpartnereimnek, hogy lakásukon keresem 
fel őket, végül 13-an fogadtak otthonukban. Az interjúk egyenként másfél-két ív hosszúak. 
Egy alkalommal vettem fel az interjúkat, de amikor a következő évben fotókat kértem tőlük 
internetes felhasználásra, többükkel újra találkoztam. Ekkor magnón kívül néhányan volt 
diáktársaik életéről bizalmas információkat is megosztottak velem. 
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III. A disszertáció szerkezete 
  

Disszertációm bevezetése a módszertani kérdések, a migráció kutatások és az osztrák 
nemzeti identitás szakirodalmának áttekintését tartalmazza. A második fejezetben az 1956-os 
diákok meneküléstörténeteit abból a szempontból elemzem, milyen sémák alapján jelenítették 
meg az utat, a menekültstátuszt és azokat az intézményeket (gimnázium, magyar egyesületek, 
munkahely) amelyekhez kötődtek. Hangsúlyt fektettem annak ábrázolására, hogy az egyes 
életszakaszok mennyire befolyásolták a kivándorlás melletti döntést, illetve az 
interjúszituációban milyen motivációkat fogalmaztak meg, amelyek a kivándorlás mellett és 
ellene szóltak. A harmadik fejezetben a diákévekkel kapcsolatos történetek elemzésére 
fókuszáltam, mivel úgy tűnt, erős kohéziós erőt jelentenek interjúpartnereim számára a közös 
iskolai élmények. A csoportidentitást erősítette az egymásrautaltság. A negyedik fejezetben 
elsősorban arról írok, hogy interjúpartnereim milyen élményeket mesélnek a szinte korlátozás 
nélküli utazás lehetőségekről, ami otthonmaradt magyar honfitársaik esetében teljesen 
elképzelhetetlen volt. Egyes interjúpartnereim önmegvalósítási, identitáskeresési célból 
egyedül utaztak, mások kisebb-nagyobb csoportban, néha egyházi szervezethez kötődve, 
gyakorta munkavállalási célból. Az ötödik fejezetben az első hazalátogatás élményei alapján 
azt értelmezem, hogy ezt az eseménysort a meneküléstörténet tükrében, avagy az életútban 
sajátos szerepet betöltő eseményként ábrázolják-e. Az elbeszélések alapján úgy tűnik, kevésbé 
pontosan emlékeznek az utazás körülményeire, dátumokra, azonban az egyes elbeszélések 
elemei hasonlóak (félelem a határátlépésnél, szembesülés a diktatórikus eszközökkel, 
úgymint: szögesdrót, határőrök, motozás, vámvizsgálat, megbirkózás az érzelmekkel és az 
érzelmek esetleges hiányával a családdal való találkozáskor). A hatodik fejezetben azt 
elemzem, hogy visszaemlékezőim hogyan ábrázolják életút-elbeszéléseikben utazásaikat a 
szovjet tömb országaiba, elsősorban Magyarországra. Úgy tűnik, hogy a szülőföldre látogatás 
élményei eleinte a családhoz, rokonokhoz kötődtek, azonban ezek az utak átalakultak ún. 
turistautakká, szabadidős élményprogramokká. A Magyarországra utazást anyagi okok is 
motiválták és olyan tájakat is felkerestek (elsősorban a Balatont), ahová gyermek- és 
ifjúkorukban nem juthattak el. Az interjúszituációban feltűnt, hogy visszaemlékezőim e téma 
kapcsán szívesebben fejtették ki aktuálpolitikai nézeteiket a magyarországi politikai 
helyzetről. Úgy ábrázolják, hogy nemzeti összefogás helyett ügyeskedéssel, torzsalkodással és 
nehézkes bürokráciával találkoztak. A hetedik fejezetben az intézményesült életút következő 
állomásával kapcsolatos elbeszéléseket elemzem, elsősorban abból a szempontból, hogyan 
integrálódtak az osztrák társadalomba. Az elbeszélésekben ellentmondásos, hogy bár magát a 
folyamatot akadálymentesként jelenítik meg, azonban egyetemi tanulmányaikat abbahagyták, 
többször újrakezdték, végül többen nem fejezték be. Többen elmondták, hogy a tanulmányi 
ösztöndíjat nem megfelelő tanulmányi előmenetel miatt elvesztették, és tanulási feltételeik 
biztosítására dolgozniuk kellett. A munkavállalást ambivalens hatásúnak jelenítették meg: 
egyrészt elősegítette integrációjukat, mert pénzt kerestek és megismerkedtek osztrákokkal, 
másrészt a munkavégzés hátráltatta tanulmányaik eredményes folytatatását és befejezését. A 
sikeres társadalmi integráció egyik szimbolikus jelentőségű állomása a bevándorlóknál a 
házasságkötés, majd a gyermekvállalás. Interjúpartnereim egy része szintén bevándorló 
magyarral között házasságot, másik részük osztrák állampolgárokkal. A családalapítás és 
karrierépítés sokszor konfliktusba került életútjuk során. Számos alkalommal az egyik 
sikertelenségéért a másik vált elbeszéléseikben hivatkozási alappá. Az életrajzi adatfelvételből 
azonban az is kiderült, hogy a huszonnégy interjúpartnerem közül kilencen elváltak: van, aki 
néhány év elteltével, de többségük negyven éves koruk felett. A házasságok felbomlásánál 
mindenki egyéni okokra utalt – a túl sok munka miatt kevés idő jutott a családra, az együttlét 
során megkopott a kapcsolat – és senki nem említette, hogy az eltérő nemzetiségnek bármiféle 
szerepe lett volna a válásban. A nyolcadik fejezetben az integráció és a mindennapi 
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magyarságtudat kérdésköreit elemzem abból a szempontból, hogy a visszaemlékezők 
identitásképző tényezői közül milyen szerepet játszott a menekültidentitás, az osztrák és 
magyar nemzeti identitás. A menekült sors sebzettséget jelent – ez könnyen belátható, hiszen 
az embernek egy új, ismeretlen közegben újra kell definiálnia, ki kell „találnia” magát, 
miközben a korábbi közegével is gyökeresen átalakul a kapcsolata. A visszaemlékezők 
interiorizálták az osztrák nemzet sztereotipikus ábrázolási módjait, például az osztrák és 
magyar nemzetkarakterológia különbségeit (temperamentum, virtus). Bár visszaemlékezőim 
nem forradalmárként hagyták el 1956-ban az országot, menekült identitásuk konstruálását a 
forradalmi élmény is meghatározta. Egyrészt a befogadó közeg olyan szabadságharcosként 
tekintett rájuk, akiknek menekülnie kellett az önkényuralmi rendszer győzelme után, másrészt 
ők maguk is meg tudták jeleníteni önmagukat a befogadó számára hősként: rájátszva a 
magyar virtusra, az ahhoz kapcsolódó képzeteknek megfelelően viselkedve különlegesnek, 
nem hétköznapinak tarthatta őket a befogadó közeg. Ez a magatartásmód is segíthette 
mindennapi kapcsolatépítéseiket, integrációjukat.  
Disszertációm végén mellékletben közlöm a könnyebb tájékozódás végett az interjúk és egyes 
esetekben kérdőívek alapján összeállított életrajzokat. 
 
IV. Eredmények 
 

A Nyugatra menekülők, köztük az 1956-os magyar emigránsok azok, akik nem 
kollaboráltak a totalitárius rendszerrel, hanem szakítottak vele, amikor úgy döntöttek, hogy 
elhagyják az országot. Őket a Kádár-rendszer másként, idegenként, kvázi ellenségként 
jelenítette meg hivatalos diskurzusaiban (sajtó, film). Talán emiatt is a kivándorlók politikai 
szervezeteket, sajtótermékeket hoztak létre, önmagukat a rendszerrel szemben definiálták. Az 
emigránsok az anyaországgal szemben önálló entitásokként léteztek, azonban a Kádár-
rendszer puhulásával a magyar állam hasznosítani is akarta egykori állampolgárait mind az 
üzleti kapcsolatokban, mind turistaként. 

Disszertációm alapvető célja volt, hogy az 56-os Ausztriába menekült magyar 
emigránsok életútelbeszéléseivel ábrázoljam Magyarországhoz fűződő viszonyukat, 
önképüket, az életútjukban szerepet játszó különféle identitásképző tényezőket. Történeteik 
szociológiai szempontból több hasonlóságot mutatnak, mint különbséget: azonos 
életkorcsoportba tartoznak, 1940 környékén születtek. Közös csoportidentitásuk alapja, hogy 
ugyanolyan iskolatípusba, magyar menekültek számára létrehozott gimnáziumokba jártak, 
majd technikusi vagy felsőfokú végzettséget szereztek. Életútjuk során egyszer, maximum 
kétszer házasodtak, többségüknek két-három gyermeke született. Ennek ellenére történeteik 
különbözőek: egyeseknél erősebb identitásképző tényező a magyar nemzeti identitás, a 
Magyarországhoz fűződő viszony, másoknál erősebb az osztrák lokális identitás (Bécshez 
kötődés). Politikai identitásukat rendszerint meghatározza a kommunista, baloldali eszméktől 
és pártoktól való idegenkedés, egyesek a jobboldali, de nem szélsőséges pártokhoz, mások 
inkább a zöldmozgalomhoz kötődnek. Több interjúpartnerem életútelbeszélésében központi 
szerepet játszik az utazás. Számos történetet beszéltek el arról, hogy hány országban – sokszor 
volt gimnáziumi osztálytársakat meglátogatva – fordultak meg, milyen kulturális 
élményekben volt részük. 

Bár számos feldolgozás született migrációs hullámokról, menekültekről, eddig ezek 
elsősorban statisztikai jellegűek voltak, kivéve például, Puskás Julianna, Fejős Zoltán, Kanyó 
Tamás és Kovács Nóra egyes munkáit. Disszertációm módszertani újítása, hogy 
életútinterjúim készítése során megkíséreltem ötvözni a problémacentrikus 
társadalomtörténeti jellegű és a narratív biográfiai interjúzás módszereit, mivel munkám 
központi kérdésfeltevése az volt, hogy az 56-ban középiskolásként Ausztriába menekült 
fiatalok hogyan viszonyultak kibocsátó közegükhöz, az anyaországhoz, a szocialista 
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rendszerhez. Törekvésem volt, hogy érthetőbbé tegyem azt a folyamatot, hogy a migráció 
hatására életútjuk másként alakult, mint itthon maradott társaiké, ezért életútjukat máshogy 
építették fel, mint az otthon maradottak, mindennapjaikat másként élték meg. Előfeltevésem 
volt, hogy életútjukban ezért más identitásképző tényezőket is hangsúlyoznak, mint azok az 
egykori iskolatársaik, akik nem vándoroltak ki. Bár migrációjuk az 56-os forradalomhoz 
kötődik, forradalmár identitásuk nincs, menekültidentitásuk azonban igen. Az ő történeteik az 
osztráki nemzeti identitást is erősítik, mivel a befogadó közeg a menekültek patronálásával 
megélhette a nálánál szegényebbnek, szerencsétlenebbnek tartott szomszédok segítését. 
Jóllehet a második világháború utáni Ausztria mindennapi élete a négyhatalmi megszállás 
miatt szintén nehéz időszaknak számít nemzeti történelmükben. Annak, hogy a történeti 
ábrázolásokban ez az időszak „nehéz időknek” számít, az is az alapja, hogy az osztrákok 
féltek nemzeti szuverenitásuk tartós elvesztésétől. Azonban az 1960-as évektől kezdve a 
nemzeti narratíva az 1955-ös államszerződés megkötése miatt a második világháború utáni 
időszakot is sikertörténetként konstruálja. A menekültek magyar nemzeti identitása 
egyeseknél intézményekhez kötődik (újság, klub, egyház), másoknál inkább csoporthoz, a 
gimnáziumi osztálytársaikhoz. Önmagukat a kibocsátó közeghez képest másnak élik meg, 
amikor hazalátogatnak, inkább a különbségeket észlelik, azokat hangsúlyozzák. 
Menekültidentitásukat inkább történeti perspektívában élik meg: az interjúszituációban 
identitásukat sokkal inkább az osztrák nemzeti identitáshoz kötik. Interjúpartnereim 
életútjukat fejlődéstörténetnek élik meg: szegény menekültekből osztrák állampolgárokká 
váltak, nem mások a környezetükhöz képest. A Nyugat és Kelet közötti fejlettségi, kulturális, 
civilizációs különbség interjúpartnereim életút-elbeszéléseiben szimbolikus jelentőségű, 
visszatérő elem. Bár elvileg transzferszerepre lennének predesztinálva, ők ezt az 
interjúszituációban nem vállalták, inkább Ausztriához kötődésüket hangsúlyozták. Ez 
megjelenik abban, hogy Budapestet Bécshez viszonyítva szegény, kopott, lezüllesztett 
városnak tartják. Az elbeszélt történeteiket erősen befolyásolja a média: érzékelik a magyar és 
osztrák nyelvhasználati különbségeket: a magyar közbeszédet eldurvultnak tartják. A második 
generációt a történeti és antropológiai irodalom általában kettős identitásúnak véli. Interjúim 
során azt tapasztaltam, hogy bár a szülők azt szeretnék, hogy ne veszítsék el a gyermekek 
teljesen magyar identitásukat, valójában a második generációhoz tartozók többsége inkább 
osztrák identitásúnak vallja magát interjúpartnereim a maguk történelmi idejében csak osztrák 
(vagyis nem magyar) közegben juthattak el relatív magas életszínvonalra. Magyar 
nyelvhasználatuk még a magyar kultúrával és Magyarországgal szoros kapcsolatot ápoló 
ausztriai magyarok esetében is érezhető különbségeket mutat a hazai nyelvhasználathoz 
képest. A helyi, döntően bécsi magyarok kevés önálló kulturális terméket állítanak elő, így 
marad számukra a múltápolás és a magyar kultúra importja – döntően az anyaországból, de 
más, a Kárpát-medencében élő kisebbségi magyarok köréből is. Minden igyekezet ellenére 
nincs igazi magyar jövőképük. Az első generáció tagjai között meglévő és mozgósítható 
kapcsolati háló a második, harmadik generációra már nem terjed ki, az asszimiláció az első 
generáció kihalásával jelentősen felgyorsul. A magyarság ápolása legtöbbször a nyugdíjas, 
inaktív korban kerül előtérbe. Ennek két alapvető formája a magyar kulturális rendezvények 
látogatása és a német anyanyelvű, teljes mértékben osztrákká lett unokák magyar tudatának 
ébresztgetése, a magyar nyelv köznapi használatának erőltetése.  
 


