
„Nem tar tom fon tos nak a ko szo rú kat, ame lyek kel az utó kor övez engem,
nem ér de kel nek az em lék mû vek… Ami re azon ban súlyt he lyez nék, vagy
szí ve sen ven ném, ha majd egy szer azt a kor sza kot, amely ben az ausztriai
po li ti kai vi szo nyo kat be fo lyá sol hat tam – hi szen en nél töb bet nem is tehet
em ber –, azon nagy re for mok be ve ze té sé nek idô sza ka ként ér té kel nék,
ame lyek nyo mot hagy tak a tár sa da lom ban és a tár sa dal mi vi szo nyok
ja vu lá sát ered mé nyez ték.… Nincs an nál ször nyûbb gon do lat, hogy az
em ber csak ügy in té zô volt.”2

A rö vid hu sza dik szá zad (1918–1989) Auszt riá ja a tria no ni nál szám -
sze rû leg és pszi cho ló giai lag is je len tô sebb né pes ség- és te rü let vesz te ség -
gel kezd te meg, il let ve foly tat ta – a né met egy ség bôl tör té nô ki szo rulásra
vá la szul – „lagy ma tag, meg gyô zô dés nél kü li, egyik nap ról a má sik ra élô
po li ti kai gya kor la tát”.3 Bár az Ansch luss, a Big Bro ther hez tör té nô csatla -
ko zás kér dé se fo lya ma to san na pi ren den volt, és a két vi lág há bo rú között
– vál to zó in ten zi tás sal, de – vé gig meg ha tá roz ta az oszt rák po li ti ka tör -
té né seit, a köz tár sa sá giak nél kü li köz tár sa ság fo ko za to san el ju tott az
ön ál ló ál lam el fo ga dá sáig és igény lé séig, to váb bá a (Kö zép-)Eu ró pát
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Kreisky 100.
Ôfel sé ge I. Bru no, Mal lor ca csá szá ra1[ ]

1 A Bad Ischl ben ta lál ha tó Ca fé Zau ner ben Kreisky így ír ta alá a be jegy zé sét 1983-ban – köz vet le nül az
után a par la men ti vá lasz tás után, mely nek so rán el vesz tet te ab szo lút par la men ti több sé gét, és vé gül
vissza lé pett. (Ro bert ME NAS SE: Ez volt Auszt ria. Össze gyûj tött esszék a tu laj don sá gok nél kü li or szág ról.
Kal li gram, Po zsony, 2008. 235.)

2 Bru no Kreisky. Sei ne Zeit und mehr.Wis sens chaft li che Beg leit pub li ka ti o nen zur 240. Son de raus stel lung
des Hi sto ris chen Mu seums der Stadt Wien 18. Sep tem ber bis 15. No vem ber 1998. Hg. von der Stif tung
Bru no Kreisky Ar chiv und dem Hi sto ris chen Mu seum der Stadt Wien. Mu se en der Stadt, Wien, 1998.
(Az idé zet a könyv hát só bo rí tó ján ta lál ha tó.)

3 Bi bó Ist ván Az eu ró pai egyen súly ról és bé ké rôl cí mû ta nul má nyá nak Az oszt rák köz tár sa ság zsák ut cá ja
cí mû al fe je ze te. BI BÓ Ist ván: Vá lo ga tott ta nul má nyok. 1. k., 1935–1944. Mag ve tô Kiadó, Bu da pest, 1986. 456.
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egye sí tô, ré gi-új oszt rák misszió táv la ti fel vál la lá sáig is. Az alap já ban
sö tét kor szak ként in terp re tált el sô (1918–1933/34), és a sze ren csés csil -
lag zat alatt szü le tett má so dik köz tár sa ság (1945-tôl nap jain kig) az el té -
rô ke ret fel té te lek da cá ra is pro du kált ha son ló vo ná so kat.
Mind két idô szak ke gyes fél igaz sá gon, „élet ha zug sá gon” (Le bens lü ge)

ala pult: a Nyu gat zsa ro lá sá ra is al kal mas élet kép te len ség mí to szát a máso -
dik vi lág há bo rú vé gén a nagy ha tal mak ál tal tál cán fel kí nált ál do zat státus
kö vet te. Máig – igaz, egy re erôt le nebb – ta bu ként ke ze lik a hi va tás rendi-
fél fa sisz ta ál lam prob le ma ti ká ját és meg te rem tô jé nek, a „mun kás gyil -
kos” En gel bert Doll fuss kan cel lár nak a már tí rom sá gát. Szin tén nem kel -
lô kép pen ki be szélt és még ke vés bé megol dott az 1945 után is vi ru lens
an ti sze mi tiz mus, a má sod ren dû ál lam pol gá rok ként kezelt Habs bur gok
kér dé se, vagy a szin tén ren de zet len ki sebb sé gi prob lé ma (bár az utób bi
ket tô ese té ben már lát szik az alag út vé ge). A szá zad el sô fe lé ben töb bek
kö zött az egyen lô tá vol ság tar tás sal, te hát egy faj ta ko rai sem le ges ség gel
va ló sza kí tás ered mé nyez te a két dik ta tú rát ho zó ka taszt ró fát. A második
vi lág égést kö ve tôen az or szág ra kény sze rí tett (fel vál lalt) sem le ges ség bir -
to ká ban is si ke rült tá gí ta ni a kül po li ti kai moz gás te ret, és a tu da tos nyu -
ga ti orien tá ció s a si ke res köz ve tí tô sze rep is hoz zá já rult ah hoz, hogy ma
már messze Eu ró pá tól sem té vesz tik össze Auszt riát Auszt rá liá val.4

A nagy fo kú prag ma tiz mus sal megál dott (vagy túl zott haj lé kony sággal
meg vert?), gyak ran csu pán ver bá li san ra di ká lis, de „ké sôn és ak kor is
csak fé lig-med dig”5 cse lek vô po li ti ku sok so rá ból két szo ciál de mok ra ta
im pe ra tor re di vi vus emel ke dik ki: az el sô és a má so dik köz tár sa ság szüle -
té sé nél is ott bá bás ko dó Karl Ren ner, s mel let te Bru no Kreisky, az alpesi
köz tár sa ság hu sza dik szá za dá nak emb le ma ti kus po li ti kai sze mé lyi sé ge.
A bu da pes ti szü le té sû Jo hann Sze gô vers be szed te Auszt ria 1918 és

1955 kö zöt ti tör té ne tét. AKa i ser, Kri sen, Krieg und Kreisky6 cí mû poéma
nem csu pán a kez dô be tûk al li te rá ló azo nos sá ga miatt azo no sít ja a máso -
dik vi lág há bo rú utá ni, az ál lam szer zô dés sel meg vá sá rolt füg get len ség
idô sza kát, a si ke res és sta bil má so dik köz tár sa sá got (egy 2010 vé gén le -
bo nyo lí tott köz vé le mény-ku ta tás sze rint) a leg jobb 1945 utá ni szö vet -
sé gi kan cel lár sze mé lyé vel:7

4 And re as PITT LER: Bru no Kreisky. Ro wohlt Tas chen buch Ver lag GmbH, Kien bek bei Ham burg, 1996. 133.
5 El sô ként a szá za dot nyi tó I. (ma gyar tró non IV.) Ká rollyal kap cso lat ban hang zott el ez a mi nô sí tés. (Walter
POHL–Karl VO CEL KA: A Habs bur gok. Egy eu ró pai di nasz tia tör té ne te.Gul li ver Kiadó, Bu da pest, 1995. 475–476.)

6 Jo hann SZE GÔ: Ka i ser, Kri sen, Krieg und Kreisky. Öster reich von 1918 bis 1955. In ter na ti o na ler Li te ra tur
und Lyrik Ver lag, Wien, 1992.

7 http://www.nach rich ten .at/nach rich ten/po li tik/in nen po li tik/art385,533993, az utol só le töl tés ide je: 2011.
már cius 23.
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„A há bo rú után tíz év vel
Gép ment, tel ve sok re ménnyel
Négy bé csi nagy ku tyá val, a
Cím: Moszk va, az elv tár sak ho na.
Ki nek volt Ra ab mel lett még he lye?
Ott volt Figl, a külügy fe je!
A har ma dik utas volt ma ga
Schärf (a Sko da gas se ura).8

Egy hiány zik… Ki is? – Oh, …
you … know:
Nem más, mint Dok tor Kreisky Bru no!”9

Ha eh hez hoz zá tesszük, hogy a Mo nar chia bu ká sa után lét re jött, ön -
pusz tí tó bel sô konflik tu sok kal ter helt el sô köz tár sa sá got (és an nak poli -
ti kai elit jét) a két ku la csos ala pí tó atya ként10 jel lem zett Ren ner tôl az
auszt ro fa sisz ta for du lat szel le mi elô ké szí tô jén, Ignaz Sei pe len ke resz tül
a Ham let ként mo ra li zá ló11Kurt Schusch nig gig egy re kri ti ku sabb szemmel
vizs gál ja a tör té nész szak ma, ak kor Kreisky nyu god tan ne vez he tô a husza -
dik szá zad leg si ke re sebb és leg nép sze rûbb oszt rák szö vet sé gi kancellárjá -
nak. Kor mány zá sá nak idô sza ká ra az 1995-ben le bo nyo lí tott közvélemény-
ku ta tás részt ve vôi nek 45 szá za lé ka mint „arany kor ra” te kint vissza.12

A „leg na gyobb cseh vá ros ban”,13 Bécs ben szü le tett Kreisky már fiata -
lon hi tet tett az ön ál ló Auszt ria és a szo ciál de mok rá cia mel lett. Az an -
ti sze mi tiz mus egy ko ri eu ró pai fô vá ro sa ha ma ro san „vö rös Bécs” lett,
ahol a szo ciál de mok ra ták a nem zet gyû lé si és a hely ha tó sá gi vá lasz tá so -
kon is 50–60 szá za lé kos vá lasz tói tá mo ga tott sá got él vez tek (1920 októ -
be ré nek ki vé te lé vel). Kreisky ra bos ko dott az auszt ro fa sisz ta ál lam idején,
majd a ná cik von ták „vé dô ôri zet” alá. Ti zen két évet töl tött svédor szági
szám ûze tés ben, ahon nan a prag ma ti kus, pat rió ta, re for mer po li ti ka igé -
nyét hoz ta ma gá val. 1951-tôl hu szon hat éven át kor mány tag ként, állam -
tit kár ként, kül ügy mi nisz ter ként, szö vet sé gi kan cel lár ként és 1976 és

18 Adolf Schärf, Auszt ria szö vet sé gi el nö ke (1957–1965), ál lam fô ként is a bé csi Jo sef stadt ban, a Sko da -
gas se 1. alatt ta lál ha tó ma gán la ká sát hasz nál ta, ahon nan gya log is elér het te re zi den ciá ját.

19 Jo hann SZE GÔ: i. m. 72. (A szer zô for dí tá sa.)
10 Paul LEND VAI: Az oszt rák ti tok. 50 év a ha ta lom ku lisszái mö gött. Sa no ma, Bu da pest, 2008. 145.
11 Lu ci an O. ME Y SELS: Die ver hin der te Dy na stie. Erz her zog Franz und das Haus Ho hen berg.Mol den Ver lag,
Wien, 2000. 135.

12 Bru no Kreisky. Sei ne Zeit und mehr. I. m. 12.
13 Bru no KREISKY: Po li tik braucht Vi si o nen. Auf sä tze, Re den und In ter views zu ak tu el len po li tis chen Fra gen.
Mit ei nem Vor wort von Wal ter Jens. Athe nä um, Kö nig stein/Ts. 1982. 6.
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1989 kö zött a Szo cia lis ta In ter na cio ná lé alel nö ke ként meg ha tá ro zó mó -
don for mál ta az Oszt rák Szo cia lis ta Párt (SPÖ), a má so dik köz tár sa ság,
a szo ciál de mok rá cia, Eu ró pa és a vi lág ar cu la tát. Az SPÖ vá lasz tá si pla -
kát jai 1970-ben még csak a „mo dern Auszt ria” mel let ti kiál lás ra buz -
dí tot ták az oszt rá ko kat, és egy né met rek lám ügy nök ség ja vas la tá ra a
párt mo dern jel le gét alá hú zó ké pi mo tí vu mok kal (pél dául felemel ke dô
re pü lô gép), il let ve na rancs sár ga (!) alap szí nû pla ká tok kal és té vé hir de -
té sek kel ope rál tak.14 1971-ben a „Hagy já tok Kreis kyt és csa pa tát dol -
goz ni”, 1975-ben a „Kreisky – ki más?”, 1979-ben a „Kreisky – Auszt -
riá nak szük sé ge van rá”, 1983-ban pe dig a „Kreisky kell hogy ma rad jon
a kan cel lár” vá lasz tá si szlo gen ered mé nye zett szo ciál de mok ra ta gyô zel -
met.15 Eb ben Kreisky ma gá val ra ga dó sze mé lyi sé ge és zse niá lis stra té -
giai ér zé ke mel lett a li be rá lis tár sa dal mi re for mok, az „auszt ro ke y ne si -
á nus” gaz da ság- és szo ciál po li ti ka és az ál lam ön be csü lé sét is eme lô ak tív
kül po li ti ka is sze re pet ját szott. Ha son ló si ker so ro zat ra nincs pél da sem
Auszt riá ban, sem Eu ró pá ban, pe dig Oli ver Rath kolb tör té nész sze rint
„az oszt rák szo ciál de mok rá cia üze mi balese te” volt, hogy Kreisky, az
out si der, a zsi dó nagy pol gá ri szár ma zá sú, szám ûze tés bôl ha za tért ér tel -
mi sé gi, ráadá sul dip lo ma ta és kül po li ti kus egyál ta lán ha ta lom ra ke rül -
he tett.16 Az ame ri kaia kat és az oro szo kat, az ame ri kaia kat és az eu ró -
paia kat, az iz rae lie ket és a pa lesz ti no kat tár gya ló asz tal hoz ül te tô
„Nap ki rály”17 ha lá la elôt ti év ben, 1989. jú lius 17-én már egy mo der -
nebb, a vi lág ra nyi tot tabb és nem zet kö zi te kin tély nek ör ven dô Auszt ria
nyúj tott be – a sem le ges ség fenn tar tá sát hang sú lyoz va – fel vé te li ké rel -
met az Eu ró pai Kö zös ség be.

Kreisky, qui in car ne lu i-même l’Aut ri che
„Az Öreg” élet út ja mintegy szim bo li zál ta és ké sôb bi te vé keny sé ge alakí -
tot ta a hu sza dik szá zad Auszt riá já nak fôbb tör té né seit. A sok más oszt -
rák no bi li tás hoz (Sieg mund Freud, Gu stav Mah ler, Karl Ren ner, Adolf
Schärf vagy ép pen Fer di nand Pors che)18 ha son lóan mor va- és csehor -

14 Bru no Kreisky. Sei ne Zeit und mehr. I. m. 223.
15 http://www.de mo kra tie zent rum .org/bildst ra te gien/oe ster reich.html, az utol só le töl tés ide je: 2011. április 1.
16 A tör té nész vé le mé nyét lásd 100 Jah re Bru no Kreisky. „Sei ne Welt war grö ßer als sein Land”. http://www.
wie nin ter na ti o nal .at/de/con tent/100-jah re- bru no- kreis ky- de, az utol só le töl tés ide je: 2011. áp ri lis 1.

17 Ez az el ne ve zés Kurt Vor ho fer oszt rák új ság író tól szár ma zik.
18 Bru no KREISKY: Die Zeit in der wir le ben. Bet rach tun gen zur in ter na ti o na len Po li tik. He raus ge ge ben von
Ma nu el Luc bert. Ver lag Fritz Mol den, Wien–Mün chen–Zü rich–Innsb ruck, 1978. 14.
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szá gi fel me nôk kel ren del ke zô19 Kreisky 1911. ja nuár 22-én szü le tett
Bécs ben, zsi dó20 nagy pol gá ri csa lád ban. Ro ko nai kö zött csak egy szo -
ciál de mok ra ta funk cio ná rius volt, Ru dolf ne vû nagy báty ja. Karl Seitz,
Bécs balol da li pol gár mes te re meg is kér dez te ké sôbb tô le, hogy a gaz -
dag (Max, az ap ja), vagy az okos (Ru dolf) fiát tisz tel he ti-e ben ne.21 Sztá -
lin ak ko ri ban egy rö vid ideig Bécs ben dol go zott A mar xiz mus és a nem -
ze ti kér dés cí mû bro sú rá ján. Sôt Hit ler is az oszt rák fô vá ros ban
szo cia li zá ló dott 1913 má ju sáig.22 A két ké sôb bi dik tá tor „szom széd sá -
gá ról” per sze mit sem sej tett a kis Bru no, ugyanak kor Fe renc Jó zsef,
a Mo nar chiát hat van nyolc éven át irá nyí tó ural ko dó te me té se, ame lyen
nagy részt sze gény sor sú osz tály tár sai val együtt vett részt, meg ha tá ro zó
él mé nye lett. „Ir tó za to san hi deg nap volt, ször nyen fáz tunk. Ami kor
vég re megér ke zett a gyász me net, úgy tûnt, mint ha az egész vi lág fe ke té -
be öl tö zött vol na… Az em be rek ar cán fáj da lom és ag gó dás; most mi
lesz? Ami kor ha zaér tem, ma ga mon hagy tam a ka bá tot, mert nem volt
szén.”23 Lát ta az olasz front ról ha za tért meg cson kí tott ha di rok kan ta -
kat és a de zer tô rök tö me geit. A Mo nar chia bu ká sá nak és a köz tár sa ság
szü le té sé nek nap jai ban az tu da to sí tot ta ben ne az át me ne tet, hogy 1918.
no vem ber 12-én el tûn tek a csá szá ri si sa kos rend ôrök, akik rend sze re -
sen el za var ták a rongy lab dá val fo ci zó gye re ke ket a Kreis ky ék la ká sá -
hoz kö zel esô park ból, majd más nap im már pi ros-fe hér-pi ros kar sza -
lag gal foly tat ták a te vé keny sé gü ket. A csa ló dott fiúk meg is ál la pí tot ták:
„Nem volt itt sem mi lyen for ra da lom, hi szen egyál ta lán nem vál to zott
sem mi.”24 A park 2005 óta Kreisky ne vét vi se li.
Mi köz ben Auszt ria el kezd te felépí te ni az élet kép te len nek tû nô, de életre

ítélt köz tár sa sá gát, a kö zép is ko lás Kreisky – szü lei aka ra ta el le né re immár
a So zi a li stis che Ar bei ter ju gend (SAJ) tag ja ként, majd a kép zé sért fe le lôs
bi zott ság ve ze tô je ként – el kö te lez te ma gát a hú szas évek kö ze pé tôl de -

19 A ma töb bek kö zött re mek ket chup ja i ról és ubor kái ról is mert Fe lix Aust ria kon szern, mely 1959-ben az
ak kor kül ügy mi nisz ter ként te vé keny ke dô Kreisky köz ve tí té sé vel Mat ters burg ban hoz ta lét re auszt riai
telep he lyét, egy kor a csa lád anyai ágá nak tu laj do ná ban volt. (Vik tor REI MANN: Bru no Kreisky. Das Port rät
ei nes Sta ats man nes. Ver lag Fritz Mol den, Wien–Mün chen–Zü rich, 1972. 40.) Ap ja, Max Kreisky, szabad -
kô mû ves tex til ke res ke dô volt. (Bru no KREISKY: Die Zeit, in der wir le ben. I. m. 20.)

20 A zsi dó hit köz ség bôl 1931-ben lé pett ki, bi zo nyá ra a cio niz mus és a szo ciál de mok rá cia vi tá ja kap csán.
Éle te vé géig meg gyô zô dé ses ag nosz ti kus nak tar tot ta ma gát.

21 Pe ter PE LIN KA: Bru no Kreisky, der so zi al de mo kra tis che Re for mer. In: uô: Öster reichs Kanz ler. Von Le o pold
Figl bis Wolf gang Schüs sel. Ue ber reu ter, Wien, 2000. 114.

22 Azt ugyanak kor tud ta Kreisky, hogy egyik ro ko na, a Mag de burg ban élô Brün hil de Kreisky, egy Göb bels
ne vû né met hez ment fe le sé gül. (Vik tor REI MANN: i. m. 45.)

23 Bru no KREISKY: Zwis chen der Zei ten. Erin ne run gen aus fünf Jahr zehn ten. Kre ma yr & Sche ri au, Wien, 1986. 24.
24 Uo. 38.
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fen zí vá ba szo rult szo ciál de mok ra ta balol dal és az ön ál ló, de mok ra ti kus
és re pub li ká nus Auszt ria mel lett.25 Vég leg ak kor dön töt te el, hogy po -
li ti kai sze re pet vál lal, ami kor egy diák az ön gyil kos ság ba me ne kült ta -
ná ra em ber te len bá nás mód ja elôl, és Kreisky részt vett a tan ügyi hi vatal
elôt ti til ta ko zó de monst rá ción 1924 no vem be ré ben.26

1927. jú lius 15-én szem ta nú ja volt az Igaz ság ügyi Pa lo ta elôt ti tüntetés
vér be foj tá sá nak: „Nem csak a lö vé sek hang ját hal lot tuk, de lát tuk, ho -
gyan zu han nak a föld re az em be rek, és lát tuk a vért is. Elô ször lát tam
em be re ket meg hal ni.”27 A vi lág gaz da sá gi vál ság ki tö ré sé nek évé ben
Kreisky leérett sé gi zett, majd Ot to Bau er ta ná csá ra jo gi ta nul má nyo kat
foly ta tott. 1931-ben a po li ti kai bi zott ság ad lá tu sa ként mû kö dött köz re
a Szo cia lis ta In ter na cio ná lé két vi lág há bo rú kö zöt ti utol só ülé sén. Sa ját
el mon dá sa sze rint az volt a dol ga, hogy „min dig ki le gye nek he gyez ve
a ce ru zák, és sen ki ne hagy ja el az eser nyô jét”.28

1934. feb ruár 12-én, a pol gár há bo rú ki tö ré se kor hasz ta la nul pró bálta
fel ven ni a kap cso la tot a párt ve ze tôi vel. Egyik elv tár sá val, Franz Olah
ké sôb bi szak szer ve ze ti ve ze tô vel29 sok szo ro sí tot ták Bau er fel hí vá sát, de
mi vel az túl hosszú ra si ke rült, Kreisky az ál ta la fe les le ges nek tar tott
részek ki hú zá sá val le rö vi dí tet te azt.30 Csak Au gust Forst ner szak szer -
ve ze ti ve ze tô vel ta lál koz tak a Ca fé We stend ben, aki saj nál ta a sze gény
if ja kat, hogy „épp zá rás ra ér kez tek”.31 Kreisky, mint a Re vo lu ti o nä re
So zi a li stis che Ju gend (RSJ) egyik ve ze tô je,32 fu tár ként köz ve tí tett a brünni
emig ráns ve ze tés és az ott ho niak kö zött. 1935. ja nuár 30-án hu szon hét
tár sá val együtt le tar tóz tat ták,33 s az úgy ne ve zett szo ci a li sta per ben egy
év bör tön re ítél ték. A fog ság ban megis mer te „az élet leg rosszabb olda -

25 Érett sé gi dol go za tát is Auszt ria gaz da sá gi vi szo nyai ról ír ta, hogy iga zol ja an nak élet ké pes sé gét. Ot to
Bau er ta ná csá ra fel ke res te az al só-auszt riai me zô gaz da sá gi ka ma ra igaz ga tó ját, En gel bert Doll fusst is.
(Vik tor REI MANN: i. m. 55.)

26 Pe ter PE LIN KA: i. m. 115.
27 Bru no KREISKY: Zwis chen der Zei ten. 105. – Az ese mé nyek so rán vesz tet te éle tét Kreisky egyik ro ko na,
egy Ar thur Kreisky ne vû ék sze rész. (Vik tor REI MANN: i. m. 51.)

28 Bru no KREISKY: Die Zeit, in der wir le ben. I. m. 53.
29 A rész ben Bu da pes ten ne vel ke dett Oláht ké sôbb a szak szer ve ze ti pén zek kel va ló visszaélés, töb bek között
az FPÖ- nek jut ta tott tá mo ga tás, il let ve erô sen vi tat ha tó belügy mi nisz te ri tény ke dé se után ki zár ták az
SPÖ- bôl.

30 Vik tor REI MANN: i. m. 61.
31 Bru no KREISKY: Zwis chen der Zei ten. I. m. 200.
32 Pe dig a szo ciál de mok ra ták – Vic tor Ad ler sza vai val – ak ko ri ban „há rom szor is el za var tak, mi re be fo gad -
tak” egy dip lo mást vagy egy ér tel mi sé git. (Bru no KREISKY: Die Zeit, in der wir le ben. I. m. 22.)

33 A szü lei la ká sá ból a rend ôr sé gi bör tön be vil la mos sal vit ték be a nyo mo zók. Egy ideig azon is vi tat koz tak,
ki fi zes se a vi tel dí jat, hi szen Kreisky nem ön szán tá ból kezd te meg az uta zást. Vé gül a le tar tóz ta tott húzta
a rö vi deb bet. (Uo. 241.)
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lát”, pad lót si kált, zok nit mo sott, stop polt és rend szer te le nül evett.34

Marx, Bern stein és Freud mun káit is ol vas ta, A tô két sa ját jegy ze tek kel
is el lát ta és azt ter vez te, hogy ké szít be lô le egy rö vid, emészt he tôbb ki -
vo na tot.35 A ti zen nyolc hó na pos fog ság alatt az egyik legol va sot tabb
auszt riai mar xis ta lett be lô le.36

A bí ró sá gi tár gya lá son el mon dott bá tor be szé de kap csán fel fi gyelt rá
a vi lág saj tó. „Ad ják vissza a mun ká sok nak azt, ami vel már több mint
egy fél év szá za da ren del kez tek: egy sza bad új sá got – és sen ki nek sem
fog eszé be jut ni, hogy il le gá lis új sá go kat ol vas son, ter jesszen és ír jon.
Már meg mond tam, hogy to vább ra is szo cia lis ta va gyok… To vább ra is
az osz tály har cot tar tom az egyet len esz köz nek a mun kás ság fel sza ba dí -
tá sá ra… Az is elô for dul hat, hogy a kor mány ar ra kény sze rül, hogy egy
ko moly pil la nat ban a ha tá rok meg vé dé sé re hív ja fel az or szág szé les tö -
me geit. De csak egy de mok ra ti kus Auszt ria né pe fog ele get ten ni egy
ilyen fel hí vás nak. Csak sza bad pol gá rok fog nak har col ni a gúzs ba kötés
el len.”37 Pro fe ti kus sza vak.
Kreisky 1936. jú nius 3-án sza ba dult, de ta nul má nyait egy ideig még

nem foly tat hat ta. A má so dik köz tár sa ság ide jén vég zett po li ti kai te vé -
keny sé gét, a nép pár tiak hoz fû zô dô kap cso la tát erô tel je sen be fo lyá sol -
ták a kle ri ká lis-kon zer va tív, fél fa sisz ta oszt rák rend szer irán ti el lenér -
zé sei, a köz tár sa sá got még a hit le ri Ansch luss elôtt egy fo ko za tos puccsal
meg foj tó hi va tás ren di ál lam bör tö né ben szer zett ta pasz ta la tai.
A szo ciál de mok ra tá kat ül dö zô, sôt felakasz ta tó „szu per pat rió ták”38

ve ze tô je, Schusch nigg kan cel lár a Hit ler el le ni küz de lem ben ha mar be -
dob ta a tö rül kö zôt. 1938. már cius 14-én, két nap pal a né met csa pa tok
auszt riai be vo nu lá sa után, Kreisky le tet te utol só jo gi vizs gá ját. A korábbi
nagy né met nem zet gyû lé si kép vi se lô, Ernst Schön bau er pro fesszor az
Ansch luss le gi ti mi tá sa mel let ti ér vek fel so ra koz ta tá sá ra buz dí tot ta hall -
ga tó ját, aki – hi vat koz va a po li ti kai okok miatt el szen ve dett bör tön bün -
te té sé re – új kér dést kért. A meg le pett vizs gáz ta tó a „Chuz pe!” (Zsi dó
pi masz ság!) fel kiál tás sal dí jaz ta a me rész sé get, de vé gül mégis adott egy
má sik kér dést.39

A jog vég zett if jú szo cia lis ta már nem tud ta át ven ni a dip lo má ját. Miután
ön ként je lent ke zett a Ges ta pó nál, le tar tóz tat ták, a ki hall ga tá son vé resre

34 Vik tor REI MANN: i. m. 73.
35 Uo. 99.
36 Bru no KREISKY: Die Zeit, in der wir le ben. I. m. 144.
37 Bru no KREISKY: Re den. Band I. Ver lag der Öster rei chis chen Sta atsd ru cke rei, Wien, 1981. 1–2.
38 Bru no KREISKY: Die Zeit, in der wir le ben. I. m. 39.
39 And re as PITT LER: i. m. 56.
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ver ték, és két fo gát is el vesz tet te.40 Egy cel lá ban ra bos ko dott Fried rich
Fun der rel, a ke resz tény szo ciá lis párt lap, a Reichs post fô szer kesz tô jé vel
és Ri chard Steid lé vel, a ti ro li Heim wehr- ve zér rel.41 1938 au gusz tu sában
az zal a fel té tel lel bo csá tot ták sza ba don, hogy el hagy ja az or szá got. Szep -
tem ber 21-én, zse bé ben az en ge dé lye zett tíz már ká val, úti tás ká já ban pe -
dig Ro bert Mu sil A tu laj don sá gok nél kü li em ber cí mû köny vé vel Ber li -
nen és Dá nián ke resz tül Svédor szág ba uta zott.42

Ál né ven új ság író ként dol go zott, s vi tá zott a szo ciál de mok ra ta sors -
tár sai val (köz tük 1940 ta va szá tól Willy Brandt tal). A Szo cia lis ta If jú -
sági In ter na cio ná lé Lille-ben ren de zett kong resszu sán 1939 jú liu sá ban
egy új há bo rú ve szé lyé vel43 „rio gat ta” az ér tet len kül döt te ket, majd a
finn–orosz té li há bo rú ban volt ha di tu dó sí tó. Az 1943. no vem be ri moszk -
vai kon fe ren cia elôtt a svédor szá gi emig ráns oszt rá kok egy Lon don ba
kül dött me mo ran dum ban hi tet tet tek a füg get len, de mok ra ti kus oszt -
rák köz tár sa ság mel lett.44 Ezt kö ve tôen lét re hoz ták az Öster rei chis che
Ve rei ni gung in Schwe den (ÖVS)45 ne vû szer ve ze tet az zal a cél lal, hogy
meg szer vez zen egy oszt rák nem ze ti kong resszust, ame lyen majd meg vá -
laszt ják az Auszt riát a szö vet sé ge sek nél kép vi se lô ál lan dó bi zott sá got.
Az ÖVS a svéd kor mány se gít sé gé vel több se gély ak ciót is szer ve zett
Auszt ria el lá tá si ne héz sé gei nek or vos lá sá ra.
Kreisky elô ször 1946 má ju sá ban lá to gat ha tott ha za, a stock hol mi oszt -

rák kö vet ség at ta sé ja ként. 1951. ja nuár 2-án,46 rö vid del a negy ve ne dik
szü le tés nap ja elôtt és két nap pal Ren ner ha lá la után, a kül ügy mi nisz té -
rium gaz da ság po li ti kai osz tá lyá nak mun ka tár sa ként meg kezd te po li ti -
ku si pá lya fu tá sát a má so dik köz tár sa ság szol gá la tá ban.47 Ezután rö vid
ideig The o dor Kör ner ál lam fô po li ti kai ta nács adó ja, majd ka bi net jé nek
he lyet tes ve ze tô je volt. Ô fo gal maz ta fô nö ke 1951. no vem be ri be szé dét,

40 Pe ter PE LIN KA: i. m. 122.
41 KE RE KES La jos: Auszt ria hat van éve 1918–1978. (Karl Ren ner tôl Bru no Kreis ky ig). Gon do lat, Bu da pest,
1984. 233.

42 Bru no KREISKY: Zwis chen der Zei ten. 313. – Em lé kei sze rint Ber lin Bécs hez ké pest ma ga volt az el do rádó:
sen ki nem vi selt ho rog ke resz tet, és sen ki nem be szélt a Füh rer rôl. (Vik tor REI MANN: i. m. 89.) Ví zu mot a ké -
sôb bi svéd kül ügy mi nisz ter, Tor sten Nils son szer zett ne ki. (Bru no Kreisky. Sei ne Zeit und mehr. I. m. 212.)
Báty ja, Paul Kreisky ugyanak kor Pa lesz ti ná ba ván do rolt ki; öccse év ti ze de ken át tá mo gat ta anya gi lag.

43 Bru no KREISKY: Zwis chen der Zei ten. I. m. 333.
44 Vik tor REI MANN: i. m. 126.
45 Uo. 127.
46 Bru no KREISKY: Zwis chen der Zei ten. I. m. 420.
47 Er lan der svéd mi nisz ter el nök ma rasz tal ta Kreis kyt. Ami kor bú csúz tat ta, azt mond ta ne ki, bár mi lyen posztot
vál lal hat, ki vé ve a mi nisz te ri tiszt sé get. (Vik tor REI MANN: i. m. 134.) Párt ja kez det ben csak alap szer ve zeti
al pénz tár nok ként fog lal koz tat ta a bé csi 17. ke rü let ben. (Uo. 239.)

125Fiziker Róbert | Kreisky 100. Ôfel sé ge I. Bru no, Mal lor ca csá szá ra



amely ben Kör ner ki je len tet te: „Sen ki se tu laj do nít son a mi kis or szá -
gunk nak olyan nagy zá si hó bor tot, hogy be le kí ván szól ni a nagy ha tal -
mak vi tá já ba. A sza bad és füg get len Auszt ria, amely min den ve tél ke dés -
tôl tá vol tar ta ná ma gát, men te sen min den egy ol da lú el kö te le zett ség tôl,
egye dül és ki zá ró lag a bé ke ügyét szol gál va, nagy nye re sé get je len te ne
Eu ró pa és a vi lág szá má ra egyaránt.”48 Kör ner szö vet sé gi el nö ki re zi -
den ciá ján hét fôn ként ült össze a szo ciál de mok ra ta párt ve ze tés, s Kreisky
is részt vett eze ken a meg be szé lé se ken.49

1953 áp ri li sá tól (te hát alig több mint két év vel ha za té ré se után) már
külügyi ál lam tit kár ként dol go zott. Ko ráb bi köz ve tí tôi, szür ke emi nen -
ciás sze re pé bôl – a nyel ve ket nem be szé lô, a dip lo má ciai por ce lán bolt -
ban né ha ele fánt ként köz le ke dô fô nö ke, Le o pold Figl lé pé seit felügyel -
ve50 – tit kos kül ügy mi nisz ter ré avan zsált, és te vé ke nyen részt vál lalt az
oszt rák ál lam szer zô dés te tô alá ho zá sá ban, majd ab ban, hogy a sem le -
ges sé get ön ál ló oszt rák dön tés ként tár ják a vi lág elé.51 1955 már ciu -
sában egy bé csi dip lo má ciai ebé den – a szov jet ügy vi vô je len lé té ben –
az an go lul, fran ciául és své dül is tár gya ló ké pes Kreisky meg ra gad ta az
1815-ös bé csi kong resszu son el fo ga dott szer zô dé sek gyûj te mé nyét, és
fel tet te a kér dést: a sváj ci sem le ges ség vé del mé rôl szó ló ot ta ni ren del ke -
zé sek meg fe lel né nek-e a szov jet ve ze tôk igé nyei nek.52 Egy hét tel ké sôbb
meg hí vó le vél ér ke zett Bécs be: Moszk vá ba vár ják az oszt rák de le gá ciót.
Kreis ky nek meg ha tá ro zó sze re pe volt ab ban, hogy Auszt riá ból sem ek -
kor, sem ké sôbb nem lett „a szov jet kül po li ti ka ka ná ri ma da ra, amely
csi ri pel ugyan, de mégis csak ka lit ká ban ül dö gél”.53 Kreisky az ál lam -
szer zô dés ben az ál la mi szu ve re ni tás esz kö zét, a sem le ges sé gi tör vény ben
pe dig az ál lam szer zô dés ben elért nem zet kö zi stá tus biz to sí té kát lát ta.
Az 1956. má ju si vá lasz tás kam pá nyá ban nyil vá nos ság ra ho zott brosú -

rá já ban Kreisky, aki a párt já ban és a vá lasz tók sze mé ben is egy re nép -
sze rûbb volt, így fo gal ma zott: „Az ál lam szer zô dés aláírá sá val vé get ért
a má so dik köz tár sa ság tör té ne té nek el sô – még hoz zá tisz te le tet ér demlô –
fe je ze te. Most kez dô dik a má so dik fe je zet. Ez ak kor lesz si ke res, ha az

48 KE RE KES La jos: Auszt ria hat van éve 1918–1978. I. m. 328.
49 Pe ter PE LIN KA: i. m. 124.
50 Az ál lam szer zô dés szö ve gé hez pél dául azt fûz te hoz zá: „A vé gé rôl hiány zik egy pream bu lum.” (Vik tor
REIMANN: i. m. 157.)

51 Meg gyô zô dés sel val lot ta, hogy Auszt riát nem a sem le ges sé gért ju tal maz ták az ál lam szer zô dés sel, ha -
nem ép pen for dít va: a szu ve re ni tá sát el nye rô Auszt ria az ál lam szer zô dés sel ön ként vál lal ta az örö kös
sem le ges sé get. (Bru no KREISKY: Po li tik braucht Vi si o nen. I. m. 63.)

52 And re as PITT LER: i. m. 75–76.
53 Bru no KREISKY: Die Zeit in der wir le ben. I. m. 113.
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oszt rák nép felis me ri, hogy sa ját dön té sé tôl függ, mi vé vá lik Auszt ria.
Vá laszt ha tunk: olyan ál lam le gyen Auszt ria, ahol ke ve sek gaz da gok és
a so ka ság sze gény, vagy a nép egy tel jes fog lal koz ta tott sá got, emel ke dô
jó lé tet és szo ciá lis igaz sá gos sá got biz to sí tó or szá got akar bir tok ba ven -
ni.”54 Kreisky csil la gá nak emel ke dé sét je lez te, hogy az Oszt rák Nép párt
(ÖVP), vá lasz tá si gyô zel me el le né re, nem tud ta elér ni le vál tá sát, és meg
kel lett elé ged nie egy má so dik, nép pár ti ál lam tit kár ki ne ve zé sé vel. A szo -
ciál de mok ra ta párt el nök ség tag ja ként, majd he lyet tes párt el nök ként
meg ha tá ro zó sze re pet ját szott az SPÖ új párt prog ram já nak ki dol go zá -
sá ban és 1959. má ju si vá lasz tá si ered mé nyé ben. (A szo cia lis ták több
sza va za tot, de a vá lasz tá si rend szer arány ta lan sá gai miatt egy man dá -
tum mal ke ve seb bet kap tak, mint a koa lí ciós part ner.) Im már kül ügy mi -
nisz ter ként ön ál ló re szort tá épí tet te ki a szö vet sé gi kan cel lá ri hi va tal
egyik alosz tá lya ként mû kö dô kül ügy mi nisz té riu mot. Ké sôb bi kor mány -
fôi mû kö dé se so rán is nagy hang súlyt he lye zett ar ra, hogy a hát tér ben
te vé keny ke dô, pár ton kí vü li kül ügy mi nisz te rek (Ru dolf Kirchsch lä ger,
Erich Biel ka és Wil li bald Pahr) te vé keny sé gét el ho má lyo sít va ô áll jon
a ri val da fény ben, és to vább ra is ô ha tá roz za meg az oszt rák kül po li ti -
ka fô irá nyait.55 Ugyanak kor nagy ra tar tot ta a szak ér tôk – ahogy ô ne -
vez te ôket, „a nul lás vér cso por túak”56 – te vé keny sé gét.
El sô mi nisz te ri tény ke dé se ként egy több mint negy ven éve megol datlan

olasz–oszt rák konflik tust vitt az ENSZ plé nu ma elé, és au to nó miát kö -
ve telt a dél- ti ro li né met aj kú ki sebb ség szá má ra.57 A vi lág szer ve zet úgy
ha tá ro zott, hogy az olasz rész rôl a más fél ol da las 1946-os pá ri zsi egyez -
mény aláírá sá val le zárt nak hitt kér dést a két fél nek új ra kell tár gyal nia.
Az 1964 de cem be ré re Gi u sep pe Sa ra gat olasz kül ügy mi nisz ter rel kö zö -
sen ki mun kált komp ro misszum „elér te azt, amit el le he tett ér ni”58 – de
Kreisky már nem ér te meg a prob lé ma vég le ges ren de zé sét, a „dél- ti roli
cso mag” 1992-es aláírá sát. A kül ügy mi nisz ter köz ve tí tett a nagy ha tal -
mak kö zött a ber li ni és a ku bai vál ság ide jén is. Szám ta lan szor ér velt az
EF TA és az Eu ró pai Gaz da sá gi Kö zös ség (1972-ben te tô alá ho zott)
együtt mû kö dé sé nek, a har ma dik vi lág nyu ga ti meg se gí té sé nek szük sé -
ges sé ge mel lett is. A de ko lo ni a li zá ció, a gaz da sá gi és szo ciá lis prob lé -

54 Bru no KREISKY: Re den. Band I. I. m. 40.
55 Kan cel lár ként a Biel ka és Pahr kö zöt ti vál tás ide jén – bi zo nyá ra tech ni kai okok miatt – né hány óra ere jéig
is mét be töl töt te a kül ügy mi nisz te ri posz tot 1976. ok tó ber 1-jén. A pon tos ma gya rá zat ról hall gat nak a források.

56 Pe ter PE LIN KA: i. m. 133.
57 1961-ben még a dél- ti ro li szél sô sé ge sek egyik de le gá ció ját is fo gad ta bé csi vil lá já ban. (Pe ter PE LIN KA:
i. m. 126.)

58 Bru no KREISKY: Im Strom der Po li tik. Der Me mo i ren zwei ter Teil. Kre ma yr & Sche ri au, Wien, 1988. 155.
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mák megol dá sát cél zó „új Mar shall-terv” fel ve té se, a la tin-a me ri kai, af -
ri kai és ázsiai oszt rák kép vi se le tek meg nyi tá sa Auszt ria po zí cióit is ja -
ví tot ta: az or szág elô ször 1973/74-ben lett az ENSZ Biz ton sá gi Ta ná -
csá nak nem ál lan dó tag ja. Kreisky volt az el sô nyu ga ti kül ügy mi nisz ter,
aki Ma gyaror szág ra lá to ga tott (el ment Ro má niá ba és Bul gá riá ba is).
Tény, hogy a bo nyo lult kér dé se ket is egy sze rûen meg vi lá gí tó po li ti kus
ked velt és ha té kony tár gya ló fél volt, de ez a sal lang men tes for má ban
elô ve ze tett po li ti ka nem volt ép pen „schil ling men tes”: 1959 és 1966 kö -
zött több mint más fél száz út ját je gyez ték fel a külügyi an na le sek.

Párt el nök-kor mány fô
Az SPÖ 1966-os vá lasz tá si ve re sé ge Kreis kyt majd nem az ENSZ fô tit -
ká ri szé ké be re pí tet te,59 de a szo cia lis ták erôs em be re egy kon ven cio ná -
lis ügy in té zôi poszt he lyett in kább Fried rich Ad ler, Ri chard Seitz, Adolf
Schärf és Bru no Pit ter mann örö ké be lé pett, és öt ven hat éves ko rá ban a
hu sza dik szá za di oszt rák szo ciál de mok rá cia ötö dik ve ze tô je lett. 1967.
feb ruár el se jén mintegy 72,4 szá za lé kos több ség gel vá lasz tot ták meg
párt el nök nek. „Re mé lem, le he tô sé gem lesz ar ra, hogy fo ko za to san el -
nyer jem azok bi zal mát is, akik most még bi zony ta la nok vol tak ve lem
kap cso lat ban”60 – fo gal ma zott. Más fél év vel ké sôbb 97 szá za lé kos több -
ség gel erô sí tet ték meg a poszt ján.61 Kor mány fôi tény ke dé sét se gí tet te
a nép pár tiak ál tal kon szo li dált bü dzsé, a bein dult gaz da sá gi nö ve ke dés,
a re for mok kal lé nye gé ben szim pa ti zá ló tár sa da lom és a mö göt te – ekkor
még – egy sé ge sen fel so ra ko zó szo cia lis ta párt is. Auszt ria a ked ve zôt len
nem zet kö zi ke ret fel té te lek (a viet na mi há bo rú utol só évei, a szov jet be -
vo nu lás Af ga nisz tán ba, a kö zel-ke le ti há bo rúk, a két olaj vál ság és az
Auszt riát is elérô ter ror hul lám, il let ve a het ve nes évek vé gé nek új kon -
zer va tív po li ti kai for du la ta) da cá ra si ker re volt ítél ve.
Az SPÖ-t Kreisky úgy kí ván ta be mu tat ni a vá lasz tók nak, mint mo -

dern, gaz da ság po li ti kai kér dé sek ben kom pe tens, szé les tö me ge ket meg -
szó lí ta ni és Auszt riát a skan di náv jó lé ti ál la mok min tá já ra megújí ta ni

59 A kan di dá lás eluta sí tá sát így in do kol ta: „Po li ti kai ér te lem ben an nál sok kal ön ál lób ban gon dol ko dó ember
va gyok, sem mint hogy a leg job ban fi ze tett pa rancs vég re haj tói ál lás ban jól érez ném ma gam.”
http://www.wie ner -on li ne .at/2011/01/ler nen- sie- ges chich te- herr- re porter/, az utol só le töl tés ide je:
2011. áp ri lis 26. Ké sôbb, 1974 ta va szán párt tár sai a köz tár sa sá gi el nök-je lölt ség vál la lá sá ra akar ták rá -
ven ni – szin tén si ker te le nül.

60 Bru no KREISKY: Re den. Band I. I. m. 723.
61 Vik tor REI MANN: i. m. 271.
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ké pes, a ka to li kus egy ház zal meg bé ké lô,62 nyi tott erôt. A leg ki sebb fa -
lu ban is sze mé lye sen nép sze rû sí tet te a mintegy ezer négy száz szak ér tô63

be vo ná sá val ké szült „prog ra mok prog ram ját”,64 az or szág mo der ni zá -
ció já nak komp lett ter vét. A gaz da sá gi prog ram ki dol go zá sát Ernst Eugen
Ve sels ky, az egész ség ügyi és kör nye zet po li ti kait a ké sôb bi tu do mány -
ügyi mi nisz ter asszony, a szo ciál de mok ra ták nagy asszo nya, Her tha Firn -
berg, a fel sô fo kú ok ta tás átala kí tá sát cél zó ter ve ket Heinz Fi scher, jelen -
le gi szö vet sé gi el nök, az igaz ság ügyi re for mot a ko ráb bi kom mu nis ta
szim pa ti záns, Chri sti an Bro da koor di nál ta.65

A szo ciál de mok ra ták a mo dern Auszt ria ví zió já val, il let ve az NSZK-
be li ked ve zô po li ti kai vál to zá sok (Willy Brandt vá lasz tá si gyô zel me) far -
vi zén evez ve a má so dik köz tár sa ság tör té ne té ben elô ször a nem zet gyû -
lés legerô sebb párt já vá let tek.
Az FPÖ (és Franz Jo nas szö vet sé gi el nök hat ha tós) tá mo ga tá sá val létre -

jött ki sebb sé gi kor má nyá nak négy mi nisz te re is egy kor az NSDAP tagja
volt, de Kreisky kiállt mel let tük: „So kan, min de nekelôtt kül föl dön, még
ma sem ér tik, miért nem le he tett egy sze rûen meg fé kez ni a né met és oszt -
rák ná ci kat. De megis mét lem: bíz nunk kel lett ab ban, hogy az em be rek,
akik oko sab bá vál tak a ta pasz ta la taik ré vén, meg ta lál ják a de mok rá ciá -
hoz ve ze tô utat. Sen ki nek sem le het meg sem mi sí te ni az anya gi eg ziszten -
ciá ját, mert akár op por tu niz mus ból, akár meg gyô zô dés bôl a ná ciz mus
mel lett dön tött… Alap já ban min dig tar tot tam ma gam ah hoz a mar xi
alap elv hez, hogy a tár sa dal mi lét ha tá roz za meg a tu da tot. A hosszú
idôn át a tár sa da lom ból ki ta szí tott mun ka nél kü li nek ily mó don más
a tár sa dal mi tu da ta, mint azok nak, akik biz tos mun ka hellyel ren del kez -
nek.”66 A mi nisz te rek kö zül csak a me zô gaz da sá gért fe le lôs egy ko ri SS-
tag, Jo hann Öl lin ger mon dott le, „egész ség ügyi okok ra” hi vat koz va.
Az „át lát ha tó ság”, az ál lan dó tár sa dal mi kont roll szük sé ges sé gé nek

jel sza vá val ope rá ló és rend sze re sen saj tó tá jé koz ta tó kat tar tó67 kor mány
– nem csu pán sza vak ban meg nyil vá nu ló, ha nem va ló di – re for mok iránti

62 Kül ügy mi nisz ter ként az ag nosz ti kus szo cia lis ta Kreisky már 1960. jú nius 23-án új kon kor dá tu mot írt alá
a Szent szé ket kép vi se lô Gio van ni Del le pi a ne pá pai nun cius sal. (Uo. 216.)

63 A szak ér tôk fe le a száz hat van nyolc ol da las gaz da sá gi prog ra mon dol go zott. (Uo. 275.)
64 Her tha Firn berg, ké sôb bi tu do mány ügyi mi nisz ter meg ha tá ro zá sa. (And re as PITT LER: i. m. 93.)
65 Oli ver RATH KOLB: Die Kreis ky -Ä ra 1970–1983. In: Rolf STEI NIN GER–Mi chael GEH LER (szerk.): Öster reich im
20. Jahr hun dert. Bd. 2. Vom Zwei ten Welt krieg bis zur Ge gen wart. Böh lau Ver lag, Wien–Köln–Wei mar,
1997. 313.

66 Bru no KREISKY: Zwis chen der Zei ten. I. m. 428.
67 Wal ter POL LAK: So zi a lis mus in Öster reich. Von der Do nau mo nar chie bis zur Ära Kreisky. Econ Ver lag,
Wien–Düs sel dorf, 1979. 290.

129Fiziker Róbert | Kreisky 100. Ôfel sé ge I. Bru no, Mal lor ca csá szá ra



el kö te le zett sé gét és ké sôbb rész le te zen dô el sô re form cso mag ját az oszt -
rá kok 50,04 szá za lé kos ab szo lút több ség gel és újabb kor mány za ti meg -
bí zás sal dí jaz ták az elô re ho zott vá lasz tá so kon. A cé lok – a ha ta lom mal
él ve, de nem visszaél ve fel vál lal ni a régóta ese dé kes re for mo kat, vég re -
haj ta ni az át fo gó de mok ra ti zá lást és meg va ló sí ta ni az esély egyen lô sé get
nö ve lô szo ciá lis rend szert – vál to zat la nok ma rad tak. A het ve nes évek
kö ze pé re Kreisky párt ál lás tól füg get le nül, bel- és kül föl dön egyaránt
osz tat lan „nap ki rá lyi” nép sze rû ség nek ör ven dett, olyannyi ra, hogy
VI. Pál pá pa kis sé pa ra dox föl di pa ra di cso má ból, l’iso la fe li cé jé bôl68

a szo ciá lis part ner ség és a szo ciá lis bé ke jó lé ti ál la má nak mí to szát iga -
zo ló bol do gok szi ge te lett.
Ugyanak kor 1975 for du ló pon tot je len tett a Kreisky ne vé vel fém jelzett

kor szak ban. Nem a bel po li ti kai bom ba ként rob ba nó Wie sen thal–Kreisky -
af fér miatt, és nem is az újabb túsz drá ma, Car los Ra mi rez San chez arab
kom man dó já nak ha lá los ál do za to kat is kö ve te lô bé csi raj taüté se okán.
Auszt ria túl ju tott a re for mok kri ti kus tö me gén, a mo der ni zá ció csúcs -
pont ján és egyút tal a kon junk tú ra idô sza kán is. A kan cel lár et tôl kezdve
kül po li ti kai kér dé sek nek szen tel te ma gát, és a bel po li ti ká ban, a to vábbi
re for mok fi nom han go lá sá nak front ján, va la mint az olaj vál ság okoz ta
„hét szûk esz ten dô” „gi gan ti kus el te re lô had mû ve le té ben”69 (azaz annak
tu da to sí tá sá ban, hogy to váb bi igé nye ket nem tud nak kielé gí te ni) fô leg
a ve ze tôi tan dem má sik tag ja, Han nes And rosch al kan cel lár, pén zügy -
mi nisz ter vi téz ke dett. Kap cso la tuk nem volt zök ke nô men tes, And rosch
1977-ben mégis ab ban az egye dül ál ló kegy ben ré sze sült, hogy né hány
na pot Kreisky mal lor cai vil lá já ban tölt he tett.70 Kreisky het ve ne dik szü -
le tés nap ján azon ban már Fred Si no watz volt az al kan cel lár és a ki je lölt
utód.71 And rosch, aki utol só „hi va ta li teen dô je ként” ün ne pi kö szön tôt
mon dott a kan cel lár tisz te le té re, ma úgy lát ja: le het, hogy ket te jük közt
volt va la mi fé le apa-fiú kap cso lat, de fiú-a pa vi szony so ha.72

Kreisky a Ke let-Eu ró pá val foly ta tott dia ló gus ke re té ben fô leg Jo sip
Broz Ti to Ju go szlá viá já val és Ká dár Já nosMa gyaror szá gá val épí tett ki

68 1971-ben VI. Pál pá pa ne vez te így Auszt riát Franz Jo nas oszt rák szö vet sé gi el nök va ti ká ni lá to ga tá sán.
69 Manf red PRIS CHING: Das En de des Wohl fahrt sta a tes. Zum so zi al po li tis chen Er be Bru no Kreis kys. In: Bruno
Kreisky. Sei ne Zeit und mehr. I. m. 67.

70 Pe dig ott Fe li pe Gon zá lez spa nyol mi nisz ter el nö kön és Jasszer Ara fa ton kí vül nem sok po li ti kus járt,
osztrák tu ris ta an nál több.

71 Pe ter PE LIN KA: i. m. 138–140.
72 And rosch visszaem lé ke zé se, http://diep res se. com/ho me/mei nung/de bat te/543118/And rosch_Es- war-
 nie -ei ne- Sohn Va ter Be ziehung?di rect=543157&_vl_back link=/ho me/le ben/rei se/543127/in dex. do&sel
Chan nel=, az utol só le töl tés ide je: 2011. má jus 9.
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jó kap cso la to kat, de a cseh szlo vák ál lam mal is si ke rült kö ze le dést elérni
a prá gai ta vasz vér be foj tá sa el le né re. A cseh szlo vá kiai in vá zió há rom
ta nul sá gát ab ban lát ta, hogy a kom mu nis ta dik ta tú ra nem de mok ra ti -
zál ha tó, a ka to nai in ter ven ció a dik ta tú rák ra jel lem zô megol dás, és velük
szem ben az össze fo gás és a ha tá ro zott fel lé pés le het a cél ra ve ze tô. Ez
utób bit fô leg a bel po li ti ká ban, a kom mu nis ták kal va ló min den ne mû
együtt mû kö dést eluta sí tó úgy ne ve zett Ei sen stad ti Nyi lat ko zat kiadá sá -
val tar tot ta el vi kér dés nek.73 Kreisky köz re mû kö dé sé vel ke rült Auszt -
riá ba Zde nek Mlynar, egy ko ri KB-tit kár, Ale xan der Dubcek kö ze li bi -
zal ma sa és a Char ta ’77 egyik ala pí tó ja, aki ha lá láig elôbb tu do má nyos
ku ta tó ként La xen burg ban, majd a po li ti ka tu do má nyok pro fesszo ra ként
Innsb ruck ban te vé keny ke dett. A kan cel lár szót emelt Vác lav Ha vel,
Andrej Sza ha rov és más em be ri jo gi ak ti vis ták ér de ké ben is, ugyanak -
kor szo ros nak mond ha tó kap cso lat ban állt Her bert Stei ner rel, aki „olyan
volt, ami lyen nek egy an ti kom mu nis ta biz to san nem tud el kép zel ni egy
kom mu nis tát: sár mos, to le ráns, prag ma ti kus és nyi tott”.74 Stei ner nek,
a Do ku men ta ti on sar chiv des öster rei chis chen Wi der stan des (DÖW), és
a ke let–nyu ga ti tör té nész pár be széd nek Linz ben azóta is fó ru mot biz to -
sí tó International Con fe ren ce of La bo ur and So ci al Hi sto ry (ITH) egyik
ala pí tó já nak te vé keny sé gét nagy ra tar tot ta és tá mo gat ta.
Kreisky 1974 már ciu sá tól kezd ve több, a kö zel-ke le ti tér ség ben foly -

ta tott tár gya lás75 ered mé nye kép pen ar ra a meg gyô zô dés re ju tott, hogy
az arab–iz rae li prob lé ma bé kés megol dá sa nem kép zel he tô el Jasszer
Ara fat Pa lesz ti nai Fel sza ba dí tá si Szer ve ze té nek (PFSZ) be vo ná sa nél kül.
Az egyip to miak, az iz rae liek és a pa lesz ti nok kö zöt ti si ke res köz ve tí tés,
a bé csi ta lál ko zó An var el Sza dat egyip to mi el nök és Si mon Pe resz, az
el len zé ki Iz rae li Mun ka párt el nö ke kö zött, majd Ara fat 1979. jú lius 7-i
bé csi fo ga dá sa (to váb bá a PFSZ dip lo má ciai elis me ré se) azt a po li ti kai
megol dást ve tí tet te elô re, ame lyet Kreisky ko rát jócs kán megelôz ve hir -
de tett meg 1979 ok tó be ré ben az ENSZ köz gyû lé se elôtt. A tár gya lá sok
elô fel té te léül az oszt rák kan cel lár pa lesz tin rész rôl Iz rael ál lam lé té nek
elis me ré sét, Iz rael ré szé rôl pe dig a pa lesz ti nok nem ze ti jo gai nak ak cep -
tá lá sát je löl te meg. A csak lé pés rôl lé pés re elér he tô komp ro misszu mok

73 Paul LEND VAI: i. m. 121.
74 An ton PE LIN KA–Her bert STEI NER: Die Ener gie des Lie bens wür di gen. (Aus: In for ma ti o nen der Ge sells chaft
für po li tis che Aufk lä rung, Nr. 69, Ju ni 2001.) http://www.do ew .at/the ma/stei ner/pe lin ka.html, az utolsó
le töl tés ide je: 2011. áp ri lis 13.

75 Sa ját szá mí tá sai alap ján át la go san hét órát töl tött egy or szág ban, a hi va ta los lá to ga tá sok he lyett a tény -
le ges tár gya lá sok ra he lyez ve a hang súlyt. (Bru no KREISKY: Die Zeit, in der wir le ben. I. m. 131. – Kad hafi
lí biai ve ze tô el sô nyu ga ti út ja 1982-ben Bécs be ve ze tett.)

131Fiziker Róbert | Kreisky 100. Ôfel sé ge I. Bru no, Mal lor ca csá szá ra



Kreisky meg gyô zô dé se sze rint köl csö nös bi zal mon ala pu ló bé kés egy -
más mel lett élést, majd köl csö nös gaz da sá gi elô nyö ket ho zó együtt élést,
vég ered mény ben pe dig egy „pro duk tív és krea tív” jó lé ti ré giót ered mé -
nyez het nek.76 Vé le mé nye sze rint Je ru zsá lem bi zo nyos ér te lem ben egy új
Ró má vá vál hat, hi szen Ró ma egye sek nek a pá pa szék he lye, má sok nak
pe dig Olaszor szág fô vá ro sa.77 Bár az egy ideig Iz rael ben an ti sze mi tá nak
tar tott Kreisky nem ér het te meg Ji chak Ra bin iz rae li kor mány fô és az
ál ta la sza lon ké pes sé tett Ara fat wa shing to ni tör té nel mi kéz fo gá sát, illetve
az os lói egyez mény aláírá sát (ugyanak kor az el sô, 1985-ben le zaj lott fo -
goly cse ré ben ak tív sze re pet ját szott), az iz rae li–pa lesz tin meg bé ké lés fo -
lya ma tát ma ra dan dóan be fo lyá sol ta.
Idô köz ben Kreisky ha zai te re pen már egy új, a li be rá li sok fe lé nyi tó

párt prog ram mal is mét dia dal mas kod ni tu dott: az 51 szá za lé kos sza va -
za ti arány a leg jobb ered mény a szo ciál de mok ra ták tör té ne té ben.
A SALT -IImegál la po dás bé csi aláírá sá nak más nap ján el mon dott beszé -
dé ben, amely ben a kor mány prog ra mot is mer tet te, is mét hi tet tett a teljes
fog lal koz ta tás, Auszt ria to váb bi mo der ni zá lá sa és átala kí tá sa mel lett.
El ha tal ma so dó ve se ba ja és a me net rend sze rint ér ke zô bot rá nyok meg -

vi sel ték fi zi kai és po li ti kai ál ló ké pes sé gét, és a vá lasz tók fi nom meg zsaro -
lá sa (csak ab szo lút több ség ese tén ma rad a hi va ta lá ban) sem járt sikerrel.
A „csak” 48 szá za lé kos szo ciál de mok ra ta gyô zel met ho zó 1983-as vá -
lasz tá sok nap ján Kreisky be je len tet te a tá vo zá sát, és fél év vel ké sôbb
nem zet gyû lé si kép vi se lôi man dá tu má ról is le mon dott. Bú csú be szé dé ben
a hú szas–har min cas évek re mény te len sé gé vel sza kí tó má so dik köz társasá -
got mél tat ta: „Örü lök, hogy ilyen hosszú ideig köz re mû köd het tem ebben
a nagy épít ke zés ben, és hogy a fej lô dés azt ered mé nyez te, hogy ma népünk
min den cso port ja mel let tünk áll, fe det len fô vel hall gat ja a himnu szun -
kat, hogy nincs olyan re le váns po li ti kai cso port vagy párt, amely ven né
a bá tor sá got, hogy két ség be von ja or szá gunk élet ké pességét, röviden:
hogy új, na gyon nyu godt és csen des oszt rák pat rio tiz mus született…”78

Hét év vel ké sôbb be kö vet ke zett ha lá lá val Auszt ria tör té nel mé nek egy
je len tôs kor sza ka is le zá rult. Az ál la mi te me té sen tíz ez rek bú csúz tak tô -
le. Auszt ria, az eu ró pai és az oszt rák szo ciál de mok rá cia megújí tó ját
Manès Sper ber, ga lí ciai szü le té sû oszt rák-fran cia író így mél tat ta:
„A legoko sabb po li ti kus, aki vel va la ha is ta lál koz tam.”79

76 Bru no KREISKY: Re den. Band II. I. m. 823–824.
77 Bru no KREISKY: Po li tik braucht Vi si o nen. I. m. 168.
78 A nem zet gyû lé si jegy zô köny vet idé zi And re as PITT LER: i. m. 127.
79 Uo. 151.
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Best of Kreisky
Nem csu pán a Habs burg-ko ri Auszt riá val, de a hu sza dik szá zad négy
„rend szer vál tást”, két dik ta tú rát, két ide gen meg szál lást és két köz tár -
sa sá got ered mé nye zô évei vel kap cso lat ban is szá mos mon dás ma radt
fenn. A legis mer tebb ezek kö zül a Ge or ges Cle men ceau fran cia mi niszter -
el nök nek tu laj do ní tott „L’Aut ri che, c’est ce qui re ste”.80 A bon mot-k
szá mát Kreisky is gya ra pí tot ta né hánnyal. Él ve ze tes mon dá sai val, szem -
lé le te sen tá lalt po li ti kai mon dan dó já val és né ha dur va ri poszt jai val vir -
tuóz mó don for ra dal ma sí tot ta a tá jé koz ta tás po li ti kát. Is mert, hogy egy
vi ta he vé ben fel szó lí tot ta part ne rét: „Most ne vi táz zunk ezen, jöj jön el
in kább hoz zám egy to jás rán tot tá ra!” A bé csi tár sa sá gi élet kiemel ke dô
ese mé nyét így mél tat ta: „A tör té ne lem az zal bün te ti a fiatal for ra dal má -
ro kat, hogy ké sôb bi éveik ben frak kot és ér dem ren de ket ma guk ra ölt ve
kell el men niük az Ope ra bál ba.” De a klasszi kus va ló szí nû leg a leg rö vi -
debb mon dá sa: „Az a vé le mé nyem…”.81 Ezt min dig hosszú le ve gô vétel,
majd még hosszabb, amúgy le bi lin cse lô mo no lóg kö vet te. Néz zünk né -
hány „klasszi kus” tör té ne tet.
„A nap 24 órá já ban elér he tô va gyok a pol gá raim szá má ra.” Kreisky

ne ve, a Döb ling ben ta lál ha tó vil lá já nak a cí me és elér he tô sé ge (Armbrus -
ter gas se 15, te le fon szá ma: 37 12 36) még kan cel lár ko rá ban is meg -
találha tó volt a bé csi te le fon könyv ben. Meg volt gyô zôd ve ar ról, hogy
a minden  na pos „te le fo nos au dien ciák” so rán is tud se gí te ni az or szág
pol gá rai nak. Ha ott hon volt, és nem ép pen a szo ba ke rék pár ján pró bált
meg sza ba dul ni a súly fe les le gé tôl, min dig ô vet te fel a te le font. Hív ták
ôt olya nok, akik a gáz szám lát nem tud ták ki fi zet ni, egy apá ca, aki a püs -
pö ké vel szem be sze gül ve imád ko zott a kan cel lá rért,82 egy au tós, aki nek
a jár mû vét min den pa pír já val és la kás kul csá val együtt szál lí tot ták el; de
so ha sen ki nem élt vissza az zal a le he tô ség gel, hogy – ha csak te le fo non
is – kap cso lat ba lép he tett az ál lam irá nyí tó já val. Emel lett egy ko ri új ság -
író ként kiemelt fi gyel met for dí tott a saj tó- és mé dia po li ti ka for má lá sá -
ra, a köz vé le mény tu da tos és szisz te ma ti kus be fo lyá so lá sá ra. Te le fo non

80 Manf red ZOL LIN GER: „L’Aut ri che, c’est moi”? Ge or ges Cle men ceau, das neue Öster reich und das Wer den
ei nes My thos. In: Ste fan KAR NER–Lo renz MI KO LETZ KY (szerk.): Öster reich. 90 Jah re Re pub lik. Beit rags band
der Aus stel lung im Par la ment. Stu dien Ver lag, Innsb ruck–Wien–Bo zen, 2008. 621–632. – Bár ez a mondat
bi zo nyít ha tóan nem hang zott el a fran cia mi nisz ter el nök szá já ból, a for rá sok máig ra gasz kod nak a több -
fé le, amúgy nyelv ta ni lag hely te len for má ban fenn ma radt le gen dá hoz.

81 A há rom bon mot le lô he lye: http://www.wie ner -on li ne .at/2011/01/ler nen- sie- ges chich te- herr- re porter/,
az utol só le töl tés ide je: 2011. áp ri lis 26.

82 Bru no KREISKY: Po li tik braucht Vi si o nen. I. m. 25–26.
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és a Ball hausp la tzon lé vô iro dá já ban, a mi nisz ter ta ná csi ülé sek utá ni,
té vé ka me rák elôtt ren de zett saj tó be szél ge té se ken, vagy a vil lá já ban sze -
mé lye sen is az új ság írók, rá dió sok és té vé sek ren del ke zé sé re állt. Nem
vé let le nül hív ták „új ság író-kan cel lár nak”.
A kan cel lá ri iro da elô szo bá ja legin kább egy or vo si ren de lô vá ró ter -

mé re em lé kez te tett, a sok új ság író és a kor mány ülé sek ro vá sá ra is el hú -
zó dó be szél ge té sek miatt. Ráadá sul Kreisky tud ta, hogy az új ság íróknak
meg fe le lô hír ér té kû, akár kel le met len, vagy in diszk rét nek ha tó in for má -
ció val kell szol gál nia,83 hogy ô ma ga ala kít has sa a köz be szé det. Ez annyi -
ra si ke res volt, hogy az 1971-es vá lasz tá sok utá ni köz vé le mény-ku ta tás
a legem lé ke ze te sebb pla kát ként „azt a kreis ky set” ne vez te meg, holott
az SPÖ egyet len pla kát ján sem sze re pelt ek kor a kan cel lár.84 Ter mé sze -
te sen a mi nisz te rei nek is ha son lóan kel lett vi sel ked niük. Sôt, gyak ran a
kor mány ülé se ken is kér dô re von ta mi nisz te reit, ha fel jegy zé sei kö zött
egy sze mé lyes prob lé má ra akadt. Az el sô kan cel lár je löl ti té vé vi tá ra is a
nép pár ti Jo sef Klaus és ki hí vó ja, Kreisky kö zött ke rült sor 1970-ben, de
ez ek kor még nem so kak hoz ju tott el, ezért az iga zi pre mier nek az 1975-
ben, Jo sef Klaus nép pár ti je lölt el le ni si ke res „té vé konf ron tá ció ját” (így
ne ve zik Auszt riá ban a kan cel lár je löl tek vi tá ját) tart ják az elem zôk. Ami -
kor a pa raszt tün te tés részt ve vôi el lep ték trak to raik kal a bé csi bel vá rost,
Kreisky a ki sebb sé gi kor mány fe je ként hang szó ró kon köz ve tít tet te nekik
a ve ze tôik kel zaj ló tár gya lá so kat.85 Eli sa beth Hor vath új ság író nô szerint
„az em be rek Kreis ky- füg gôk let tek, és el vo ná si tü ne tek je lent kez tek náluk,
ha a kan cel lár egy tel jes na pig nem tûnt fel a ké per nyôn”.86 A Fe de ri co
Fel li ni egyik hô sé nek min tá já ra a mé dia (min den szá lat kéz ben tar tó,
sors for má ló) Zam pa nó já nak87 is ne ve zett Kreisky la ká sá ban ma a Bruno
Kreisky Fo rum für in ter na ti o na len Di a log ne vû tu do má nyos köz pont
mû kö dik. Az 1981-ben el fo ga dott mé dia tör vény az in for má ciós tár sa -
da lom be kö szön téig kiáll ta az idôk pró bá ját.
„Ta nul jon egy kis tör té nel met, szer kesz tô úr!”88 Ezt a nem ép pen udva -

rias, azóta Kreis ky tôl a leg gyak rab ban idé zett fel szó lí tást a kan cel lár az
amúgy SPÖ- pár ti és tör té nel mi leg is mû velt Ul rich Brun nermû sor ve ze -

83 Paul LEND VAI: i. m. 133.
84 Bru no Kreisky. Sei ne Zeit und mehr. I. m. 233.
85 100 éve szü le tett Bru no Kreisky. Egyen lí tô, 2011/2. 18.
86 Wolf gang C. MÜL LER: Bru no Kreisky. In: Her bert DACHS–Pe ter GER LICH–Wolf gang C. MÜL LER: Die Po li ti ker.
Kar rie ren und Wir ken be deu ten der Rep rä sen tan ten der Zwei ten Re pub lik.Manzs che Ver lags- und Univer -
si täts buch hand lung, Wien, 1995. 357.

87 Bru no Kreisky. Sei ne Zeit und mehr. I. m. 12.
88 http://diep res se. com/ho me/kul tur/news/296191/Ler nen- Sie- Ges chich te- Herr- Re porter, Die Pres se, 2007.
áp ri lis 7., az utol só le töl tés ide je: 2011. áp ri lis 26.
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tô nek cí mez te, 1981. feb ruár 24-én. Ek kor már hó na pok óta tar tott az
AKH, azaz a Bé csi Ál ta lá nos Kór ház épí té se kö rü li bot rány, amely be
Han nes And rosch is be le ke ve re dett. A kor rup ciós ügyek fel tá rá sá ra ala -
kult par la men ti vizs gá ló bi zott ság nem ért el ered ményt. A nép pár tiak
újabb és újabb ta nú kat akar tak a bi zott ság elé idéz ni, az SPÖ til ta ko zá -
sá nak ha tá sá ra Alo is Mock ÖVP -el nök Ru dolf Kirchsch lä ger szö vet sé -
gi el nök nél emelt pa naszt az „an ti de mok ra ti kus el já rás” miatt. A be teg
Kreis ky nél a szo ká sos ked di saj tó be szél ge té sen telt be a po hár. A kancel -
lár a har min cas évek vissza té ré sé nek ve szé lyét lát ta a par la men ti krí zis
„jo gász trük kök kel” tör té nô ke ze lé sé ben, és utalt az elô zô nap le zaj lott
spa nyol puccs kí sér let re, An to nio Te je ro alez re des el bu kott ál lam csí nyére
is. Brun ner köz be ve tet te, hogy Auszt ria nem Spa nyolor szág, hogy tel je -
sen más a po li ti kai hely zet, de a kan cel lár ki fa kadt, és egy más után há -
rom szor szó lí tot ta fel Brun nert tör té nel mi is me re tei nek fel fris sí té sé re.
Az ese mé nyek rôl be szá mo ló Zeit im Bild (ZiB) cí mû hír mû sor szer kesz -
tô sé gét a szo ká sos nál na gyobb szá mú, több mint száz te le fo ná ló hív ta
fel, és több sé gük Kreisky el len fog lalt ál lást.89

„Ma Auszt riá ban nem lé te zik már an ti sze mi tiz mus. Ezt ma xi mum be -
ma gya ráz zák az em be rek nek. So ha nem érez tem sem mi lyen an ti sze mi -
tiz must.” A Profil cí mû he ti lap 1973. no vem ber 9-i szá má ban meg je -
lent mon dat éle sen szem ben állt a zsi dó szár ma zá sú ag nosz ti kus Kreisky
tény le ges,90 vagy fel té te lez he tô ta pasz ta la tai val a ha gyo má nyo san an ti -
sze mi ta, ka to li kus Auszt riá ban. Már if jú ko rá ban szem be sült a ki ta szított -
ság ér zé sé vel, hi szen a Né met Tor na egy let bôl is az ot ta ni ár ja pa ragra -
fus miatt kel lett ki lép nie.91 1965 no vem be ré ben Se bes Ist ván, bé csi
ma gyar nagy kö vet je len té sé ben felidéz te Fe lix Hur des volt oszt rák ok -
ta tá si mi nisz ter rel foly ta tott be szél ge té sét. A nép pár ti po li ti kus sze rint
„Kreis kyt tart ják a leg mû vel tebb és legoko sabb po li ti kus nak, de az SPÖ
tag sá gá ban is meg lé vô an ti sze mi tiz mus miatt be lô le nem le het leg ma ga -
sabb ve ze tô”.92 Egy év vel ké sôbb, 1966 ok tó be ré ben a hi va ta los Ausztria

89 Uo.
90 Ga rá zsá nak aj ta ját az egyik vá lasz tá si kam pány so rán ho rog ke resz tek kel fes tet ték te le. (Oli ver RATH KOLB:
i. m. 312.) 1966-ban ma gán vá das el já rást in dí tott egy nép pár ti nem zet gyû lé si kép vi se lô el len, an nak anti -
sze mi ta ki je len té sei miatt. (Bru no Kreisky. Sei ne Zeit und mehr. I. m. 263.) Párt el nök ké vá lasz tá sát is
teher té tel nek lát ta egy olyan or szág ban, ahol „sok oszt rák haj la mos em be re ket val lá si szár ma zá suk
alapján megítél ni”. (Pe ter PE LIN KA: i. m. 128.) 1966-ban egy nép pár ti kép vi se lô „bü dös zsi dó nak” ne vezte,
és kan cel lár ko rá ban is több ször in zul tál ták szár ma zá sa miatt. (Uo. 131.)

91 Vik tor REI MANN: i. m. 83.
92 Ma gyar Or szá gos Le vél tár (MOL) XIX-J-1-j 1965–1969 KÜM 1965. 26. do boz. IV-233. Se bes Ist ván je len -
té se. 005394-226/1965. sz. t. Bécs, 1965. no vem ber 26.
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gya kor la ti lag ig no rál ta Si mon Wie sen thal el sô me mo ran du mát, amely -
ben le lep lez te a má so dik vi lág há bo rús oszt rák ál do zat mí tosz fikci ó ját.
Az 1970-es nem zet gyû lé si vá lasz tá si kam pány ban az ÖVP pla kát ja Josef
Klaus szö vet sé gi kan cel lárt „iga zi oszt rák”-ként pre zen tál ta, imp li cit
mó don cé loz va ki hí vó ja, a zsi dó szár ma zá sú Bru no Kreisky „nem iga zi
oszt rák sá gá ra”. A vá lasz tá so kat az SPÖ nyer te, s Kreisky a kon zer va -
tív Auszt ria leg hosszabb ideig hi va tal ban lé vô szö vet sé gi kan cel lár ja lett
(1970–1983), mi köz ben szin tén hosszú idôn ke resz tül az an ti sze mi tiz -
mus mé te lyé tôl nem men tes szo ciál de mok ra ták el nö ke (1967–1983) is
volt. Bár ma ga sem hit te, hogy asszi mi lált zsi dó ként va la ha is oszt rák
kan cel lár le het, a Wie sen thal lal, a zsi dó ül dö zöt tek bé csi do ku men tá -
ciós köz pont ja ve ze tô jé vel hosszú éve ken át foly ta tott csör te ré vén
akarva-a ka rat la nul hoz zá já rult a nem ze ti szo cia lis ta múlt el hall ga tá sá -
hoz, ta bu vá vá lá sá hoz. Igaz per sze, hogy kor mány zá sa alatt legalább
meg kez dô dött a ná ci idô szak ról foly ta tott vi ta. 1970-ben Kreisky nyi -
tot ta meg a mau thau se ni kon cent rá ciós tá bor ban be ren de zett mú zeumot
is, aho vá az oszt rák kö zép is ko lák diák jai azóta is rend sze re sen – ta nul -
má nyaik alatt legalább egy szer – el lá to gat nak.
„Ha a zsi dó ság egy nép, ak kor az egy szá nal mas nép ség” – mond ta

Ze ev Barth iz rae li új ság író nak 1975-ben. Nem a leg si ke rül tebb, de az
egyik leg több ször idé zett Kreis ky- mon dat. Si mon Wie sen thal 1975 októ -
be ré ben nyil vá nos ság ra hoz ta a tényt, hogy Fried rich Pe ter, az FPÖ párt -
el nö ke nem csu pán a Waf fen-SS, ha nem egy olyan hír hedt gya log sá gi
ez red ér dem rend del is ki tün te tett ka to ná ja volt, amely tíz ez rek ha lá láért
volt fe le lôs a ke le ti fron ton. A vá lasz tá sok elôtt né hány hét tel úgy tûnt,
hogy a szo ciál de mok ra ták el ve szí tik több sé gü ket és rá kény sze rül nek egy,
az FPÖ- vel kö ten dô koa lí ció ra. Pe ter – ahogy ké sôbb Kurt Wald heim
is – azt hang sú lyoz ta, hogy csak a kö te les sé gét tel je sí tet te, és nem vett
részt ki vég zés ben vagy egyéb meg tor ló el já rás ban.93 Kreisky maffiamód -
sze rek kel és a Ges ta pó val va ló kol la bo rá lás sal94 vá dol ta meg a „zsi dó
fa sisz tá nak” ti tu lált95 Wie sen thalt, és az egész ügyet in kább Wie senthal-,
mint sem Pe ter- bot rány nak ne vez te.96 A zsi dó ál la mot a „pi ma  szul arcát -

93 Wie sen thal fel lé pé se csak azt aka dá lyoz ta meg, hogy Pe tert a nem zet gyû lés el nö ké nek vá lasszák. Peter
1992-ben ki lé pett az FPÖ- bôl, így til ta ko zott Jörg Ha i der po li ti kai irány vo na la el len. (Pe ter PE LIN KA:
i. m. 134.)

94 Profil, 1975. no vem ber 18. 16.
95 Oli ver RATH KOLB: i. m. 308.
96 Ing rid BÖH LER: „Wenn die Ju den ein Volk sind, so ist es ein mie ses Volk.” Die Kreis ky- Pe ter- Wie sen thal -
Af fä re 1975. http://www.de mo kra tie zent rum .org/file ad min/me dia/pdf/bo eh ler_kreis ky.pdf, az utol só le -
töl tés ide je: 2011. áp ri lis 26.
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lan” és a „rej té lye sen rasszis ta” jel zôk kel il let te. Ki fej tet te, hogy nem
léte zik zsi dó nép, csak egy sors kö zös ség gé for má ló dott val lá si kö zös ség,
és ô sze mély sze rint nem érez kü lö nö sebb lo ja li tást Izrael ál la ma iránt.97

Ami kor Ze ev Barth azt kér dez te a kan cel lár tól, mit is ért pon to san
a maffiamód sze re ken, Kreisky azt vág ta a fe jé hez, hogy nem fog ki hallga -
tós dit ját sza ni a „hal lat la nul szem te len” szer kesz tô vel, in kább „rög tön
ki dob ja”: „Ele gem van. Nem azért va gyok itt, hogy a zsi dó, az iz rae li
köz vé le mény elôtt vád lott ként kell jen színt val la nom.” Vé gül Kreisky
saj tó tit ká ra, Jo han nes Kunz (ma dzseszz me ne dzser) kéré sé re az in ter jú
ezen rész le tét nem su gá roz ták, csak a kan cel lár vic ces nek szánt bú csú -
mon da tát a zsi dó ság „szá nal mas” vol tá ról idéz te az új ság író.98

Kreisky az amúgy a nép párt tal szim pa ti zá ló, ÖVP-s po li ti kust nem tá -
ma dó Wie sen thal lal kap cso la tos el sô ál lí tá sát csak rész ben von ta vissza,
a má so dik kal kap cso lat ban pe dig ar ra hi vat ko zott, hogy pon tat la nul
idéz ték. A zsi dó ság gal kap cso la tos el ma rasz ta ló vé le mé nyét pe dig ké -
sôbb úgy mó do sí tot ta, hogy min den nép ben van nak szá nal mas ala kok,
füg get le nül faj tól, val lás tól vagy szár ma zás tól.99 A val lá sát húsz éve sen
el ha gyó, nagy vá ro si, li be rá lis nagy pol gá ri csa lád ból szár ma zó, balol dali
Kreisky, aki ná cik kal együtt ra bos ko dott a kle ri ká lis-fa sisz ta rend szer
bör tö nei ben,100 és az ôt de zer tôr nek tar tó, a cio nis ták kal szim pa ti zá ló,
or tho dox ke le ti zsi dó Wie sen thal összeüt kö zé se, az ag nosz ti kus vi lág -
pol gár és a val lá si fun da men ta lis ta konflik tu sa a zsi dó iden ti tás el té rô
fel fo gá sa miatt felold ha tat lan volt. A meg bé ké lés és a felej tés út ját válasz -
tó Kreisky he lyett csak egyik utó da, Franz Vra nitz ky be szélt kan cel lár -
ként elô ször Auszt ria má so dik vi lág há bo rús fe le lôs sé gé rôl.
„És ha va la ki meg kér de zi tô lem, mi a hely zet az adós ság gal, ak kor

neki is azt mon dom, amit min dig is mon da ni szok tam: ne kem né hány
pár mil liárd dal több adós ság ke ve sebb ál mat lan éj sza kát okoz, mint
tenné ezt né hány pár száz ezer mun ka nél kü li.”101 Az 1973-as olaj vál -
ság ha tá sá ra az oszt rák gaz da ság po li ti ka irá nyí tó ja, a fiatal Han nes
And rosch pén zügy mi nisz ter vissza nyúlt John Ma y nard Ke y nes el mé le -
té hez, és a szo ciá lis part ner ség je gyé ben hosszabb tá vú mun ka hely te -

197 Bru no KREISKY: Die Ju den – ein mie ses Volk. Der Spie gel, 47/1975, 1975. no vem ber 17. http://www.spie -
gel. de/spie gel/print/d-41376698.html, az utol só le töl tés ide je: 2011. áp ri lis 26.

198 Uo.
199 Der Spie gel, 1975. no vem ber 24.
100 Egyik rab tár sa, a „ti pi kus an ti sze mi ta kis pol gár” Sepp We nin ger ked véért még ar ra is haj lan dó volt, hogy

ki csem pésszen ne ki a bör tön bôl egy, az ügy véd jé nek szó ló iro mányt, és ami kor hir te len el lenôr zés re
került sor, le nyel te a pa pírt. (Bru no KREISKY: Zwis chen der Zei ten. I. m. 250.)

101 Oli ver RATH KOLB: i. m. 320.
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rem tô be ru há zá si po li ti ká ba kez dett. Eköz ben ki tar tott a sta bi li tást biz -
to sí tó ke mény va lu ta-po li ti ka, az ár fo lyam rög zí té se (a né met már ká -
hoz kö té se) mellett. Kreisky kor mány zá sa alatt több mint há rom száz -
ezer új mun ka he lyet hoz tak lét re, négy száz ezer la kást és több mint
két száz is ko lát épí tet tek, és az au tó pá lya- és au tó út-há ló zat is több mint
ezer ki lo mé ter rel bô vült.102 Bár gyak ran szo kás ar ra hi vat koz ni, hogy
Kreisky ela dó sí tot ta Auszt riát, a té nyek mást mu tat nak. Igaz ugyan,
hogy a bü dzsé net tó hiá nya a majd más fél év ti zed alatt igen je len tô sen,
a brut tó ál lam adós ság pe dig 1970 és 1983 kö zött 19,4 szá za lék ról 46,5
szá za lék ra emel ke dett, de ez a tel jes idô szak alatt nem ér te el az eu ró -
pai át la got (1983-ban: 48,8 szá za lék).103 Ráadá sul Auszt ria a fiská lis,
be vé te li és ár fo lyam-po li ti ka esz köz tá rá nak nem szo ká sos egy ve le gé vel
a het ve nes évek vál sá gait si ke re seb ben át vé szel te, mint a töb bi nyu gat-
 eu ró pai ál lam, sôt a gaz da sá gi nö ve ke dést, a mi nél tel je sebb fog lal koz -
ta tást és az ár sta bi li tást szem elôtt tart va meg ha lad ta azok át la gos nö -
ve ke dé si rá tá ját, és alul múl ta a ti zen ötök infláci ós mu ta tó ját (3,3
szá za lék szem ben a 2,7 szá za lé kos eu ró pai át lag gal, il let ve 6 szá za lék
ver sus 10,2 szá za lék).104

Míg a vál ság idô sza ká ban, 1973 és 1981 kö zött Nyu gat- Eu ró pá ban
2,4 szá za lék ról 7 szá za lék ra emel ked ve meg há rom szo ro zó dott a munka -
nél kü li sé gi rá ta, Auszt ria ese té ben a vál to zás (1,1 szá za lék ról 1,5 szá za -
lék) mi ni má lis.105 Et tôl füg get le nül az „in kább adós sá got, mint mun ka -
nél kü lie ket” po li ti ká ja so rán az adós ság (1970-ben 1,9 szá za lé kos a
hiány, 1980-ban 4,8 szá za lék)106 és a mun ka nél kü li ség is nôtt. A net tó
adó be vé te lek har ma dát ké sôbb az adós ság szol gá lat emész tet te fel. A kan -
cel lár úgy gon dol ta, hogy a fog lal koz ta tá si po li ti ka el sô sor ban po li ti kai
aka rat és csu pán má sod sor ban a gaz da ság te her bí rá sá nak a kér dé se.
Kreisky nem csu pán a sta tisz ti kák ból is mer te a mun ka nél kü li sé get, ha -
nem an nak kö vet kez mé nyeit is ér zé kel te a múlt szá zad har min cas éveinek
Auszt riá já ban. Kor mány zá sa ide jén ké szül tek az el sô, szo cio ló giai ala -
pos sá gú fel mé ré sek az auszt riai sze gény ség rôl. Sze rin te a mun ka nél kü -
li ség „elô ször is egyé ni sor sok összes sé ge”, és egy ben a „min den fé le ra -

102 And re as PITT LER: i. m. 109.
103 Karl BA CHIN GER:” Ein pa ar Mil li ar den mehr Schul den sind we ni ger schlimm als ein pa ar hun dert tau send

Ar beits lo se”. Öko no mie und Bes chäf ti gung. In: Bru no Kreisky. Sei ne Zeit und mehr. I. m. 77.
104 Uo. 76.
105 Ganz der Al te? Fal ter, 2005. de cem ber 14., http://www.fal ter .at/web/print/de ta il.php?id=196, az utolsó

le töl tés ide je: 2011. áp ri lis 26.
106 Manf red PRIS CHING: i. m. 68.
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di ká lis kí sér let táp ta la ja”.107 A nagy po li ti ká ból va ló tá vo zá sa után egy
olyan nem zet kö zi bi zott ság ve ze té sét kí ván ta el vál lal ni, amely a mun -
ka nél kü li ség prob lé mái val fog lal ko zott vol na.108

„En nek a köz tár sa ság nak a szö vet sé gi kan cel lár ja nem tá vo zik a hátsó
aj tón ke resz tül.” Ez a mon dat ak kor hang zott el Kreisky szá já ból, amikor
egy ka rin tiai SPÖ- ren dez vény után a he lyiek záp to já sok kal és pa ra di -
csom mal fel sze rel kez ve fe jez ték ki nem tet szé sü ket a két nyel vû hely ség -
név táb lák ügye kap csán. A ka rin tiai ki sebb sé gi prob le ma ti ka a ti zen -
kilen ce dik szá zad ban gyö ke re zett, és az el sô vi lág há bo rú utá ni éve ket is
meg mér gez te. 1972 jú liu sá tól éle zô dött ki iga zán, ami kor egy el fo ga -
dott tör vény alap ján a Hans Si ma tar to mány fô nök ál tal ki he lye zett két -
nyel vû táb lá kat he lyi szél sô sé ge sek – a te he tet len rend ôr ség asszisz tálása
mel lett – el tá vo lí tot ták. A kez det ben ha tá ro zot tan fel lé pô Kreisky a tilta -
ko zás ha tá sá ra vissza vo nu lót fújt, az SPÖ nyo má sá ra le mon dott Si ma
is, de az 1976-ban el fo ga dott nép cso port-tör vény 25 szá za lé kos nem ze -
ti sé gi arány ese tén kö te le zôen elôír ta a két nyel vû hely ség név táb lák ki -
he lye zé sét. A szlo vé nek nép szám lá lá si boj kott ja, a rob ban tá sos me rény -
le tek, az el hú zó dó ke rek asz tal-tár gya lá sok és a po li ti kai párt pa let ta
vál to zá sai (a Ha i der ve zet te FPÖ bel sô har cai) sem tud ták hosszabb
távon megaka dá lyoz ni a fe szült ség csök ken té sét. 1995-ben, a ka rin tiai
nép sza va zás het ven ötö dik év for du ló ján ren de zett tar to má nyi ün nep sé -
gen az a szlo vén ki sebb sé gi ve ze tô (Va len tin Inz ko) mon dott anya nyel -
vén be szé det, aki a 2005-ben meg kö tött komp ro misszum és a nap jaink -
ban is mét kör vo na la zó dó tör té nel mi megál la po dás te tô alá ho zá sá ban
is fon tos sze re pet vál lalt.109

Ka rin tia tar to mány fô nö ke és az oszt rák kor mányt kép vi se lô ál lam tit -
kár 2011. áp ri lis vé gén a szlo vén ki sebb ség kép vi se lôi vel kö zö sen je len -
tet ték be, hogy si ke rült megol dást ta lál niuk az öt ven hat éve hú zó dó
prob lé má ra. Az alá írt me mo ran dum és az el fo ga dott in téz ke dé si terv
össze sen száz hat van négy két nyel vû hely ség név táb la ki he lye zé sé rôl, a két -

107 Oli ver RATH KOLB: i. m. 321. – In kább a lu xus ja va kat adóz tat ta meg 1977-ben, mint sem bár mi lyen formában
is hoz zá já rul jon a köz tár sa ság tör té ne te legala cso nyabb mun ka nél kü li sé gi rá tá já nak emel ke dé sé hez.
1981-ig si ker rel járt.

108 Er rôl a Mar jai Jó zsef nek, a mi nisz ter ta nács el nök he lyet te sé nek 1986 ta va szán írott le ve lé re adott válasz
ta nús ko dik. Mar jai le ve le Bru no Kreisky v. szö vet sé gi kan cel lár úr nak. MOL M-KS 288. f. 32/1986/34.
ô. e. Auszt ria 1986/B.

109 Lásd Ste fan KAR NER: Min der hei tenp rob le ma tik in Kärn ten. In: Ste fan KAR NER–Lo renz MI KO LETZ KY (szerk.):
Öster reich. 90 Jah re Re pub lik. Beit rags band der Aus stel lung im Par la ment. Stu dien Ver lag, Innsb ruck,
Wien, Bo zen, 2008. 139–151.
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nyel vû óvo dák, a szlo vén ze neis ko la és egyéb szlo vén kul tu rá lis in téz -
mé nyek, il let ve a szlo vén nyelv-ta nu lás tá mo ga tá sá ról ren del ke zik. A par -
la ment dön té sét megelô zi egy he lyi – az FPÖ és az FPK (a Sza bad ság -
párt ka rin tiai ki stest vé re) kö ve te lé sé re terv be vett, az SPÖ, az ÖVP és a
Zöl dek ál tal is el len zett – nép sza va zás; úgy tû nik, rö vid idôn be lül pont
ke rül het az ügy vé gé re.110

„Sze ret ni az üdv had se reg és nem egy po li ti kus dol ga, de sen kit sem
gyû lö lök.”111 Kreisky po li ti ká já nak ezen alap el ve fi gye lem re mél tó
a Habs burg-kér dés ke ze lé sé ben. Eluta sí tot ta a Habs burg-múlt ab ovo
el ve té sét, a li be ra liz mus szel le mét to le rá ló Fe renc Jó zsef ural ko dói kor -
sza ká nak sö tét egy ség ben tör té nô lát ta tá sát. Az 1919-ben szám ûzött
csa lád fe jé vel, Habs burg Ot tó val is csu pán po li ti kai né zet el té ré sei voltak,
pél dául ami kor az egy ko ri trón örö kös Wa shing ton ban a Ren ner- kor -
mány elis me ré se el len lob bi zott. Ugyanak kor amint 1961-ben Ot tó – nem
sok kal el sô fia, Ká roly szü le té se után – aláír ta a tu laj don kép pen ne vet -
sé ges nek tû nô nyi lat ko za tot, amely ben le mon dott a trón igé nyé rôl, és
ezzel po li ti kai té nye zô ként nem ját szott töb bé sze re pet, „nem volt ér tel -
me a to váb biak ban go nosz nak len ni ve le szem ben”.112 A Habs burg-vál -
ság ki rob ba ná sa kor Kreisky azt ja va sol ta Schärf szö vet sé gi el nök nek,
hogy a meg bé ké lés je gyé ben ne vez zék ki Ot tót Auszt ria va ti ká ni nagy -
kö ve té nek.113 1972-ben sor ke rült a köz tár sa sá gi és a csá szá ri Auszt ria
rep re zen tán sai nak tör té nel mi kéz fo gá sá ra. Ugyanak kor a hi va ta los
Auszt ria máig am bi va lens vi szo nyát jel zi a Habs bur gok hoz, hogy Erhard
Bu sek, egy ko ri nép pár ti al kan cel lár egy vi tá ban a je len lé vô Ká rolyt, hogy
el ke rül je a „Csá szá ri Fen ség” vagy a „Habs burg Loth rin gen úr” meg -
szó lí tást, an nak ka to nai rang ján, „zász lós úr ként” em le get te.114 Auszt -
ria, a „Habs burg-mú zeum”, máig küzd a Habs burg-múlt ár nyai val.
A pár tok kö zött mégis meg szü le tett a megál la po dás, hogy a 2016-ban
ese dé kes szö vet sé gi el nök-vá lasz tá son a Habs burg-csa lád hoz tar to zók
vissza kap ják passzív vá lasz tó jo gu kat is. Az eh hez szük sé ges tör vény mó -
do sí tás 2011. áp ri lis vé gén ke rült az oszt rák nem zet gyû lés asz ta lá ra, és
jú nius 16-án el is fo gad ta azt a Tisz telt Ház.

110 http://der stan dard .at/1303291430530/Ort sta fel-F ra ge- ge lo est- Hi sto ris cher- Pakt -Im- Land- Ka ern ten- wer -
den-164-z weisp ra chi ge -Ort sta feln- ste hen, az utol só le töl tés ide je: 2011. má jus 2.

111 Vik tor REI MANN: i. m. 274.
112 Bru no KREISKY: Po li tik braucht Vi si o nen. I. m. 69.
113 Bru no KREISKY: Die Zeit in der wir le ben. I. m. 45.
114 http://www.wie nin ter na ti o nal .at/de/con tent/100-jah re- bru no- kreis ky-%E2%80%93-er hard- bu sek- serie-

 teil- vi i-de, az utol só le töl tés ide je: 2011. má jus 2.
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Si ke rek és ku dar cok
Kreisky mind járt kor mány fôi in du lá sa pil la na tá ban meg buk ha tott volna.
Ha a nép pár tiak rög tön a kor mány megala ku lá sa után bi zal mat lan sá gi
in dít ványt nyúj ta nak be, a sza bad ság pár tiak – akik a vá lasz tá si kampány -
ban azt ígér ték, megaka dá lyoz zák, hogy vö rös, azaz szo ciál de mok ra ta
kan cel lár ja le gyen az or szág nak – szín val lás ra kény sze rül nek.115 Az ÖVP
ehe lyett megelé ge dett egy ár nyék kor mány felál lí tá sá val, de csa lód nia
kel lett: a „ti sza vi rág-é le tû nek”116 tar tott Kreisky már ek kor meg kezd te
majd más fél év ti ze des dia dal út ját.
A ki sebb sé gi kor mány117 az FPÖ tá mo ga tá sa fe jé ben te tô alá ho zott

vá lasz tó jo gi re form után sem tét len ke dett. A csa lád jo gi re form el sô lépé -
se ként a há zas sá gon kí vül szü le tett gyer me kek hely ze té nek ren de zé se,
az úgy ne ve zett „kis bün te tô jo gi re form”118 ke re té ben a ho mo sze xua -
litás bün tet he tô sé gé nek meg szün te té se, a ki sebb köz le ke dé si ki há gá sok
ese té ben a sza bad ság vesz tés he lyett a pénz bír ság be ve ze té se egy új Auszt -
riát kör vo na la zott. Er re azért is szük ség volt, mert a bün te tô jo gi sza bá -
lyo zás bi zo nyos ele mei 1804 (!) óta nem vál toz tak.119

Az Eu ró pai Gaz da sá gi Kö zös ség gel az ÖVP ál tal meg kez dett tár gyalá -
sok foly ta tá sa, az ön ál ló tu do mány ügyi mi nisz té rium120 felál lí tá sa,
az adó  re form és az ok ta tás ügy szo ciá lis prob lé mái nak elô tér be ál lí tá sa,
a té rí tés men tes is ko lai utaz ta tás be ve ze té se, to váb bá a hon vé del mi szol -
gá lat idô tar ta má nak ki lenc rôl hat hó nap ra tör té nô le szál lí tá sa121 csu -
pán az el sô eta pot je len tet ték a het ve nes évek vé gé re ki ful ladt re form -
po li ti kai tö rek vé sek so rá ban.
Az 1970-es vá lasz tá si kam pány csak rö vid idô re sza kí tot ta meg a re -

form len dü le tet. A „nagy bün te tô jo gi re form” ke re té ben az 1988-ig fenn -
ma radt há za so dá si se gély, a rend szer vál tás Go ren je- lá zá ban Ma gyaror -
szá gon is be vett fo ga lom má vált Mehr wert steu er, az áfa be ve ze té se, az

115 Vik tor REI MANN: i. m. 28.
116 Her mann Wi thalm, ÖVP- pár tel nök vé le mé nyét idé zi Bru no KREISKY: Po li tik braucht Vi si o nen. 75.
117 Már a vá lasz tás éj sza ká ján ma gá hoz ké ret te az FPÖ ve ze tô jét. (Pe ter PE LIN KA: i. m.)
118 Wal ter POL LAK: i. m. 291.
119 Bru no Kreisky. Sei ne Zeit und mehr. I. m. 185.
120 Egy 1980-as kor mány ha tá ro zat ér tel mé ben az Ar chiv der Re pub lik anya gai új, mo dern épü let be köl töz -

het tek. Az 1964-ben lét re ho zott Dip lo má ciai Aka dé mián azóta is fo lyik a profi dip lo ma ták kép zé se. Külön
in té ze tek ben ku tat ják az el ma ra dott or szá gok fej lô dé si kér dé seit, az el sô köz tár sa ság és a szo ciál de -
mok rá cia tör té ne tét.

121 Ez zel kap cso lat ban ki fej tet te egy szer, hogy a por no gráfiát job ban el tud ja fo gad ni, mint a fegy ve re ket,
mert az elôb bi nek tá gabb ér te lem ben az élet lét re ho zá sá hoz van va la mi kö ze, utób bi nak azon ban csak
a meg sem mi sí té sé hez. (Pe ter PE LIN KA: i. m. 131.)
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egye te mi tan díj el tör lé se (2004-ben), a ter hes ség meg sza kí tás új, li be rá -
lis tör vé nyi sza bá lyo zá sa ré gi ta bu kat dön tött meg. Az utób bi val szo ros
össze füg gés ben a gyer mek vál la lás ál la mi tá mo ga tá sa és a csa lád tá mo -
ga tá si rend szer új ra gon do lá sa (a szü lé si sza bad ság idô tar ta má nak nö -
ve lé se, a gyes össze gé nek rög zí té se, a szü le té si se gély je len tôs eme lé se),
az egye te mi122 és a rá dió re form kon cep ció ja is hosszú évek óta hú zó dó
prob lé má kat or vo solt. A kan cel lár az abor tusz kér dé sé ben el fog lalt ál -
lás pont já ról le vél ben tá jé koz tat ta Franz Kö nig kar di ná list, az oszt rák
ka to li kus egy ház fe jét. A hír hedt 114. § el tör lé sé vel kap cso lat ban le szö -
gez te: „A ter hes ség meg sza kí tás ban mi sem a szü le tés sza bá lyo zás tár -
sadal mi lag kí vá na tos, vagy or vo si lag aján la tos mód sze rét lát juk. De a
bíró  sá gi bün te té sek ki sza bá sát sem tart juk jó esz köz nek az em be ri
konflik tu shely ze tek megol dá sá nál.”123 Kreisky kez det ben szi go rúbb, or -
vo si vagy szo ciá lis in do kok hoz kö tött sza bá lyo zást akart elér ni, tart va
a tár sa dal mi el lenál lás tól és a ka to li ku sok he ves reak ció já tól, vé gül mégis
a li be rá lis megol dást vá lasz tot ta, sôt, kép vi se lôi mi nô sé gé ben elô ször és
utol já ra szó lalt fel a nem zet gyû lés ben, hogy meg gyôz ze a nép pár tia kat.
Nem sok kal ké sôbb szen ved te el Kreisky el sô po li ti kai ve re sé gét a

már em lí tett ka rin tiai hely ség név táb la ügy ben, de nem volt megál lás.
A refor mok so rá ban a he ti mun ka idô negy ven ket tô, majd negy ven órára
csök ken té se,124 az in gyen tan köny vek125 és a pol gá ri szol gá lat be ve ze -
té se, a mun ka és az is ko la vi lá gát de mok ra ti zá ló tör vé nyek (pél dául a
gimná ziu mi fel vé te li vizs ga el tör lé se, a koe du kált is ko lai ok ta tás tör -
vé nyi rög zí té se) kö vet kez tek. 1973 nya rán kez dô dött meg az UNO-
 City (a bécsi köz nyelv ben Bru no-Ci ty,126 Kreisky Versailles-a), és ezáltal
Bécs nek – Genf és New York után – a har ma dik ENSZ- szék hellyé tör -
té nô kiépítése.
1973. szep tem ber 28-án Mar chegg ha tár szé li vas út ál lo má sán tú szul

ej tet tek a Szov jetunió ból Iz rael be ki ván do rol ni szán dé ko zó zsi dó polgá -
ro kat. Kreisky – a mün che ni olim piai já té kok vé res ese mé nyei hez hasonló

122 A vé gül 1975-ben el fo ga dott egye te mi szer ve ze ti tör vény a má so dik köz tár sa ság egyik leg hosszabb ideig
meg vi ta tott és ki dol go zott jog sza bá lya, pe dig kez det ben a rek to ri kon fe ren cia is fel lé pett el le ne. (Oli ver
RATH KOLB: i. m. 329.)

123 Eli sa beth HOR VATH: Ära oder Epi so de. Das Phä no men Bru no Kreisky.Wien, 1989. 41.
124 Az SPÖ 1969-ben, még el len zé ki erô ként ki lenc száz ezer aláírást gyûj tött össze a negy ven órás mun ka -

hét tá mo ga tá sá ra. (Pe ter PE LIN KA: i. m. 130.)
125 A Fred Si no watz ok ta tá si mi nisz ter (1971–1983), ké sôb bi szö vet sé gi kan cel lár (1983–1986) ál tal az

1972/73-as tan év tôl be ve ze tett in gye nes tan könyv el lá tás már a múl té. 1996 óta tíz szá za lé kos szü lôi
hozzá  já ru lást kell fi zet ni. (Bru no Kreisky. Sei ne Zeit und mehr. I. m. 174.)

126 Bru no KREISKY: Die Zeit in der wir le ben. I. m. 74. – Az 1979-ben átadott UNO- Cityt Auszt ria jel ké pes,
egy schil lin ges (il let ve eu rós) éves bér le ti dí jért bo csát ja a vi lág szer ve zet ren del ke zé sé re.
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vég ki fej le tet el ke rü len dô – ígé re tet tett a ter ro ris ták nak a schö naui tran -
zit tá bor be zá rá sá ra, de tö ret le nül foly tat ta Auszt ria hu ma ni tá rius gya -
kor la tát, és a kö zel-ke le ti prob le ma ti ka megol dá sá nak el szánt hí vé vé
vált. Nem zet kö zi te kin té lyét csak idô le ge sen té páz ta meg, hogy kor má -
nyá nak vé del mi mi nisz te re, Karl Lüt gen dorf be le ke ve re dett egy szí riai
fegy ver szál lí tá si bot rány ba.
Az 1978. má jus 20-i kong resszu son meg vi ta tott új, a kor szel lem nek

meg fe le lô párt prog ram el fo ga dá sa után azon ban az al só-auszt riai Zwen -
ten dorf atom erô mû ve és az atom ener gia bé kés fel hasz ná lá sa kap csán
ki bon ta ko zott vi ta127 és az elô re me ne kü lés ként kiírt 1978. no vem ber
5-i nép sza va zá son el szen ve dett ér zé keny ve re ség ha tá sá ra Kreisky felaján -
lot ta le mon dá sát. A párt el nök ség tel jes és fel tét len bi zal má ról biz to sí -
tot ta ôt, a kan cel lárt dé mo ni zá ló nép pár ti kam pány pe dig kont rap ro -
duk tív vá vált. A több mint hét száz ezer szo ciál de mok ra ta párt tag újabb,
a Kreis ky- kor szak leg na gyobb vá lasz tá si gyô zel mét ün ne pel het te 1979
má ju sá ban. Egy fel mé rés ben a vá lasz tók 60 szá za lé ka egyet len szó val
ma gya ráz ta a szo cia lis ták gyô zel mét: „Kreisky”.128 Ko ra be li anek do ta
sze rint a nép párt 2000. évi vá lasz tá si jel sza va is meg szü le tett ek kor:
„Har minc év elég volt Kreis ky bôl!”129 (Az ÖVP-t az ez red for du lón tartott
vá lasz tá son az a Wolf gang Schüs sel ve zet te si ker re, aki a „fe ke te Kreisky”
sze re pé ben tet sze leg ve egy új re form kor szak el jö ve te lét ígér te.)
A kor mány prog ra mot is mer te tô be szé det het ven szer sza kí tot ta meg

taps,130 majd 1980-ban egy pá ri zsi nem zet kö zi zsû ri Kreis kyt az év po -
li ti ku sá vá vá lasz tot ta Az egy re sú lyo sabb egész ség ügyi prob lé mák kal
küz dô, he ten te há rom szor dia lí zis re já ró és egyik sze mé re vak, het ven -
éve sen is el szánt kan cel lárt azon ban egy re több po li ti kai gond gyö törte.
Kezd tek va ló ra vál ni az 1938 nya rán, Lille-ben el mon dott sza vai:
„A kapi ta liz mus ban nem lé te zik tar tó san a bol do gok szi ge te.”131 A szo -
ciá lis part ner ség kon szen zu sos po li ti ká ján és a fej lett szo ciá lis há lón ala -
pu ló jó lé ti mí tosz kez dett összeom la ni.

127 Az 1972-ben lét re ho zott Egész ség ügyi és Kör nye zet vé del mi Mi nisz té riu mot csak 1987-ben vá lasz tot ták
ket té. Ugyanak kor Kreisky kor mány zá sa ide jén jött lét re egy szö vet sé gi kör nye zet vé del mi hi va tal, szabá -
lyoz ták a jár mû vek ká ros anyag-ki bo csá tá sát, 1981-ben meg nyi tot ták az el sô nem ze ti par kot is. Csernobil
ha tá sá ra Kreisky is el szán tan lé pett fel az atom ener gia hasz no sí tá sa el len. A kör nyé ken azóta több erô -
mû és sze mét ége tô, bi o e ta nol- és bio gáz-fel dol go zó is épült. A zöl dek moz gal mát nem si ke rült in tegrálni,
je len leg húsz par la men ti man dá tu muk van.

128 Wolf gang C. MÜL LER: i. m. 356.
129 Bru no KREISKY: Po li tik braucht Vi si o nen. I. m. 68.
130 Heinz FI SCHER: Die Kreis ky- Jah re 1967–1983.Wien, 1993. 245.
131 Vik tor REI MANN: i. m. 107.
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Auszt ria leg na gyobb épí té si bot rá nya, amely az AKH be ru há zá sá nál
1980-ban ki rob bant, igen csak ron tot ta a párt er köl csi ön ké pét. Ezt köve -
tôen a Han nes And rosch ra zú dí tott el len zé ki és saj tó össz tûz (adó-tanács -
adói iro dá ját hi va ta li ide je alatt sem szü ne tel tet te) le mon dás ra kész tette
a pén zügy mi nisz tert, s ve szély be ke rült a „trón utód lás”. Kreisky az utolsó
vá lasz tá si kam pá nyát és a lis ta ve ze tôi-kan cel lár je löl ti sze re pet – a szo -
ciál de mok ra ták pár ton be lü li po zí ció har cai és int ri kái kö ze pet te – az zal
az in dok lás sal vál lal ta el, hogy „re la tí ve nagy ta pasz ta lat tal ren del ke zô
po li ti kus ként nem kot ród hat el csak úgy egy sze rûen”.132 Az And rosch
utó da, Her bert Sal cher ál tal ki dol go zott és 1983 ja nuár já ban tesz telt
Mal lor ca-cso mag el kép ze lé sei (az áfa feleme lé se, a gép jár mû adó és a ka -
mat adó be ve ze té sé nek szán dé ka) in kább a bu kást se gí tet ték elô, és nem
ja ví tot tak a kor mány hi te les sé gi de fi cit jén. Nor bert Le ser po li to ló gus
sze rint a Kreisky tá vo zá sát ered mé nye zô „har ma dik nagy A”, And rosch
és az AKH mel lett az AKW, azaz a zwen ten dorfi atom erô mû (Atomkraft -
werk) kö rü li vi ta volt.133 1983. áp ri lis 24-én vé get ért a Kreisky- korszak.
A be teg, meg fá radt po li ti kus hét év vel él te túl gyô ze del mes po li ti kai

ha lá lát (két man dá tum hiány zott az ab szo lút több ség hez). Párt ja tisz te -
let be li el nö ke ként to vább ra is egy igaz sá go sabb és bé ké sebb, a po li ti kai
és gaz da sá gi vál sá go kat is or vo sol ni tu dó vi lá gért dol go zott. 1985-ben
a né pek meg bé ké lé séért tett fá ra do zá sait Ne hru-díj jal is mer ték el.134

1989-ben a Mar tin Lu ther King Ala pít vány bé ke dí ját is el nyer te. A kelet-
 eu ró pai re form fo lya ma to kat csend ben kö vet te fi gye lem mel, visszaem -
lé ke zé sein dol go zott.
1987-ben – miu tán a szo ciál de mok ra ták is mét nagy koa lí ció ra lép tek

a Nép párt tal – Kreisky min den párt funk ció já ról le mon dott. A há lát lan
szo ciál de mok ra ta „fô her ce gek” bal lé pé sei mel lett a sú lyos sors csa pásokat
(Olof Pal me, il let ve fe le sé ge, Ve ra ha lá la) ne he zen tud ta fel dol goz ni.
1990. jú lius 29-én halt meg Bécs ben.

Kreisky und Ká dár
Kreisky nagy lép té kû, a Kö zel-Ke let re fó ku szá ló kül po li ti ká ja a ko rabeli
kri ti kák el le né re nem té vesz tet te szem elôl a vas füg göny túlol da lán lévô
or szá go kat sem. Hel sin ki szel le mét megelôz ve ala kí tott ki ak tív, az ideo -

132 A Süd deuts che Zei tun gnak adott in ter jút idé zi And re as PITT LER: i. m. 126.
133 Pe ter PE LIN KA: i. m. 140–141.
134 Oli ver RATH KOLB: i. m. 54.

tanulmányok144



ló giai konf ron tá ciót is vál la ló, de a né zet kü lönb sé ge ket és a kül po li tikai
adott sá go kat tu do má sul ve vô szom széd sá gi po li ti kát. 1960-ban el sô
oszt rák kül ügy mi nisz ter ként lá to ga tott a kom mu nis ta Len gyelor szág -
ba, 1964/65-ben el sô nyu ga ti külügyi ve ze tô ként Ma gyaror szág ra és
Bul gá riá ba, mi köz ben Auszt ria az el sô nyu ga ti ál lam ként is mer te el az
NDK szu ve re ni tá sát 1978-ban.
Ma gyaror szág gal kiemel ten fog lal ko zott, nor ma li zál ta az 1956 utá ni

mély pon ton lé vô kap cso la to kat. Már 1959 ok tó be ré ben sze mé lye sen
ke res te fel a bé csi ma gyar kö vet sé get (ak kor még csak egy ká vé ere jéig),
majd az 1962-tôl rend sze res sé vált két ol da lú tár gya lá sok so rán (csak -
nem száz év vel az el sô után, Ge csé nyi La jos pro fesszor sza vai val) a „má -
so dik oszt rák–ma gyar kiegye zés” te tô alá ho zá sá ban is kulcs sze re pet
ját szott. Ezt elô se gí tet te, hogy le ke rült az ENSZ Köz gyû lé sé nek na pi -
rend jé rôl a „ma gyar kér dés” és meg szü le tett a ma gyar–va ti ká ni megálla -
po dás is. Ká dár Já nos 1962 no vem be ré ben, az MSZMP VI I I. kong resszu -
sán el mon dott be szé dé ben ki fej tet te: „Ar ra tö rek szünk, hogy Auszt riá val
kap cso la tunk ne csu pán nor má lis, ha nem jó szom szé di is le gyen.”135

A Po li ti kai Bi zott ság ülé sén pe dig azt ja va sol ta, hogy a kezdemé nye zé -
sek so rán „ne ker tek alat ti sze ret ke zé sek re hív juk az oszt rá ko kat”.136

Mind oszt rák, mind ma gyar rész rôl el há rul tak az aka dá lyok a jó szom -
szé di kap cso la tok kiala kí tá sá nak út já ból. Vi ta fô leg a fej lesz té sek sor -
rend jé rôl volt, a kü lön bö zô te rü le te ken. Ma gyaror szág min de nekelôtt
a gaz da sá gi kap cso la tok erô sí té sé ben volt ér de kelt, a nyu ga ti or szá gok,
köz tük Auszt ria – ahogy er rôl Fock Je nô be szélt a Po li ti kai Bi zott ság
ülé sén – „el sô sor ban fi lo zo fál ni akart ve lünk”,137 azaz a kul tu rá lis együtt -
mû kö dés jobb meg szer ve zé se mel lett tört lán dzsát.
Kreisky 1963 szep tem be ré ben két al ka lom mal is ma gá hoz ké ret te Bíró

Gerd bé csi kö vet sé gi ta ná csost, aki nek ki fej tet te: min dent el kö vet a kap -
cso la tok ja ví tá sáért a több sé gé ben nép pár ti köz vé le mény nyo má sa és a
nem egy sé ges, Auszt riát kis or szág nak tar tó ma gyaror szá gi han gok el -
le né re is. Bár az ál ta la ja va solt for ga tó könyv vé gül más for má ban va ló -
sult meg (Pé ter Já nos kül ügy mi nisz ter uta zott vol na el sô ként Bécs be,138

135 A KÜM VI. Te rü le ti Osz tály 6. sz. tá jé koz ta tó ja a ma gyar–oszt rák po li ti kai kap cso la tok ala ku lá sá ról.MOL
XIX-J-1-j Auszt ria. 1965–1969. 1965. 24. do boz. IV-135. 005015/64. Ma gyar–oszt rák kül ügy mi nisz te ri
ta lál ko zó tá jé koz ta tó anya gai.

136 MSZMP jegy zô köny vek/Po li ti kai Bi zott ság 1962. feb ruár 20. MOL M-KS 288. f. 5/258. ô. e.
137 MSZMP jegy zô köny vek/Po li ti kai Bi zott ság 1967. má jus 2. MOL M-KS 288. f. 5/423. ô. e.
138 En nek el sô sor ban, a nép pár ti-szo cia lis ta koa lí ció ri va li zá lá sa miatt, presz tí zso kai vol tak. Bár a tár gya lá -

so kon az is fel me rült, hogy Bu da pes ten csak igen szû kö sen le het el he lyez ni a két de le gá ciót. Kreisky
erre meg je gyez te: „Bécs ben ma gyar mág ná sok pa lo tái ban len né nek a tár gya lá sok.” Az al bi zott sá gok mun-
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és a Mind szenty -ügy mie lôb bi ren de zé sét is elô kí ván ta se gí te ni), Se bes
Ist ván kö vet je len té se sze rint tett né hány ér de kes meg jegy zést. Egy részt
reá lis nak tar tot ta azt a ve szélyt, hogy a „ha zug és fa na ti kus” Klaus elô -
re bo rí té kol ha tó bu ká sa után a Nép párt jobb szár nya Habs burg Ot tót
húz za elô a va rázs ka lap ból. Más részt már ek kor, a vá lasz tó jo gi re for -
mért cse ré be, az FPÖ- vel kö ten dô kis koa lí ció esé lyeit mér le gel te, sôt a
sza bad ság pár tiak kal er rôl foly ta tott tár gya lá sok té nyét is elis mer te.139

A Col le gi um Hun ga ri cum új épü le té nek ün ne pé lyes meg nyi tó ján az
oszt rák kül ügy mi nisz té rium nem kép vi sel tet te ma gát, Kreisky „ki mért
han gú le mon dó vá laszt” kül dött a meg hí vás ra.140 A hát tér ben nem
csupán a két or szág kö zöt ti vi tás kér dé sek (pél dául a va gyon jo gi szer -
zô dés), illet ve Kreisky és Hein rich Drim mel, ka to li kus-kon zer va tív ok -
ta tás ügyi mi nisz ter sze mé lyi el len té tei hú zód tak meg, ha nem a két mi -
nisz té rium kö zöt ti, az oszt rák kül föl di kul tu rá lis po li ti ka felügye le té vel
kap cso la tos ha tás kö ri vi ta is. Kreisky is „akart egyet üt ni”141 az ok ta -
tás ügyi mi nisz té riu mon, Drim mel is „bor sot akart tör ni Kreisky or ra
alá”,142 bár a két or szág kap cso la tai nak erô sí té sé ben tu laj don kép pen
egyetér tet tek.
Kreisky el sô bu da pes ti út ja elôtt né hány hó nap pal ér de kes in ci dens

bor zol ta a ke dé lye ket az MSZMP KB Külügyi Osz tá lyán. A Pu ja Frigyes
aláírá sá val ké szült fel jegy zés ta nú sá ga sze rint a „disszi dens” Lend vai
Pál, a kan cel lár bi zal ma sa és ké sôb bi élet rajz író ja felaján lot ta Gö möri
End re új ság író nak, hogy be mu tat ja ôt Kreis ky nek. Gö mö ri be gyûj tötte
a szük sé ges ha zai en ge dé lye ket, és auszt riai út já ról két cik ket je len te -
tett meg a Ma gyaror szág ban. A rész ben a kan cel lár ral foly ta tott meg -
be szé lé sei rôl szó ló har ma dik cikk már nem je len he tett meg, mert olyan
kér dé sek rôl volt ben ne szó (ha tár zár, a Mind szenty -ügy, va gyon jo gi
ügyek), ame lyek rôl Pé ter és Pu ja egy be hang zó vé le mé nye sze rint „nyil -
vá no san nem le het ír ni”. Ká dár nak a je len tés szé lé re írt meg jegy zé se
sze rint Kreiski (sic!) ezt sé rel mez te. Mindazonál tal a mi nisz ter el nök

ká ja és más je len té sek a tár gya lá sok kal kap cso lat ban, 1964. ok tó ber 30-i bi zal mas fel jegy zés. MOL XIX-
J-1-j Auszt ria. 1965–1969. 1965. 24. do boz. IV-135. 005015/64. Ma gyar–oszt rák kül ügy mi nisz te ri ta lál -
ko zó tá jé koz ta tó anya gai.

139 Se bes Ist ván kö vet je len té se Pé ter Já nos kül ügy mi nisz ter nek. Bécs, 1963. szep tem ber 24. MOL XIX-J-1-j
Auszt ria. 1963. 19. do boz. 006633/1963. 1001/1973. sz. t. je len tés.

140 Se bes Ist ván kö vet je len té se. Bécs, 1963. no vem ber 29. MOL XIX-J-1-j Auszt ria. 1945–1964. 37. do boz.
00475/48. 1178/1963. sz. t. je len tés.

141 Uo.
142 Se bes Ist ván kö vet je len té se. Bécs, 1963. no vem ber 30. MOL XIX-J-1-j Auszt ria 1945–1964. 37. do boz.

00475/46. 1216/1963. sz. t. je len tés.
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sze rint az el já rás arra is pél dát szol gál ta tott, „ho gyan nem sza bad ilyen
ügye ket intézni”.143

Kreisky, az oszt rák ke le ti po li ti ka egyik aty ja, kül ügy mi nisz ter ként
1964 ok tó be ré ben, kan cel lár ként pe dig 1973 ta va szán, 1978 szep tem -
be ré ben, majd 1981 no vem be ré ben járt Ma gyaror szá gon. Az el len té tek
és a vi ták el le né re is a le he tô leg jobb vi szony ra tö re ke dett Ma gyaror -
szág gal. Az 1964 ok tó be ré ben, Bu da pes ten foly ta tott tár gya lá so kon144

aláír ták a va gyon jo gi és ha tár ügyi egyez mé nye ket, szak ér tôi szin ten
egyez tet tek a to váb bi el kép ze lé sek rôl, a kül kép vi se le te ket pe dig nagy -
kö vet sé gi rang ra emel ték.145 Ká dár és Kreisky nyílt esz me cse rét foly ta -
tott a szov jet bel po li ti kai fej le mé nyek rôl, a szov jet csa pa tok ma gyaror -
szá gi je len lé té rôl, a ma gyar ha tár zár kér dé sé rôl és a ma gyar–va ti ká ni
vi szony ról, sôt az ame ri kai el nök vá lasz tás esé lyei rôl is be szél tek.
A tár gya lá sok ról ké szült oszt rák fel jegy zés sze rint Ká dár egy

anekdotá val nyi tott egy fér fi ról, akit ál lam pol gár sá gá ról kér dez tek a
menny or szág ka pu já ban. Az il le tô az Oszt rák–Ma gyar Mo nar chiá ban
szü le tett, Ma gyaror szá gon járt is ko lá ba, Cseh szlo vá kiá ban dol go zott
és a Szovjet unió ban halt meg – mi köz ben egész éle té ben ki sem moz -
dult Mun kácsról. Kreisky a két nép ka rak te ré nek, kul tú rá já nak és épí -
té sze té nek ha son ló sá gait em lít ve a res tau rá tor ap ró lé kos mun ká já hoz
ha son lí tot ta a kö ze le dé si fo lya ma tot, amely nek az a cél ja, hogy „is mét
tel jes szép sé gé ben” ra gyog has son a mû. A köl csö nös elô nyö ket ígé rô
gaz da sá gi és kul tu rá lis együtt mû kö dést né ze te sze rint an nak fi gye lem -
be vé te lé vel kell fej lesz te ni, hogy a két or szág ban el té rôek a po li ti kai
rend sze rek. Ugyanak kor Ká dár – Ma gyaror szág po li ti kai és ka to nai el -
kö te le zett sé gé nek hang sú lyo zá sa mel lett – re mé nyét fe jez te ki, hogy „az
adott idô szak nak meg fe le lô” szö vet sé gi rend sze rek egy na pon szük ség -
te len né vál hat nak.146

A két ve ze tô kö zött kiala kult szim pá tia147 a bi po lá ris vi lág ha tár vi dé -
kén, a két vi lág rend szer üt kö zô zó ná já ban élô szom szé dos ál la mok kü -

143 Fel jegy zés a Kreis ky tôl kért in ter jú ügyé ben. Bu da pest, 1964. jú nius 1. MOL M-KS 288. f. 47/735. ô. e.
41–42.

144 Er rôl rész le te sen (fô leg oszt rák le vél tá ri for rá sok alap ján) lásd SO ÓS Ka ta lin: Dr. Bru no Kreisky oszt rák
szö vet sé gi kül ügy mi nisz ter bu da pes ti lá to ga tá sa és tár gya lá sai. (1964. ok tó ber 29.–no vem ber 1.) Múltunk,
2001/4. 187–212.

145 GE CSÉ NYI La jos: Vi lág rend sze rek ha tá rán: Auszt ria és Ma gyaror szág, 1945–1965. His tó ria, 2011/1–2. 8.
146 Offiziel ler Be such des Herrn Bun des mi ni sters in Un garn; Un ter re dung mit Mi ni sterp rä si dent Ka dar. Öster -

rei chis cher Sta at sar civ, Ar chiv der Re pub lik, Bun des mi ni ste ri um für Aus wär ti ge An ge le gen hei ten, Pol. II.
Un garn 2, 1964. 80.055-6(Pol)64.

147 Ál lí tó lag Kreisky egy szer meg is je gyez te Ká dár nak: „Mi lyen kár, hogy ma ga kom mu nis ta.” A for rás meg -
je lö lé se nél kül idé zi MOL DO VA György: Ká dár Já nos. Ur bis Könyv kiadó, Bu da pest, 2006. 2. k. 51.
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lön le ges kap cso la tát is elô se gí tet te. Ezen nem vál toz ta tott a Hrus csov
el le ni puccs sem. Ká dár megerô sí tet te: nincs szán dé ká ban vissza for gatni
az idô ke re két, és nem kí ván „ágyúk kal kor má nyoz ni”. A szov je tek nek
Ma gyaror szág „sem mit nem hoz a kony há ra”, ezért jó ta ná cso kat sem
ad nak, mert ak kor azt mon da nák a ma gya rok, hogy ma guk job ban is
megol dot ták vol na, a rossz ta ná cso kért meg úgyis ôket ten nék fe le lôssé.
A kül kap cso la tok ala kí tá sa – a Szov jetunió ál lás pont já nak fi gye -
lembevéte lé vel – Ká dár fe le lôs sé ge. Ez né ha tet szik a Szov jetunió nak,
né ha nem.148

A tár gya lá sok ra vissza te kint ve Kreisky saj nál ta, hogy Bu da pes ten „csak
mi nisz te rek kel és pin cé rek kel” ta lál ko zott.149 Pé ter Já nos kül ügy mi nisz -
ter bé csi vi szont lá to ga tá sa 1965 áp ri li sá ban vég leg le zár ta a ko ráb bi,
konflik tu sok kal ter helt idô sza kot.150

Ká dár úgy te kin tett Auszt ria és Ma gyaror szág kap cso la tai ra, mint
érdek há zas ság ra, „amely re a fe lek jó zan meg fon to lá sok kal lép nek, össze -
szok nak, s ké sôbb eset leg össze me le ged nek”.151 Az 1968-as cseh szlo vá -
kiai ese mé nyek után az oszt rá kok egy ideig nem akar tak „lát vá nyos kéz -
fo gá sok ra sort ke rí te ni”.152 Hosszabb tá von azon ban ma gu ké vá tet ték
Kreisky, „a kom mu nis ták el len fe le és meg gyô zô dé ses szo ciál de mok rata”
po li ti kus ma gyar új ság írók elôtt ki fej tett ál lás pont ját: „Ke let-Euró pá -
ban nem le het olyan vál to zá so kat vár ni, ame lyek az or szá gok je len le gi
tár sa dal mi rend sze ré nek meg vál toz ta tá sá ra ve zet né nek.” Az Eu ró pa
szívé ben fek vô sem le ges Auszt ria egyet len he lyes po li ti ká já nak az
„ôszinte jó vi szony” kiala kí tá sát tar tot ta, hang sú lyoz va, hogy ez nem a
„reakciós, kon  zer va tív” Du na-völ gyi misszió új ra élesz té sét je len ti, és
nem a Ke let és Nyu gat kö zöt ti híd sze rep bôl fa ka dó ál lás pont.153 Ez
a gaz da sá gi-kulturá lis kö ze le dés nem je len ti az ideo ló giai fenn tar tá sok
hát tér be szo rí tá sát.154

148 Uo.
149 Je len tés a Barcs Sán dor ve zet te ma gyar új ság író kül dött ség 1964. no vem ber 16–de cem ber 4-i auszt riai

út já ról. MOL XIX-J-1-j 1965–1969. 1965. 23. do boz. 00652/1965. 1965. ja nuár 6-i je len tés.
150 A kap cso la tok 1956 utá ni nor ma li zá lá sá hoz rész le te seb ben lásd GE CSÉ NYI La jos: Ira tok Ma gyaror szág és
Auszt ria kap cso la tai nak tör té ne té hez 1956–1964.Ma gyar Or szá gos Le vél tár, Bu da pest, 2000.

151 Nagy La jos tol mács fel jegy zé se Si mon Kol ler oszt rák nagy kö vet bú csú lá to ga tá sá ról Ká dár elv társ nál.
MOL XIX-J-1-j Auszt ria 1967. 20. d. 00947/12. Bu da pest, 1967. má jus 31.

152 Ha y nal Kor nél nagy kö vet sé gi ta ná csos ér te sü lé se. MOL XIX-J-1-j Auszt ria 1966. 15. d. 003276/3. 5/17/sz.
t./1968. Bécs, 1968. ok tó ber 18.

153 Si mó Je nô nagy kö vet je len té se. Bécs, 1969. má jus 22. MOL XIX-J-1-j Auszt ria 1969. 18. d. 00651/1.
3/1/1969. sz. t. je len tés.

154 Hans- Ge org Hein rich oszt rák po li to ló gus jog gal be szélt a kör négy szö ge sí té sé rôl, a tá vol ság tar tás és
a kö ze le dés egye sí té sé rôl. Idé zi: GE CSÉ NYI La jos: A ma gyar–oszt rák kap cso la tok (1956–1964). In: Magyar-
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Ká dár ral és a ma gyar párt ve ze tô 1956-os sze re pé vel kap cso lat ban
Kreisky azt hang sú lyoz ta, hogy ide je el fo gad ni a ma gyar párt ve ze tô
való di sze re pét: „men tet te, amit men te ni le he tett”.155 Em lék ira tai má -
so dik kö te té ben a Ká dár-je len ség kap csán azt hang sú lyoz ta, hogy a
Rá ko si bör tö neit meg járt Ká dár meg vál to zott for má jú kom mu niz mus -
ra tö re ke dett.156 1956-ban a for ra da lom hoz csak fél szív vel csat la ko -
zott, mert a pol gá ri Ma gyaror szág visszaál lí tá sa, avagy a kom mu nis -
ta Ma gyaror szág mel let ti hû ség kö zöt ti vá lasz tás nem volt szá má ra
kér dé ses. Ezért a szov jet ve ze tôk bi zo nyos fo kú au to nó miá val ju tal -
maz ták. „Ma gyaror szág so kat kö szön het Ká dár nak” – vé le ke dett az
ex kan cel lár.157

Az 1964-es ta lál ko zón Ká dár em lí tet te, hogy Ma gyaror szá gon is mét
K. u. K-ról be szél nek, és a két nép kö zöt ti vi szony sok kal jobb, amió ta
kü lön or szág ban él ve, Kreisky sze rint is „súr ló dás men tes” kap cso la to -
kat épít he tünk.158 Ez az új K. u. K. rö vi dí tés sok fé le kép pen felold ha tó
(egy kon zer va tív, ka to li kus, ka pi ta lis ta or szág, il let ve egy, a ke le ti blokk -
hoz tar to zó, de on nan ki ka csint ga tó, kom mu nis ta ál lam kap cso la tá ról
volt szó), mégis leg job ban a két ál lam férfi, Kreisky és Ká dár ne vé vel jel -
le mez he tô a ma gyar és az oszt rák kül po li ti ka ezen vo nu la ta. Er re gon -
dolt az ut ca em be re is – fô leg Bu da pes ten, de Bécs ben is.
Kreisky 1973. már ciu si bu da pes ti lá to ga tá sán, amely re Fock Je nô mi -

nisz ter el nök hív ta meg, nem ta lál ko zott Ká dár ral, mert kan cel lá ri mi -
nô sé gé ben nem kí vánt párt ház ba, az MSZMP KB szék há zá ba lá to gatni.
Ami kor Ká dár 1976 de cem be ré ben, az Eu ró pai Biz ton sá gi és Együtt -
mû kö dé si Ér te kez let zá ró ok má nyá nak aláírá sa után egy év vel – el sô, a
bi la te rá lis dip lo má cia ke re té ben bo nyo lí tott nyu ga ti út ján – Kreisky kan -
cel lár meg hí vá sá ra Bécs be lá to ga tott, a ma gyar–oszt rák po li ti kai kap -
cso la tok „uta zó se bes ség re vál tot tak”.159 Ká dár Bécs ben tar tot ta el sô
nyu ga ti saj tó ér te kez le tét is, ahol a jó lég kör rôl az zal gon dos ko dott, hogy
nem a meg szo kott „be ton szö ve get haj to gat ta”.160 Kreisky kül ügy mi -

ország he lye a 20. szá za di Eu ró pá ban. Ta nul má nyok. Szerk.: SI POS Ba lázs és ZEID LER Mik lós köz re mû kö -
dé sé vel PRITZ Pál. Ma gyar Tör té nel mi Tár su lat, Bu da pest, 2002. 154.

155 Bru no KREISKY: Die Zeit in der wir le ben. I. m. 115.
156 Bru no KREISKY: Strom. I. m. 115.
157 Uo. 232–235.
158 Uo. 226.
159 M. SZE BE NI Gé za: Ká dár Bécs ben… In: HÁ DA Bé la–LI GE TI Dá vid–MA JO ROS Ist ván–MA RU ZSA Zol tán–MERÉNYI

Krisz ti na (szerk.): Nem ze tek és bi ro dal mak. Di ó sze gi Ist ván 80 éves. EL TE Új- és Je len ko ri Egye te mes
Tör té ne ti Tan szék, Bu da pest, 2010. 461.

160 Uo. 475.
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nisz te ri és kan cel lá ri tény ke dé se alatt mintegy fél száz megál la po dást és
szer zô dést ír tak alá a két or szág kép vi se lôi.161

Miu tán Kreisky „ál la mi kö te le zett sé geit má sok nak ad ta át”, a ma gyar
fél le vél ben biz to sí tot ta ar ról, hogy to vább ra is szá mít a „be fo lyá sos és
nagy te kin té lyû” kan cel lár köz re mû kö dé sé re a „min ket köz vet le nül érintô,
Auszt riát és Ma gyaror szá got össze kö tô kap cso la tok fej lesz té sé ben”.162

Utol já ra 1985 jú niu sá ban egy bu da pes ti nuk leá ris té mák kal fog lal ko zó
kon fe ren cián ta lál ko zott egy más sal az új K. u. K. két név adó ja.

„Nem va gyok kiér lelt kö tet, 
csak em ber, el lent mon dá sos szö vet”

163

Kreis kyt ne vez ték köz tár sa sá gi vagy pót csá szár nak, a mun kás párt vö -
rös szeg fû jét vi se lô Habs burg nak, tar tot ták Karl Mar xot ol va só Fe renc
Jó zsef csá szár nak,164 nép sze rûen há zsár tos kod ni tu dó nagy úr nak, az an -
cien ré gi me- bôl jött de mok ra tá nak, kü lön le ges auszt ro mar xis tá nak.165

Ha son lí tot ták Pró teusz hoz, Po szei dón ten ger is ten min den tu dó és so kol -
da lú fiához is.166 I. Bru no egy ki csit mindegyik volt.
A ho mo po li ti cus és vi lág pol gár Kreisky to vább vitt és megújí tott ré gi

oszt rák po li ti kai axió má kat, a „pri mum vi ve re, dein de phi lo so pha ri”
mind két tag ját azo nos je len tô sé gû ként ke zel te, de tud ta, hogy szük ség -
hely zet ben a gaz da ság elôbb re va ló a po li ti kai kom bi ná ciók nál. A kész
té nye ket tu do má sul vet te, de azok meg vál toz ta tá sán és a ta nul sá gok le -
vo ná sán mun kál ko dott. Szá má ra egy (fô leg kül)po li ti kai el kép ze lés csak
az adott pil la nat ban tûnt ki zárt nak. Ugyanak kor sza kí tott a „ké sôn és
ak kor is csak fé lig-med dig” slam pos po li ti ká já val, és ez zel új utat muta -
tott Auszt ria, Eu ró pa és a vi lág szá má ra. Kreisky li be rá lis (pon to sab ban

161 Zde nek MLYNAR: Die Be zie hun gen zwis chen Öster reich und Un garn: Son der fall oder Mo dell? Brau müller,
Wien, 1985. 162–167.

162 Lásd Mar jai Jó zsef idé zett le ve lét MOL M-KS 288. f. 32/1986/34. ô. e. Auszt ria 1986/B.
163 Idé zet Con rad F. Me y er tôl: „Ich bin kein aus gek lü gelt Buch, Ich bin ein Mensch in sei nem Wi dersp ruch.”

A szer zô for dí tá sa. Idé zi Eva KREISKY: „Man hält die De mo kra tie nur am Le ben, in dem man sie in Bewegung
hält”. Bru no Kreisky und die neu en po li tis chen Be we gun gen. In: Bru no Kreisky. Sei ne Zeit und mehr. I. m. 15.

164 Hoz zá annyi ban is ha son lít ha tó, hogy míg a csá szár Schratt Ka ta lin sze mé lyé ben ta lált szel le mi part nert
és tár sal ko dó nôt, ad dig Kreisky Sen ta Wen graf szí nész nô vel, il let ve Ma riet te Tor berg gel, Fried rich Torberg
író el vált fe le sé gé vel ápolt szo ros, év ti ze de ken át tar tó ba rá ti kap cso la tot. (Pe ter PE LIN KA: i. m. 118.)

165 Bru no KREISKY: Po li tik braucht Vi si o nen. I. m. VI I.
166 Paul LEND VAI: i. m. 125.
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szo ciál li be rá lis) nép párt ja,167 il let ve an nak „re for mer, de nem for ra dal -
már”168 po li ti ká ja meg nyer te az ér tel mi sé get, a mû vé sze ket,169 a fiatalo -
kat, a nô ket,170 a mun kás sá got. Kiegye zett az egy ház zal is. Ideo ló giai
cö li bá tus nél kü li, ak tív sem le ges sé gi kül-, il let ve bo nyo lult kér dé se ket is
egy sze rûen meg vi lá go sí tó és or vo sol ni pró bá ló bel po li ti ká ja „töb bet
akart, mint amennyi ere je ne ki ma gá nak és az or szág nak volt. Eb ben ô
»na gyoszt rák« volt, olyas va la ki te hát, aki Auszt ria nagy sá gát nem négy -
zet ki lo mé ter ben mé ri” – mond ta ró la Ot to Schul mei ster kon zer va tív
pub li cis ta.171 Sa ját be val lá sa sze rint „gyá ri ku bi kos ként”172 lát ta el a kor -
mány zás felada tát.
Kreisky „oszt rák utas, könnyek nél kü li for ra dal má nak”173 kö szön he -

tôen Auszt ria egy re ön tu da to sabb de mok ra ta pol gá rok or szá ga, a „bol -
do gok szi ge te” lett. Ez még ak kor is igaz, ha a „vi zi o ná ri us tech nok ra -
ták ból, szo ciá li san el kö te le zett ér tel mi sé giek bôl és gaz da sá got ér tô
kul tu rá lis for ra dal má rok ból ál ló”174 kor má nyai – ame lyek nim bu szát
tar tó san a ki sebb-na gyobb bot rá nyok (fegy ver szál lí tá sok a fej let len tér -
sé gek dik ta tú rái nak, pél dául a No ri cum- bot rány) és te vé keny sé gük két -
ség te len de fi cit jei (pél dául az egész ség ügyi re form elaka dá sa, a szo ciál -
de mok ra ta külügyi po zí ciók megôr zé sé nek si ker te len sé ge) sem tud ták
meg té páz ni – el lent mon dá sos örök sé get hagy tak ma guk után. A ti zen -
há rom év alatt a szo ciá lis kiadá sok mel lett je len tô sen nôtt a brut tó nem -
ze ti össz ter mék, a fog lal koz ta tot tak szá ma, a la kos ság be tét ál lo má nya
is, mi köz ben a cse cse mô ha lan dó ság 1,2 szá za lék ra csök kent.175 A fel -
so ro lás alap ján nem vé let len, hogy az amúgy Wie sen thal hoz kö zel ál ló
Pe ter Mi chael Lin gens új ság író sze rint Kreis kyt szin te val lá sos ra jon gás
övez te: „Nem csak az vált hi tet len eret nek ké, aki ta gad ta Kreis kyt, ha -
nem az is, aki ké tel ke dett ben ne”.176

167 Oli ver RATH KOLB: i. m. 313.
168 Pe ter PE LIN KA: i. m. 146.
169 Kü lö nö sen a Pe ter Hand ké vel foly ta tott be szél ge té sei, Tho mas Bern hard irán ti meg kü lön böz te tett figyel -

me és Os kar Ko kosch ka sa já tos „visszaoszt rá ko sí tá sa” (Kreisky sa ját vil lá já ba je len tet te be a mû vészt)
ér de mel fi gyel met.

170 1979-tôl már négy nô dol go zott ál lam tit ká ri rang ban az oszt rák kor mány ban. 1990-tôl kü lön nô ü gyi minisz -
té rium is ala kult a 2010 feb ruár já ban el hunyt Jo han na Doh nal, az oszt rák nô moz ga lom emb le ma ti kus
alak ja ve ze té sé vel.

171 Paul LEND VAI: i. m. 136.
172 Bru no KREISKY: Die Zeit in der wir le ben. I. m. 129.
173 Karl BA CHIN GER: i. m. 83–84.
174 Manf red PRIS CHING: i. m. 53.
175 Pe ter PE LIN KA: i. m. 145.
176 Uo. 137.
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Akik a het ve nes évek ben töl töt ték gyer mek ko ru kat, ál muk ból éb reszt -
ve is fej bôl so rol ják Kreisky kor má nyá nak tag jait, aho gyan az 1978-as
ar gen tí nai lab da rú gó-vi lág baj nok sá gon a bra zi lok, a spa nyo lok és a své -
dek elôtt cso port el sô, a vi lág leg jobb nyolc csa pa ta kö zé ju tó és a né me -
te ket is le gyô zô nem ze ti vá lo ga tott já té ko sait is. Friedl Kon ci lia, Bru no
Pez zey, Wal ter Schach ner, Her bert Pro has ka, Hans Krankl Hel mut
Seneko witsch szö vet sé gi ka pi tány; il let ve Han nes And rosch, Her tha Firn -
berg, Chri sti an Bro da, Jo sef Sta ri ba cher, Fred Si no watz Bru no Kreisky
szö vet sé gi kan cel lár csa pa tá ban. A kor szak min den nap jai ra egy, a kul -
tú rát, az egy há zat és a po li ti kát irá nyí tó trium vi rá tus nyom ta rá a bé -
lye gét: „Ka ra jan di ri gier te, Kö nig ce le brier te, und Kreisky re gier te” –
szólt a mon dás.177 Azaz a Bé csi Fil har mo ni ku sok élén Her bert von Kara -
jan állt, Auszt ria ka to li ku sai nak Franz Kö nig kar di ná lis hir de tett igét,
és fö löt tük az or szág va ló di ura állt: Bru no Kreisky.

177 http://diep res se. com/ho me/le ben/mensch/543102/Stand lei tung- nach- Mal lor ca?_vl_back link=/ho me/
po li tik/in nen po li tik/543157/in dex. do&di rect=543157 (Flo ri an Asa mer és Ra i ner No wak cik ke Kreisky
vissza vo nu lá sa utá ni sze re pé rôl), az utol só le töl tés ide je: 2011. má jus 8.

tanulmányok152




