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Szatmári Péter 

 

A nemzetté lett paradoxon: Nemzeti kérdés az Első Köztársaságban 
 

A független Ausztria megszületése  után annak létjogosultságát és a benne 

lakók nemzeti identitását (osztrákságát) az országon belül és kívül is sokan két-

ségbe vonták. 1918 után Ausztriában kezdetben nem létezett olyan valóban je-

lentős politikai erő, mely az ország függetlenségét és életképességét meggyő-

ződésből képviselte volna. Leginkább a kényszerhelyzet, a nemzetközi nyomás 

(Franciaország) és a politikai pragmatizmus játszott szerepet abban, hogy az 

Osztrák Szociáldemokrata Párt és az Osztrák Keresztényszociális Párt politiku-

sai beletörődtek a békeszerződés rendelkezéseibe, de azon belül is elsősorban a 

Németországhoz történő csatlakozás megtiltásába. 

 

A két nagy párt és a nemzeti kérdés 

 

Az Osztrák Szociáldemokrata Párt a húszas évektől kezdődően célként fo-

galmazta meg az Anschluß mielőbbi megvalósítását és ezzel összefüggésben 

alapvetően tagadta az osztrák nemzet, illetve bármifajta osztrák nemzet- és 

küldetéstudat létezését. A szociáldemokrácia Hitler hatalomra jutásáig az ér-

dekek kölcsönös figyelembevételével megvalósuló békés csatlakozás prog-

ramját tartotta keresztülvihetőnek. Az össznémet proletárérdekek hangsúlyo-

zása mellett, az Osztrák Szociáldemokrata Párt védelmezte a leghatározottab-

ban az Első Köztársaság demokratikus intézményrendszerét és utasította el a 

világgazdasági válság következtében megerősödő, a végrehajtó hatalom jog-

körének kiterjesztését (a többi hatalmi ág rovására) szorgalmazó csoportok 

követeléseit. A szociáldemokraták békés csatlakozását és az össznémet prole-

tárérdekek elsőbbségét hirdető politikáját a nemzetközi erőviszonyokat figye-

lembe véve nem tarthatjuk reálisnak. (a Németországban 1933-tól kezdődő 

náci rendszer az erőszakmentes Anschluß lehetőségét szinte kizárttá tette.) A 

párt 1933-ban módosította ugyan álláspontját és lemondott a csatlakozás 

azonnali megvalósításról a németországi rendszerváltás miatt, viszont tovább-

ra is ragaszkodott az össznémet proletárérdekekhez, és néhány kivételtől elte-

kintve a szociáldemokrata vezetőkben fel sem merült Ausztria létjogosultsá-

gának argumentálása. Az osztrák szociáldemokrácia 1934.  februári szétverése 

következtében elképzelhetetlenné vált a minden józan politikai erőt, beleértve 

a szociáldemokratákat és a tömegbázisukat is magába foglaló egységfront lét-

rehozása Ausztria megvédelmezésére a náci Németország ellenében. Mind-

ezek figyelembevételével, az illegalitásba és emigrációba kényszerülő szoci-

áldemokrata párt még ekkor sem gondolkodott osztrák nemzetállamban. A 

jövőt, különösképpen az Anschluß tényleges bekövetkezése után, csak a má-

sodik világháború során szerintük törvényszerűen kirobbanó össznémet for-

radalom eredményeképpen megszülető új nemzetileg homogén Németország 
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részeként tudták elképzelni. Az 1943-as évtől kezdődően az Osztrák Szociál-

demokrata Párt többsége revideálta addigi nézeteit és lehetségesnek ítélte 

Ausztria független államiságának helyreállítását, valamint egyre inkább elfo-

gadta az álláspontjuk alapján a második világháború éveiben és a nemzetiszo-

cialista rémuralom következményeképpen megszülető, osztrák nemzet és 

nemzettudat létjogosultságát (kiegészülve a küldetéstudat szimbolikájával). 

A keresztényszociális párt, mely a húszas években még csak „átmenetileg” 

független Ausztriáról szólt (elegánsan és kényszerűen elkerülve a Anschluß di-

lemmát), a harmincas évek elején, „a rendszerváltás pillanatában” és azt kö-

vetően beletörődött és számolt Ausztria „hosszú távú” életképességével, fenn-

maradásával. Engelbert Dollfuß kancellárságával megkezdődött a párt beépülé-

se a „pártnélküli” struktúrába, biztosítva és megőrizve „benne” saját hatalmi 

pozícióit, valamint befolyását a döntési mechanizmusokra. Súlyos tehertétel-

ként nehezedett az Osztrák Keresztényszociális Pártra az autoriter szisztéma 

elfogadása és az abban való aktív közreműködés, melynek igazolására a legké-

zenfekvőbb érvként az „ostromlott vár pszichózisa” kínálkozott. A párt de-

mokratikus tradícióit elfeledve, asszisztált a demokratikus intézményrendszer 

leépítésénél, valamint a szociáldemokrata párt illegalitásba kényszerítésénél.  

A keresztényszociális párt – szemben a szociáldemokratákkal – kényesen 

ügyelt arra, hogy se hivatalos, se informális módon ne támogassa a Németor-

szághoz való csatlakozás előkészítését. Tette ezt részben taktikai okokból, hi-

szen a versailles-i békeszerződés, valamint a genfi protokoll szigorúan megtil-

totta a csatlakozás felvetését is.
1
 A párton belül és körül lassan formálódó nem 

jelentéktelen csoport (Anton Wildgans, Guido Zernatto, Karl Ernst Winter, Le-

opold von Adrian stb.) véleménye szerint a Habsburg-ház egyfajta sajátos oszt-

rák képződményt jelentett, és a Monarchia tradíciójának és „küldetésének” (a 

Duna menti népek békés egymás mellett élése) továbbvitelét kifejezetten a 

keresztényszociális pártnak kell magára vállalnia.  

Ignaz Seipel kancellár, az első Osztrák Köztársaság egyik legmeghatáro-

zóbb politikusa – aki korábban IV. Károly gyóntatója volt – az Anschlußt egé-

szen haláláig nem tartotta „aktuálisnak”, ezzel egyfelől a bizonytalan jövőbe 

tolta annak megvalósulását, másfelől elfogadva a béke feltételeit, reálisnak tar-

totta Ausztria létezését, sőt bizonyos egyedi osztrák szerep meglétére utalt: 

„Nekünk, osztrák-németeknek különleges feladatunk volt Közép-Európa, a ke-

let, a szlávok, a magyarok stb. vonatkozásában. Teljesítettünk mindent, vagy 

sem? Ha nem, akkor egyszerűen »haza leszünk zavarva« a »Birodalomba« és 

ott tartományként kerülünk, a többi tartomány mellett, porosz uralom alá, mi-

vel az Úr nem tud velünk mit kezdeni… Nekünk mindig arra kell gondolnunk, 

                                                         
1 A Saint Germain-i békeszerződéssel kapcsolatos keresztényszociális állásfoglalást tükrözik 

Ignaz Seipel gondolatai: „… ha a békeszerződések által létrehozott Ausztria nemcsak egy pilla-

natra, hanem mindörökre életképtelennek bizonyulna, az azt jelentené, hogy Európa térképének 

közepén egy lyuk keletkezne…” Idézi: Manfred JOCHUM: Die Este Republik in Dokumenten und 

Bildern, Wien, 1983. 48-49. 
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hogy Ausztriának egy olyan országnak kell lennie, amely más államokkal szo-

ros és baráti kapcsolatot ápol. A »vérkeveredés« bennünk éppen annyi, mint a 

szomszédainkban, mint Európa összes népében.”2 

Seipel, nevéhez fűződik az „ein Volk in zwei Staaten”3
 jelszava, mind kan-

cellárként, mind a politika formálójaként harmonikus viszony kiépítésére töre-

kedett a weimari Németországgal, de mindig kerülte a szorosabb egység lehe-

tőségének felvetését. Meggyőződéséhez leginkább egy olyan nemzetek feletti 

királyság állt közel, amely egész Közép-Európában alternatívát nyújthatott a 

„vörös és a barna kór” ellenében egy stabil tekintély alatt. Megvizsgálva a 

korszak jelentősebb politikai áramlatait, nyilvánvalónak tűnik, hogy Ausztria 

önállóságának fenntartása, az osztrák nemzet létezésének elfogadása és ennek 

történelmi, kulturális stb. igazolása alapvetően a keresztényszociális párt és 

tömegbázisa, valamint annak holdudvarához tartozó csoportok érvrendszerében 

jelenik meg.
4 

 

A tradíció és a tartományok 

 

Ausztriában 1918-at követően a hagyományos értelemben vett hazafiság és 

összetartozás érzése elsősorban a növekvő önállósággal rendelkező osztrák tar-

tományokban volt jelen. A Tirolban, Voralbergben, Karintiában, Bécsben és 

máshol élők mindenekelőtt tirolinak, voralberginek, karintiainak és bécsinek 

stb. vallották magukat. A tartományok az évszázadok során szinte nemzetként 

őrizték hagyományaikat, kivívott autonómiájukat, valamint szokásaikat, és ad-

ták tovább mindezt az ott élők generációról generációra. Az előbbi tényezők 

alapvetően befolyásolták az egységes osztrák nemzet és nemzettudat kialakulá-

sának esélyeit, a tárgyalt korszakunkban. 1918-1938 közötti periódusban 

Ausztriában a tartományi hazafisággal és kötődésekkel egy időben megtalálhat-

juk a német nemzethez tartozás érzését, illetve az osztrák nemzet- és küldetés-

tudat gondolatát is. A tartományi hazafiság ápolását politikai okokból (hagyo-

mányos tömegbázis a „vidék”) kiváltképpen a keresztényszociálisok szorgal-

mazták, melynek következményei közé tartozott a tradicionális Bécs és tarto-

mányok ellentétének további elmélyülése az Első Köztársaság idején. A két 

nagy párt szembenállása az Első Köztársaságot gyengévé és bénulttá, a lakos-

ság nagy százalékát pedig fogékonnyá tette, minden rendet, jövőt és biztonsá-

                                                         
2 Idézi: Raimund POUKAR: Dr. Ignaz Seipel: Nationalismus Nationalsozialismus, Wien, 

1935. 12-13. Lásd még: Klemens von KLEMPERER: Ignaz Seipel. Saatsmann einer Krisenzeit, 
Wien, 1976. és Friedrich RENNHOFER: Ignaz Seipel. Mensch und Staatsmann. Eine 

biographische Dokumentation, Wien, 1978. 
3.„… számunkra a nemzet, függetlenül az állami hovatartozástól, a nagy kultúrközösség; ne-

künk, németeknekez magasabb rendű, mint az állam.Mi nem hisszük, hogy az állam a nemzet 
számára az egyetlen létezési mód, persze sok német előtt lebeg a nyugat-európai államfogalom.” 

A beszédet idézi: Raimund POUKAR: Dr. Ignaz Seipel: Nationalismus Nationalsozialismus, 

Wien, 1935. 11-12.  
4 Friedrich HEER: Der Kampf um die österreichische Indentität, Wien, 1981. 386. 
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got ígérő politika iránt. A kötődéseiben és hovatartozásában többségében bi-

zonytalan osztrák állampolgárok természetes módon fordultak a Németország-

ból érkező, harsogó és meggyőző nemzetiszocialista propaganda felé. A fenye-

getettség mellett a magárahagyottság, elszigetelődés és a kétségbeesett szövet-

ségépítés sikertelensége is hozzájárult a létezés kényszerű elfogadásához, szel-

lemi (hon)védelméhez és politikai programmá éréséhez 

A német nemzethez tartozás kimondása (melyet ésszerű gazdasági okok tá-

masztottak alá) azonos táborba sodorta, ha rövid időre is, más-más okokból a 

szociáldemokratákat, liberálisokat és nemzetiszocialistákat. Az osztrák ideoló-

giát, ami a harmincas évek közepétől Ausztria és az osztrákság létjogosultságát, 

illetve életképességét kívánta bizonyítani, jórészt politikai kényszerűségből, va-

lamint szükségszerűségből a Dollfuß és Schuschnigg vezette kormányok képvi-

selték. A konzervatív és katolikus körök egy része, a legitimisták-monarchisták 

és a harmincas évek közepétől a kommunisták meggyőződésből fogadták el lé-

tezőnek az osztrák nemzetet és nemzettudatot (küldetéstudatot), és az osztrák 

függetlenség megvédése érdekében semmilyen áldozatot sem éreztek túl nagy-

nak (Gondoljunk az előzőekben megnevezett csoportok, túlzott kompromisz-

szum- és megegyezőkészségére a „Ständestaattal”.) 

 

„Osztrákság”, tradíciók és a Monarchia 

 

Az osztrák nemzet létezését elfogadó csoportok szerint, éppen az eltérő 

gondolkodású, szokású és vallású népek teremtették meg Ausztria belső terüle-

tein (a Monarchia évszázadai alatt) azt a sajátos osztrák embertípust, mely 

„németségét” megőrizve mégis egy teljesen új középeurópai nemzet megte-

remtésére hivatott.
5
 Franz Grillparzer, kora közgondolkodására legnagyobb ha-

tással bíró drámaíró, történész és publicista, is a Monarchia intézményeiben 

vélte a különös és egyedi osztrák nemzet gyökereit felfedezni. A nemzetekfe-

lettiség és univerzalizmus Grillparzer szerint könnyen, de nem rövid idő alatt 

egyfajta sajátos nemzettudattá alakulhat.
6
 Kifejezetten a „gyűjtőtégely” jelleg 

és az ezt irányító „szent” akarat szimbiózisából nőtt ki egy: „tulajdonságokkal 

megáldott” egységes náció Európa közepén. Ez a nemzet, Grillparzer nyomán, 

már tisztázta Poroszországhoz fűződő viszonyát (Poroszország gyakran egyet 

jelent Németországgal) a 19. század két nagy töréspontja, 1806 és 1866 után: 

”Deutschland ist weniger, als es meint, Österreicht ist mehr, als es scheint”. 

Ausztriának és Ausztria állampolgárainak a történelem során az Ostmark elne-

vezésből következően mindig a „német” érdekek és kultúra bizonyosfajta „ér-

dekképviseletét és érvényesítését kellett ellátnia”. „Az osztrák ember, a »kelet« 

démonaitól fenyegetve, ugyanakkor a »nyugat és dél« zsenialitásától megáldva, 

                                                         
5 Claudio MAGRIS: A Habsburg-mítosz, Budapest, 1983.13. 
6 Grillparzer mellett az osztrák irodalmi élet több meghatározó képviselője is, például Hugo 

von Hofmannsthal, Stefan Zweig, Franz Werfel, Anton Wildgans, Joseph Roth is megfogalmazta 

kötődését Ausztriához. Ludwig REITER: Bekkenntnis zu Österreich, Wien. 1946. 
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mindig tisztában volt küldetésével, de egyfajta alázatos félénkség okán keveset 

beszélt küldetéséről.” 7 
Ebből a különleges misszióból és a közép-európai népek 

ezen „nagy találkozásából” emelkedett ki egy önálló magát fenntartani és élet-

ben tartani képes osztrák nemzet.  

 

A nemzetteremtés kísérlete fölülről, „Európa szívében”: az osztrák mitológia 

 

Minden kétséget kizáróan lényeges fordulatként értelmezhető Engelbert 

Dollfuß hatalomra kerülése 1932 áprilisában. A Monarchia hadseregében 

dicsőségesen szolgáló, karrierjét látványosan építő Engelbert Dollfuß sze-

mélyében egy olyan kancellár került Ausztria élére, aki fanatikusan hitt ön-

maga kiválasztottságában és saját küldetéstudatának lényegét a keresztény 

Nyugat-Európa szellemi és kulturális örökségének megőrzésében látta 

Ausztria vezetésével. 

Bécsi diákévei során politikus nemzedékének tagjaihoz hasonlóan (Kurt 

Schuschnigg, Emerich Czermak, Arthur Seyß-Inquart, Anton Rintelen, Oswald 

Menghin, Othomar Spann stb.) került közel az 1918 végén magalakult, egye-

temistákból és értelmiségiekből álló Német Közösség nevű titkos szervezethez, 

melynek célja a pángermán ideológiai népszerűsítése és a marxizmus, szocia-

lizmus elleni harc volt. Ebből a kapcsolatból a harmincas évek elejére döntően 

szigorú és merev katolicizmusát, baloldal ellenességét, megszállottságát és az 

újkonzervatív forradalom vonatkozásában a hatalom „akarását” (Wille zur 

Macht) őrizte meg. Gondolkodásmódja és meggyőződése – Dollfuß mint 

egyén, megegyezően kortársaival, sokkos állapotban fogadta a kisállamiság 

adottságait – kiegészült egy határozott poroszellenességgel (párosulva a protes-

tantizmus kritikájával, különösképpen Hitler hatalomra jutásától kezdődően) és 

egy, az osztrák történelmi hagyományokra, illetve egyediségre hivatkozó új-

konzervatív autoriter-hivatásrendi állameszmével.
8
 

Az 1932-38 közötti időszakot részben felfoghatjuk mint kényszerintézkedé-

sek sorozatát, melyben megnőtt a jelentősége az osztrák nemzettudat gondola-

tának, és melyben önálló életet kezdett élni. A náci Németországban kiépülő 

etatista-totalitárius struktúra a döntő többségében keresztényszociális érzelmű 

osztrák vezető politikai garnitúra számára nem látszott szalonképesnek. Szinte 

ösztönösen fordultak a viszonylag stabil létkeretet és biztonságot nyújtó, az ál-

lami iniciatívát és primátust elfogadó keresztény értékrenden nyugvó egyedien 

közép-európai „osztrák mitológia” irányába. Ezt a mitológiát markáns attribú-

tumok díszítik és teszik teljessé.  

Ezek közé tartozik a küldetés-misszió sokoldalúsága és belső jelentésrend-

szerének összessége. Elsőként a németséghez fűződő viszony tisztázandó. Eb-

ből a gondolkodásmódból, a kor viszonyaihoz igazodva, még hiányzik vagy 

                                                         
7 Reichpost, 1932. 39.évf. 318. sz. 1. 
8 Gordon BROOK-SHEPHERDS: Engelbert Dollfuß, Wien, 1961. továbbá: Eva DOLLFUß: 

Mein Vater. Hitlers erstes Opfer, Wien, 1994.  
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csak részlegesen van jelen a szecesszió
9
 víziója, pusztán a németségen belüli 

különállás és sajátos egyedi jelleg kerül előtérbe. Vagyis elfogadva az osztrá-

kok évezredes együttélését és ezerszálú kötődését a német világhoz, pont az 

évezredes egymás mellett élés hangsúlyozódik, és nem együttélésről esik szó. 

Vitathatatlan a német kultúrkörhöz kötődés, de hasonlóan látványos a kölcsön-

hatás Közép-Európa más népcsoportjaival. Az előbbiekből következik az oszt-

rák ember egyedisége és utánozhatatlansága, azaz hogy része is, de mégis kü-

lönálló, független és szabad a németségtől. (A harmincas években mindezt a 

Német-Ausztria elnevezésnek német nyelvű Ausztriává szelídülése is plaszti-

kusan szimbolizálja.) Az új szerepvállalás „életrevalóságát” a Németországtól 

eltérő feladatok, földrajzi fekvés és kiválasztottság adhatják meg, és egyben 

mindezek a függetlenség dinamikáját is biztosítják. 

 

A kultúra (osztrák) hallhatatlansága 

 

Mindehhez szorosan kapcsolódik a kultúrateremtő és – közvetítő szerep-

hivatás. A „teremtést” éppen a történelmi hagyományok érlelték: „Ausztria 

hitvallás és egyben elkötelezettség: keresztény, német, osztrák, hivatásrendi, 

autoriter…”10
 A korábban már jelzett Ostmark elnevezésből és keretből kilép-

ve az „osztrákság” képviseli és képviselte legszignifikánsabban a befogadó és 

egyidejűleg átalakító, de közben újat alkotó európai tradíciót, melyben az eltérő 

kultúrák már említett békés egymás mellett és együttélése testesül meg.  

„Az egység elemei és erői, a sokféleség elemei és a sokféleség erői.”11 En-

nek a hivatásnak a segélykiáltás-szerű hangsúlyozásával kívánták az 1936-38 

közötti időszakban Schuschnigg, Miklas, Adam, Zernatto, Winter és mások a 

nemzetközi közvéleményben Ausztria esetleges megmentőit „megtalálni”, hi-

vatkozva arra, hogy az európai örökség védelmezője, és megjelenítőjeként 

Ausztriának igenis helye volt és lesz a nap alatt. 

A közvetítés
12

 gyakorlatilag Európa nyugati és keleti részét kötötte, köti, kötné 

egymáshoz, biztosítva a „szellem” szabad áramlását a két régió között. Ténylege-

sen ezen a ponton válik érthetővé a Monarchia hagyatéka, illetve ezt szimbolizálja 

a megszerzett tudás, az eltérő, szemben álló „szellemek” „megtermékenyítése”, 

                                                         
9 Szó szerint értendő ezalatt a kivonulás a „német nemzettestből”, az életképesség és vállalá-

sa Németország nélkül. 
10 Ö.S.A.d.R, N.P.A, Sammlungen/Nachlässe, Gruppe 09. V. F. Karton 2. Hilfsmaterialen, 

2.7.1935.  
11 Der katholische Staatsgedanke. Bericht über die katholich-soziale Tagung der Zentralstelle des 

Volksbundes der Kattholiken Österreichs am 29. Und 30. April 1934 in Wien. Wien, 1934. 67.  
12 Dollfuß számtalanszor beszélt előadásaiban a közvetítés fontosságáról: „Amikor és Auszt-

ria kormányának vezetőjeként (…) a Duna és az Alpok Ausztriában található szépségéről, a fé-
nyes történelemről, a világhírű zenéről, a művészetekről és a páratlanul gyönyörű Bécsről beszé-

lek, akkor mindezzel Ausztria közép-európai feladatait-küldetését, népek közötti közvetítő szere-

pét kívánom szolgálni.” A beszédet idézi: Edmund WEBER: Dollfuß an Österreich. Eines 

Mannes Wort und Ziel, Wien, 1935. 68-69.  
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harmonizálása, megbékítése. Az előzőek törvényszerű folytatását adja az ország 

fekvéséből is adódó közép-európai atmoszféra utánozhatatlanságába vetett hit.  

A Monarchia örökségének újabb tartozéka a középeurópaiság. Ennek elke-

rülhetetlen kimondásával és az ebből adódó feladatok teljesítésével, illetve a 

hivatás „működtetésével” az osztrák történelem organikus fejlődése biztosított-

nak látszott: „Az összeomlás összetörte a politikai struktúrákat, mégis Ausztria 

az európai szellem őrzője maradt.”13
 (Mindez a közép-európaiságnak sokak 

által megénekelt életérzését is magában hordozta, valamint a Bécs - Prága - 

Budapest „belső hármas” együttműködésének újjáélesztését is.) 

 

A hit illúziókkal és illúziók nélkül 

 

A kiválasztottság érzését, valamint a küldetésre való alkalmasságot tovább erő-

sítette a katolicizmus mindenkori súlya Ausztria történetében és mindennapjaiban. 

„Ausztriában a keresztény mint szó mögött a mindennapi használatban egy egé-

szen egyedi jelentés húzódik. Keresztény a népnyelvben annyit tesz: rendes, tisztes-

séges. Még pontosabban kifejezve: a »keresztényietlen« azt jelenti, tisztességtelen, 

de istentelen is.”14 
A rendszer „erejét” és másságát önmagában ez is bizonyíthatta 

a poroszok
15

 által vezetett Németországgal szemben, másrészt utal a hovatartozás 

és a gyökerek kérdésére, vagyis hogy Ausztria Európa „jobbik”, keresztény-

katolikus felének része, és nem azonosul a náci rendszerrel.
16

 

A hithez való kötődés és ragaszkodás egyben a hamis értékrendekkel, gya-

korlatokkal és életmódokkal szembeni védettséget is biztosíthatta. Itt alapvető-

en a fogyasztói tömegtársadalmak, demokráciák hamis értékválasztásáról van 

szó: látszatdemokrácia, a dekadencia elburjánzása, a szabadság - egyenlőség - 

testvériség illúziója, a tekintélytisztelet „halála”, a tradíciók súlytalansága, a 

hagyományos intézményrendszerek, közösségek megkérdőjelezése, a lélektelen 

lét – mindezek oka és megjelenésük forrása a strukturáltság, a hierarchia és az 

„egészséges” rend hiánya. A „Nyugat alkonya” elkerülhetetlenné teszi a bejá-

ratott és működő közösségek védelmét, az egyház aktivizálódását. Ausztria 

ilyen vonatkozásban nem más, mint a „keresztény gondolat állami megtestesü-

                                                         
13 Schuschnigg spricht. Das politische Gedankengut eines Österreichers. Wien, 1935. 24. 
14 Guido ZERNATTO: Die Wahrheit über Österreich, New York, 1938. 81. 
15 A küldetés képviselőinek felfogásában a poroszok és Poroszország egyet jelentett valami-

fajta diktatórikus, apparátus ízű politikai modellel: „A poroszság egyenes folytatása a nemzetszo-

cializmus, a »történelmi tény« ezzel szemben nem más, minthogy Berlin előtt volt Ausztria, és a 

»történelem azt tanítja«: a poroszok cserbenhagyták Ausztriát és a keresztény Nyugat-Európát… 
Aki rosszul ismeri a »német történelmet«, velünk, osztrákokkal kapcsolatban téves következtetés-

re juthat… Senki sem veheti magának a bátorságot, hogy lekicsinyelje-lealacsonyítsa a múltun-

kat.” Siegmund GUGGENBERG: (Hakenkreuzsymbol) In diesen Zeichen! Was der Katholik 

vom Nationalsoziakismus wissen muß, Wien, 1932. 10. 
16 Heinrich Bußhoff német történész az „osztrák misszió”-ban a náci Németországgal szem-

beni passzív rezisztencia életre keltését és az önállóság definicíóját látja. Das Dolfuß-Regime in 

Österreich in geistergeschlichen Perspektive unter besonderer Berücksichtigung der „Schönerer 

Zukunf” und „Reichpost”. (Beträge zur politischen Wissenschaft. Band 6.) 298.  
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lése.”
17

 Az egyház szándékolt feladatvállalása lényegileg a hitben látszólag 

homogén osztrák társadalom megbékítését és egymás iránti szolidaritás és 

„alázat” markánsabbá tételét célozta a nagy távlati idea irányában: a hit erejé-

vel a nemzet politikai egységének létrehozását. 

 

Világpolgárság-egyetemesség, mint nemzeti sajátosság? 

 

Az univerzalizmus és nemzetekfelettiség eszménye véleményük szerint a 

küldetés legmeghatározóbb eleme, hiszen az „österreichische Mission” képvi-

selőinek elképzeléseiben a nemzetekfelettiség és egyetemesség „különös há-

zassága” eredményezte a szerves fejlődés hatására a sajátos osztrák nemzettu-

dat kialakulását, azaz a nemzettudat ténylegesen egy nemzetek feletti sokszínű 

egyetemesség szimbiózisa és példája: Ausztria nem más, mint a Duna-

medence, Közép-Európa, Nyugat- és Kelet-Európa népeinek évszázados 

együttéléséből táplálkozó és megszülető független ország. A benne élők pedig 

ennek a kultúrának, hagyománynak, egymásrautaltságnak az összességét teste-

sítik meg az osztrák nemzet formájában. Tehát mindig is létezett osztrák nem-

zet, egy nagyobb politikai egység részeként.  

A Monarchia felbomlásának tudathasadásos pillanatában a „lenni vagy nem 

lenni?” kérdésfeltevés után vált önálló, független nemzetté, és nyerte el meg-

késve a nemzetállami kereteket. Az előzőekből következően az önállóság 

„zászlóvivői” nyomán az osztrák történelem érlelte egységes, büszke nációval 

az „osztrákságot”, de egyben felruházta és felvértezte a hagyomány, a múlt 

tiszteletének fegyverzetével a nemzetek közötti ellentétek elsimításának és fel-

oldásának érdekében.
18

 „Ausztria – Európa szívében – minden konfliktustól a 

leginkább érintve minden más országnál nagyobb érzékenységgel rendelkezik a 

világbéke problémája iránt.”19 “Európa Ausztria nélkül halott lenne”20
 

 

A rendszer maga 

 

A vertikális államszervezkedés elkerülhetetlensége éppúgy alapköve az 

„österreichische Mission” ideáljának. A felépítésében részt vevők szerint po-

litikai vészhelyzet eredményezte a hivatásrendi állam kiépítésének igényét és 

                                                         
17 Ö. S. A.d.R, N.P.A. Sammlungen/Nachlässe, Gruppe 09. V. F. Karton 38. 11. 3. 1937. 
18 A jelszavak, a lózungok az önazonosság erősítését célozták a dicső múlt felelevenítésével. 

Dollfuß jó- néhányszor tudatosította: „Egy évezreden át Ausztria földjén dőlt el az európai törté-
nelem, hatszáz éven át Bécsben uralkodott a német császár, és innen kiindulva irányították a vi-

lág történéseit. Az osztrákok ezért is büszkék hazájukra és osztrákságukra. De éppen ezért Auszt-

riának joga, hogy akaratát, saját jövőjét szabadon kiteljesítse.”. Von Anton TAUTSCHER 

(Hrsg): So sprach der Kanzler. Dollfuß Vermächtnis, Wien, 1935. 64.  
19 Von Edmund WEBER (Hrsg.): Dollfuß an Österreich. Eines Mannes Wort und Zeil, Wien 

1935. 63. 
20 Wilhelm MIKLAS: Der Bundespräsident spricht. Von Österreichs Wessensart und 

Sendubg, Wien, 1934. 16. 
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akaratát. Schuschnigg szerint a rendszerváltás és az új alkotmány (1934) k i-

adása politikai vészhelyzet okán vált szükségessé. Az autoriter tendenciák 

erősítésével egy sokkal nagyobb katasztrófa elhárítása volt a cél, azaz az á l-

lam (Ausztria) összeomlásának, a függetlenség elvesztésének és az idegen ha-

talom beavatkozásának megakadályozása, illetve az életképesség igazolása. A 

fentiek alapján érdemes az akkori osztrák kormányzatot megítélni – véli 

Schuschnigg.
21

 

Ebből következett a rendszer hibrid volta, melyben a helyi, tartományi auto-

nómiák keveredtek az autoriter végrehajtó hatalom túlsúlyát biztosító panelek-

kel, valamint a „különleges” hivatásrendi érdekképviselet „szabadságával” 

Schuschnigg a második világháború után a hivatásrendi alkotmány kiadásában, 

illetve az új társadalom felépítésének szükségszerűségében látta a függetlenség 

és az önálló lét igazolásának a garanciáját.
22 

Tehát az új struktúrában benne rejlett Ausztria „sajátos” válaszadása a vi-

lággazdasági válság kihívásaira és az önálló államiság létjogosultságának alá-

támasztására. Nem pusztán „a” rendszer felépítésének esélyeiről volt szó, ha-

nem az ország függetlenségének megőrzéséről. 

Súlyos és feloldhatatlan problémát jelentett a berendezkedés korlátozott 

rugalmassága. Nem volt képes pártállásra való tekintet nélkül befogadni egy-

felől a náci Németország ellenfeleit (szociáldemokratákat), másrészről kor-

mánypozíciót és hatalmat adni az Ausztria megmentésén fáradozó erőknek, 

noha ezek a csoportok (legitimisták, mérsékelt keresztényszociálisok, kom-

munisták) közel kerültek a hatalom sáncaihoz. Ennek a harmonizáló, egysé-

gesítő, mozgósító és flexibilis erőtérnek a gyakori hiánya döntően befolyásol-

ta az 1938 elején született válaszokat. 

 

A Hazafias Front 

 

Hivatalos formában és a mindennapokban a Vaterländische Front helyi szer-

vezetei és tisztségviselői képviselték, népszerűsítették, valamint fogalmazták 

meg Ausztria különleges küldetését, és ezen keresztül természetesen a nemzeti 

önazonosság, továbbá a nemzettudat problémáit is érintették. A szervezettel kap-

csolatos anyagok jelentős része foglalkozik (a szervezet 1933. Májusi meglapítá-

sától kezdődően egészen 1938 márciusáig), ha áttételesen is, az „österreichische 

Mission” gondolatának érvrendszerével, és annak alátámasztásával. A 

Vaterländische Fronton belül megalapított „Neues Leben” kezdeményezés volt 

hivatva az osztrák nemzet- és küldetéstudat létezését népszerűsíteni. A kezdemé-

nyezés jóvoltából brosúrák, tervezetek és javaslatok tömege keletkezett, melyek 

                                                         
21 Kurt SCHUSCHNIGG: Österreich, eine historische Schau, Salzburg, 1946. 62-63. Ezeket 

a gondolatokat Schuschnigg 1939 augusztus-szeptemberében vetette papírra, vagyis közvetlenül 

az osztrák tragédia eseménysora után. 
22 Kurt Schuschnigg: Im Kampf gegen Hitler. Die Überwindung der Anschlußidee. Wien, 

1969. továbbá:,Anton Hopfgartner: Ein Staatsmann im Kampf gegen Hitler. Wien, 1992. 
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tartalmazták az osztrák nemzet- és küldetéstudatnak az 1930-as években már 

megfogalmazott gondolatrendszerét és annak jelentéstartalmait. 

 

A Neues Leben kezdeményezés 

 

A kezdeményezés alapító okiratában olvashatjuk: „Mit akar a „Neues Leben”? 

Mindenekelőtt kezdeményező kíván lenni az osztrák népi jellem kibontakozása, a 

népi kultúra és a modern művészet terén, a szépség és a tudás terén, továbbá a 

munkában és a vidámságban, valamint a kulturális javak közvetítése vonatkozásá-

ban. Mindezt Ausztria kulturális és nemzeti küldetésének tudatában teszi.”i23 A 

nemzetiszocialisták gyűlöletét az előbb megfogalmazott célkitűzésekkel szemben 

misem bizonyítja jobban, mint az, hogy az egyetlen nagy nyilvános könyvégetés 

(Bécs, 1938) „anyagául” a Vaterländische Frontnak és ezen belül a Neues Leben 

kezdeményezésnek az „osztrák misszióval” és Ausztria függetlenségével foglalko-

zó írásait, segédanyagait, feljegyzéseit, kiadványait, plakátjait választották.
24

 

A „kezdeményezés” (Neues Leben) elnevezése önmagában fejezte ki a „fel-

adatot”, vagyis az új keretek és élet megépítését, a mindennapok aktív átrende-

zését az osztrák állampolgárok „odaadó” részvételével. Művelt emberfők fel-

nevelése és a megcsúszott, kibillent erkölcsi és morális értékek helyreigazítása 

tartozott a hétköznapok „kihívásai”, megmérettetései közé. A Neues Leben a 

V. F. szárnyai alatt szellem ápolásával kívánta Ausztria létezéshez való jogát 

biztosítani, és mindehhez a tömegbázist megszervezni, illetve szélesíteni. Hoz-

zákezdtek a népiskolai-népfőiskolai oktatás megalapozásához, az alsó és kö-

zépszinten oktató tanárok részére továbbképzést indítottak a hiteles osztrák 

nemzetkép bemutatására. Látványos akciókat szerveztek „az osztrák nemzet 

mozgósítására és az osztrák nemzettudat felébresztésére”. A kezdeményezés-

hez csatlakozók számára kötelezővé tették a „Heil-Treu Österreich”25 köszö-

nési formát. A legjobban sikerült akciójuknak, a Ferenc József emlékmű meg-

építésére szervezett kampányt tekinthetjük. 

Elkülönített alapból kívánták támogatni az osztrák képző, ipar-, színház-, 

film-, és népművészetet a helyi-tartományi szokások életben tartását segítve 

ezzel. Ösztöndíj és rendszeres támogatás formájában óhajtották segíteni a te-

hetséges osztrák ifjakat. 1936 januárjában például pályázatot írtak ki egy egy-

séges osztrák nemzeti népviselet megtervezésére. 

A Neues Leben vezetősége (Rudolf Henz elnökletével, mellette Rudolf Kloß a 

főtitkár) és kuratóriuma volt hivatva annak elbírálására, mi tekinthető osztrák alko-

                                                         
23 Ö.S, A.d.R, N:P:A, Sammlungen/Nachlässe, Gruppe 09. V. F. Karton 39. Die Organisation 

V.F.-Werkes „Neues Leben”. 
24 Lásd erről bővebben Ernst HANISCH: „Selbsthaß” als Teil der österreichischen 

Indentität című cikkét: Zeitgeschichte 5-6/23. Jahrgang/1996. S. 136-139. Valamint uö.: 

Österreichische Geschichte 1890-1990. Der lange Schatten des Staates. Österreichische 

Gesellschaftgeschichte im 20. Jahrhundert. Wien 1994. 
25 A.V.F. és a Neues Leben hivatalos dokumentumain szereplő jelmondat. 
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tásnak, és mi idegen a „nemzet” évszázados hagyományaitól, értékrendjétől, így 

gyakran a rendszer hivatalos cenzorának szerepkörét is ellátta ez a testület. Fel kel-

lett emelni szavukat, minden ellen más szóval be kellett tiltani azt, ami „ami nem 

minősül osztráknak”.26 A Neues Leben kuratóriuma sajtónyilatkozatok formájában 

tudatta az osztrák közvéleménnyel a felépítendő új állam alapvetéseit: keresztény, 

osztrák, hivatásrendi és hagyományőrző. A rendszeresen megjelenő sajtónyilatko-

zatok világossá tették, hogy a kuratórium csak azt és azokat hajlandó támogatni, 

aki, vagy ami az osztrák népiségből származik és az osztrák teljesítményt, munkát 

elismeri és az osztrák küldetés lényegét szolgálja. Kinyilvánították, hogy a kulturá-

lis élet mindenféle egységesítését elutasítják. Senkit sem kényszerítettek arra, hogy 

műveiben az osztrák alapelveket képviselje, de követelték, hogy mindenki tisztelje 

és becsülje ezeket az alapelveket és harcoljon minden osztrákoktól idegen magatar-

tás ellen. A segítségüket azonban, csak azoknak a műveknek a kiadásához ajánlot-

ták fel, amelyeket „pozitívan” osztráknak minősítettek, s amelyek a kereszténység 

tanításai iránt (etika, rend) tiszteletet és megbecsülést mutattak.
27

 

A Vaterländische Fronton belül
28

 ennek a „kezdeményezésnek” növekedett 

legdinamikusabban a taglétszáma. Az Anschluß előestéjén közel ötszázezer tag-

ról beszélnek a kortársak (pl.: Guido Zernatto
29

) és a források.
30

 A népszerűség 

valódi okai között első helyen szerepel a viszonylagos politikamentesség, az 

osztrák küldetés életrevalóságának elfogadtatására tett őszinte kísérlet, azaz ter-

jesztésének megszervezése és eljuttatása a legapróbb falvakba és településekre is. 

A Neues Leben aktivistái azt vallották, hogy kizárólag a múltját és sajátos értéke-

it felismerő nemzeten át vezethet az út a valódi nemzettudat felismeréséig.
31

 

 

A szervezet, mely túlnőtt önmagán 
 

A Vaterländische Front egészen rövid idő alatt Ausztria csaknem valamennyi 

helységében szervezeti kereteket épített ki. Igazi súlya és jelentősége ennek tényle-

gesen az egyre határozottabb és egyértelműbb fenyegetettség éveibe és hónapjai-

ban (1936-38 között) nőtt meg. Otto Kemptner (a többi V. F. tisztségviselőhöz: 

Guido Zernattohoz, Rudolf Kloßhoz, Walter Adamhoz hasonlóan) minden nyilvá-

nos beszédében és felszólalásában szólt, érvelt Ausztria önálló államisága és külde-

tése mellett: „Ausztria küldetése még nem ért véget, mi be fogjuk azt tölteni, azon-

ban ezt csak szabad népként és szabad államként tehetjük…  a keresztény megúju-

lás és kultúra szabadsága szerint.” (hasonlóan nyilatkozott 1936. Július 16-án 

                                                         
26 Ö.S, A.d.R, N:P:A: Sammlungen/Nachlässe, Gruppe 09. V.F. Karton 36. Richtlinien für 

die Kulturreferenten, 17. 12.-22. 12. 1936. 
27 Uo. 17. 12. 1936. S. 4-5. 
28 Lásd erről részletesen Irmgard BARNTHALER: Die Vaterländische Front, Wien, 1972. és 

Ludwig REICHOLD: Kampf um Österreich (eine Dokumentation). Die Vaterländische Front 
und ihr Widerstand gegen den Anschluß 1933-1938, Wien, 1984. 

29 Guido ZERNATTO: Die Wahrheit über Österreich, New York, 1938. 91. 
30 Lásd 22-es jegyzet uo. Karton 1-45. 
31 Uo. 
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Walter Adam.)
32

 Tette ezt a hivatalos politika támogatásával és segítségével. Érte-

lemszerűen, kimondva-kimondatlanul a létjogosultság igazolása és minden létező 

eszközzel történő alátámasztása volt a szervezet vezetőinek és tagjainak a célkitű-

zése. Erről árulkodnak a V. F. által jegyzett anyagok, írások, dokumentumok.
33

 

Tartalmuk megegyezik az előző részben tárgyalt „österreichische Mission” szel-

lemrajzával, mégis kiegészül több fontos gondolattal. 

 

A történelem hatalma 

 

Kiemelkedő közülük a „nemzetközpontú” gondolkodásmód bátorítása és 

tudatosítása az alap-, közép-, és felsőfokú oktatásban (segédanyagok, brosúrák, 

tankönyvek stb. által), vagyis az „aktív” történelemszemlélet „kifejlesztése” a 

súlypontok nyomatékosításával. A V. F. történésztagozata többször megállapí-

totta, hogy „sohasem lehet mindegy az osztrák állam számára, az ha iskoláiban 

olyan történelmi felfogás uralkodik, mely elsősorban nem Ausztriát veszi figye-

lembe. Ausztria tehát alapszava az osztrák történelem szemléletnek és felfogás-

nak is. Az osztrák eszme lényeges tulajdonságainak kell az osztrák történelem 

jellemzőit meghatároznia.”34 Sajátos megnyilvánulási formaként és kísérletként 

az osztrák nemzeti történelem külön tantárgyként való bevezetését fontolgatták 

vaterländische Geschichte und Erziehung tantárgy megnevezéssel.35
 

A Vaterländische Front folyamatosan ostorozta az „osztrák történész-

társadalmat”, amiért az nem képes a nemzeti jövőkép kialakítására, illetve 

megfogalmazására a hiteles és megélt múlt és jelen eszményein, rezdülésein és 

történésein keresztül.
36

 Elhibázottnak tekintették a „kor divatját” (ebben is „az 

északi szomszéd” egyértelmű bírálata és a tőle való elhatárolódás fejeződik ki), 

mely a fajok szüntelen harcaként értelmezi a történelmet. Ehelyett az osztrák 

történelem maradandó értékegyüttesére: fényes hagyományokra, a keresztény-

ségre, a hierarchiára, és a rugalmasságra utalnak. Úgy látták, az osztrák történe-

lem felfogás legtöbb jellemzője és tulajdonsága levezethető a kereszténység 

„örök értékeiből”.
37

 Riasztónak ítélték, és az ezzel foglalkozó források többsé-

ge ezt igazolja, a nagynémet-porosz gondolkodásmód elburjánzását, megté-

vesztett és félrevezetett „tudós - műkedvelő” osztrák értelmiségről szóltak. 

                                                         
32 Ö. S, A.d.R, N.P.A, Sammlungen/Nachlässe, Gruppe 09. V.F. Karton 12, 25. 1. 1937 
33 Uo. Katonen 1-37. 
34 Uo. Karton 12. Redner Unterlagen zur Geschichte Österreichs. S. 12. dátum nélkül. 
35 Uo. 11.  
36 A fentiekben említett történésztagozat állásfoglalásából érdemes idézni az osztrák történészek 

számára akkoriban irányadónak szánt gondolatokat is: „Történelemszemléletünket az újonnan feltá-

randó történelmi forrásanyagok alapvetően befolyásolhatják, és az öntudatos osztrák kutatókat arra 

vezethetik, hogy további forrásanyagokat szerezzenek és egy osztrák szemével kutassák át a forrá-
sokat, egy olyan ember érdeklődésével, aki szíve mélyén legmélyebb alapjaiban ezt a vezérelvet kö-

veti: Ausztria mindenek felett! Ezt a munkát nem képesek költők, filozófusok vagy újságírók elvégez-

ni, hanem csak történelmet tanult szakemberei.” Idézet: 34-es jegyzet uo. 12. 
37 Uo. 15. 
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A nemzeti történelem hézagos ismeretének és hiányos oktatásának tulajdonítot-

ták a függetlenség megőrzésébe vetett hit népszerűtlenségét, „gyökértelenségét”. 

Maró gúnnyal leplezték le az „Ausztria mindenek felett” jelszó nevében a már jel-

zett források a németországi hivatalos történelemszemlélet, amely nem volt hajlan-

dó tudomást venni az osztrák nemzetállam és nemzettudat létezéséről, ebből kifo-

lyólag minden németbarát osztrák történészt „hazaárulással” vádoltak. 

 

Zsidókérdés a Ständestaatban 

 

Az „österreichische Mission” univerzális-keresztényi szemléletét kiegészítve 

egyértelmű megfogalmazások születtek a zsidókérdés megítélésében is, ezzel is 

kifejezve a náci Németország antiszemita politikájától való különbözést. Az ak-

kori felfogás értelmében „az osztrák keresztények bár a világot szintén államok-

ra és népekre osztva szemléli, mégsem gyűlölik a más nemzetekhez tartozót, egy 

más fajhoz tartozót amiatt, hogy az nem a saját osztrák nemzetéhez, a saját fajá-

hoz tartozik. Ezért az osztrák történelmi felfogás mint egy nagy, nemzetek feletti 

hagyomány örököse nemcsak a német oldalt látja, hanem történelmébe a Duna-

menti államok összefüggéseit és népeit, így a zsidókat is befogadja…”38
 

Az előbbi szemlélettel és felfogással összecseng a V. F. egyik jelmondata 

amely egyben kifejezi Ausztria hivatalos álláspontját a zsidókérdés vonatkozásá-

ban: „Az osztrák zsidók szerves beilleszkedése, Ausztria hivatásrendi államá-

ba.”39
 Nem pusztán lózung formájában jelent meg mindez, hanem egy korabeli 

jobboldali folyóirat is ezzel a jelmondattal megegyező címet viselt.
40

 A V. F. ve-

zetői állásfoglalásaikban a békés asszimilációt és a zsidó értékek és hagyomá-

nyok megőrzésének és ápolásának a lehetőségét ígérték az ausztriai zsidó szerve-

zetek vezetőinek, és „látványos gesztusként” külön zsidószekciót is alapítottak a 

V. F. keblein belül. A szekció feladata volt annak „bebizonyítása”, hogy az oszt-

rák nemzeti kultúra fontos „ékköve” a zsidó tradíció, - és az osztrák küldetés 

éppúgy „küldetés, a Duna-térségben, az osztrák zsidók számára is.”41
 

Mindez politikai állásfoglalásként értelmezhető és fogható fel azzal szemben, 

ami Németországban akkoriban történt (zsidók alapvető emberi és polgári jogainak 

fokozatos korlátozása és megszüntetése) és jelentette a „másik”, az „igaz” út vá-

lasztását, a meglehetősen anakronisztikus, mégis használt „emberarcú” hivatás-

rendiség-formáció fetisizálását. Nem csak a rendszer, az ország és a benne élők is 

mások mint Németország megfogalmazás sűrű megjelenése is ezt bizonyítja. 

 

Külföldön élő osztrákok hivatala? 

 

A hivatásrendiség adta a külső burkot, belső tartalmat pedig, a közép és 

                                                         
38 Uo. 9. 
39 Uo. Karton 1. Bericht, dátum nélkül.  
40 Uo.  
41  Uo.  
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nyugat és az általában vett európaiság tapasztalataival gazdagított, valamint a 

Monarchia hagyományaival érlelt, a V. F. aktivisták szerint, a huszadik század-

ra nemzetté szerveződő osztrák nemzet képezi a maga „unikális” jegyeivel. 

A Vaterlädische Front öntudatosan és nagy lendülettel vállalta magára a kül-

földön élő osztrákok megszervezését (megalakult a Határon túli Osztrákok Iro-

dája a Vaterländische Fronton belül) és tájékoztatásukat az Ausztriában zajló 

nagy „történelmi átalakításról”. Elsősorban azzal a szándékkal tették mindezt, 

hogy a külföldre „szakadt honfitársaik” segítségével erősítsék Ausztria pozíci-

óit a nemzetközi közvéleményben, valamint a hathatós támogatás elnyerésének 

reményében az osztrák ügy lelkes és meggyőző szószólóinak nyerjék meg a 

más országokban, magukat osztráknak valló közösségeket.
42

 Minden külképvi-

selet feladatául kapta „az osztrák misszió” gondolatrendszerének megismerte-

tését és népszerűsítését. Ennek a programnak a megszervezését Walter Adam, 

Guido Zernatto és Rudolf Henz irányította.
43

 

Kiemelt térségnek számított Közép-Európa és az amerikai kontinens. Részben 

ebben a törekvésben is kitapintható „a konkurálás szándéka” a náci Németor-

szágnak a külföldön élő németség érdekeit és jogait védő politikájával. A kü-

lönbségtétel igénye annál szembetűnőbb, mivel a V. F., de részben a hivatalos 

politika is sokkal inkább a kulturális és történeti értékek mentén kívánta, szem-

ben a politikai- ideológiaival, az idegenben élőket összefogni, integrálni és az 

anyaországhoz közelíteni (nem csekély ellenérzést és indulatot kiváltva ezzel 

Németországban), kényesen ügyelve a „német nyelvű” kisebbségek elnevezésre. 

Ausztria a határain túlra szorult „német nyelvű” kisebbségekkel történő kap-

csolattartásban hangsúlyozottan és markánsan kidomborította a küldetés fontos-

ságát, kiváltképp Közép-Európában. Szó sem volt valamiféle agresszív „ötödik 

hadoszlop” megszervezéséről, sokkal inkább beszélhetünk az adott nemzetálla-

mok keretein belül vállalt különleges misszióról és feladatról, melynek lényege a 

közép-európaiság lángjának őrzése és a Monarchia hagyományainak életben tar-

tása, emlékezetének fenntartása. A pángermán hegemón törekvéseket az osztrák 

kultúra tradicionális szintetizáló képességével helyettesítette volna a német nyel-

vű szétszórt közösségekben, tudatosítva valamennyi Magyarországon, Csehszlo-

vákiában, Romániában, Jugoszláviában és Lengyelországban élővel, hogy Auszt-

ria függetlensége és önállósága nélkül nincs „igazi” Közép- Európa, és nincs va-

lódi Dunamenti együttműködés, gazdasági, kulturális, politikai, kooperáció és 

együttélés. A hagyományos ellentéteket felszámoló, osztrák békéltető misszió 

fűzhette volna egybe, az elképzelés alapján, az előbb felsorolt országokat Auszt-

riával kiegészítve (nem titkolva a vezető szerep iránt támasztott igényt). Az el-

képzelés illuzórikus volta nem csökkenti annak példaértékű bátorságát, hiszen 

                                                         
42 Lásd erről: Ö.S, A.d.R, N.P.A. Sammlung/Nachlässe, Gruppe 09. V.F. Karton 20-25. 

Gruppe 01. Auswärtige Angelegenheiten, Österreichischen Vertretungsbehörden im Ausland, 

Die politischen Berichte der Gesandtschaft in Budapest, Prag, Belgrad, Bukarest, Warschau, Sao 

Paulo, Buenos Aires, usw. 1936-1938. 
43 Uo. V. F. Karton 39. 
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egyértelműsíti a konkrét politikai célt a pángermán agresszió megfékezését 

(1937-38-ban érthető okokból már alig-alig esik szó pánszláv veszélyről, illetve 

fenyegetettségről) vállalva a válaszlépések kockázatát. 

Ausztria, a küldetéséből következően és a „Reichsidee”44
 alapján a Habs-

burg-monarchia értékálló és nemes „hagyományaival felfegyverezve”, az erő-

szakmentesség kinyilatkoztatásával vállalja az irányító pozíciót Európa közép-

ső régiójában, de nem nagyhatalmi pozícióban, hanem kis országként (évszá-

zados nagy tapasztalatokkal). Ausztria egy olyan ország, mely egyszerre fejez-

hetné ki az összes közép-európai nemzet vágyait és igényeit (orvosolva a kö-

zöttük feszülő ellentéteket is). Az előbbi gondolatok, véleményünk szerint, sű-

rítve szimbolizálják a „nemzeti kisebbségeket” védő politikát és a nemzeti in-

tegritásért, létjogosultságért folytatott küzdelmet, illetve az osztrákságot egysé-

ges nemzetként elfogadó tézisek összefüggését, „egymásrautaltságát”. 

 

„Bizarr ötlet” a nemzet védelmében 

 

Szélsőséges formának tekinthetjük a Vaterländische Fronton belül megfogal-

mazódó ötletet és elképzelést,
45

 hogy az osztrák családi élet és kultúra stabilizálása, 

valamint „értékmegőrzése” címén és érdekében az „Első osztrák házasság és ke-

resztény házasságok intézményének”46
 megalapítását kezdeményezték. Feladatául 

az igazi, hiteles „tisztán” osztrák emberpárok egymásra találásának elősegítését, 

illetve a leendő életközösségek megalapításában való aktív részvételt jelölték ki. 

Az „igazi” osztrák házasságnak a keresztény erkölcs, hazaszeretet (vaterländische 

Gesinnung) és a nemzeti odaadás hármas hegységén kellett nyugodnia. 

A fenti idea különössége ellenére szervesen illeszkedik az új társadalmi 

formáció gyökereihez, vagyis a családok és kis közösségek szentségéhez és 

primátusához („erkölcsös, vallásos, biztonságos, tulajdonmegőrző, családias, 

munkateremtő házasságok”.)47
 Az ötletadók is kifejezetten az állam és a rend-

szerérdekre hivatkoztak az írásos javaslatok mindegyikében.
48

 A további érve-

ket a sajátos „intézmény” életre hívása mellett a hasonló németországi elképze-

lésektől és törekvésektől való (germán mítoszok, szimbólumok, keresztény-

mentesség, profanitás, és szakrális jegyek hiánya) demonstratív elkülönülés vá-

gya és az ehhez szorosan kapcsolódó szuverén osztrák indivídum morális tartá-

sa szolgálhatta. Ennek a kellőképpen extrém „vállalkozásnak”, figyelemre 

számot tartható jelentőséget a belső tartalma szolgáltathatott (elkülönülés, füg-

getlenedés, önállóság, „más mint a német”, tradicionálisan osztrák). 

Végezetül felvethető a kérdés: miért éppen ez a rendszer „látott hozzá” az 

önállóság igazolásához? A válaszok között első helyen szerepelhet a nemzeti-

                                                         
44 Uo. V. F. Karton 12-16. Richtlinien für die Referenten 1. 2. 1936. 1. 2. 1938. 
45 Uo. V. F. Karton 29. Vorschlag, 16. 2. 1936. 
46 Uo. 
47 Uo. 
48 Uo. 
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szocializmus hatalomra jutása Németországban és az ebből következő agresz-

szivitás, fenyegetés és vádaskodás Ausztria irányában. A beavatkozás veszélye, 

az állandó provokációk és a hegemón ambíciók szinte természetes módon 

kényszeríttették az „osztrák konzervatív forradalom” politikusait és az őket 

támogató társadalmi csoportokat, szervezeteket az elhatárolódásra mindentől, 

ami Németországban történik, a különbségek rögzítésére (Ausztria nem ugyan-

az), valamint Ausztria létjogosultságának igénylésére. 

A keresztényszociális párt, mely a húszas években még csak „átmenetileg” 

független Ausztriáról szólt (elegánsan és kényszerűen elkerülve az Anschluß-

dilemmát) a harmincas évek elejétől, a „a rendszerváltás pillanatától” és azt 

követően Ausztria hosszú távú életképességével, fennmaradásával számolt. A 

fenyegetés mellett a magára hagyott, elszigetelődés és a kétségbeesett szövet-

ségépítés sikertelensége is hozzájárult az önálló létezés kényszerű elfogadásá-

hoz, szellemi (hon)védelméhez és politikai programmá éréséhez.  

Egyértelműsíthető a hatalom és a Vaterländische Front közötti szerves kap-

csolat, hiszen  a Vaterländische Front célkitűzései és programjai valójában 

megegyeztek a mindenkori osztrák kormány (Dollfuß-, Schuschnigg-) politiká-

jával. A hivatalos politika, hasonlóképpen a Vaterländische Fronthoz, az oszt-

rák küldetés ideáját és az osztrák nemzettudat „kialakításának” szükségszerű-

ségét, illetve elkerülhetetlenségét képviselte. 

Véleményünk szerint az osztrák nemzettudat megfogalmazása és létezésé-

nek tulajdonképpeni felvetése is egy lényegében tekintélyelvű konzervatív, 

több ponton a dél-európai fasizmusokra emlékeztető struktúrához kapcsolható 

(Dollfuß-Schuschnigg vezette kormányok 1932-1938). Ez a tekintélyelvű rend-

szer, részben a hitleri Németország irányából érkező külső fenyegetettség és a 

nyugat-európai államok közömbös magatartása nyomán kialakult kényszerpá-

lyák szűk lehetőségei miatt, részben tudatos politikaként, végül pedig magának 

a modellnek (Ständestaat) a deklarált egyediségén keresztül képviselte, „találta 

meg” és definiálta az osztrák nemzet- és küldetéstudatot (Ausztria függetlensé-

gének, önállóságának és sérthetetlenségnek programját), felvértezve az 

„österreichische Mission” szimbolikájával. Az 1918 és 1938 közötti időszak-

ban Ausztriában egyszerre volt jelen az osztrák nemzethez, a német nemzethez 

és a tartományokhoz való tartozás érzése, és éppen ez zavarta, gátolta, késlel-

tette elsősorban, véleményünk szerint, az egységes osztrák nemzettudat kiala-

kulását. A Dollfuß és Schuschnigg által vezetett kormányok kísérelték meg 

először az Ausztriában jelenlévő három különböző identitástudat egységesíté-

sét. A hivatalos politika mellett az osztrák nemzet- és küldetéstudat argumentá-

lását mély meggyőződésből a kommunisták és a legitimisták vállalták a leg-

szignifikánsabban. Az ő szerepük és tevékenységük, felfogásunk szerint, egy 

rövid időszakban felértékelődött, hiszen bátran védelmezték Ausztria integritá-

sát, és elfogadták az osztrák nemzet- és küldetéstudat létezését. 

1933 és 1938 között, a fasiszta Németország fenyegető magatartásának ár-

nyékában, elsősorban „Ständestaat-nak” az osztrák nemzettudat felébresztése 
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tett igyekezetének köszönhetően, az osztrák társadalom többségének zsigereibe 

beépülni látszottak az osztrák nemzettudat elemei. A hatalom által képviselt 

politika, melynek része volt Ausztria függetlenségének igazolása és az osztrák 

öntudat erősítése, felfogásunkban, szerves átvezetést jelentett, illetve folytonos-

ságot biztosított a birodalmi tudat szétesése után felerősödő Anschluß iránti vá-

gyakozás és az 1940-es évekre megszilárduló osztrák nemzettudat között, hi-

szen ez a politika magában hordozta a Monarchia tradícióit, a német kultúrkör-

höz való részleges kapcsolódást, az osztrákság egyediségének kimondását és az 

Ausztriában élők szoros kötődését Közép-Európa többi nemzetéhez 

Különösen nagy súlyt fektetnek az egyes ideológiai áramlatok az osztrák kultú-

ra sajátosságának és egyediségének bizonyítására. Az osztrák kultúra sok tekintet-

ben tükrözi az Ausztriában élők sajátosságait, a történelmi tapasztalatokat, a ha-

gyományokat és a fejlődést, egyben az osztrák lakosság számára a sorsközösség és 

az összetartozás érzését is bizonyította. Nagy jelentőséget tulajdonítottak Ausztria 

földrajzi fekvésének, ami az országot különleges szerepre predesztinálta. Mindezek 

a jelentéstartalmak együttesen adták az osztrák nemzettudat gondolatrendszerét az 

1930-as években. A nemzet- és küldetéstudat jelképrendszere sokkal nyilvánva-

lóbb kapcsolódási pontokat jelez és mutat, mint ahogy ez a szakirodalomban meg-

jelenik, az 1945 után formálódó osztrák nemzettudattal, önazonossággal és identi-

tással. Elegendő lehet utalni, a teljesség igénye nélkül, a hídszerep továbbélésére 

Közép-Európában, a kulturális és etnikai sokszínűség szimbolikájára, a Habsburg-

monarchia tradíciójára és a közép-európaiság jelentéstartalmaira. Álláspontunk 

szerint, 1938 előtt gyökereiben már meglevő osztrák nemzet és nemzettudat, kie-

gészülve a küldetéstudat jelképrendszerével, a Harmadik Birodalomban „eltöltött” 

kijózanító és tragikus mindennapokban (1938-1945) született újjá, illetve vált az 

egyes osztrák állampolgárok meggyőződésévé.  

A kényszerpályák „ölelésében” 1933-38 között megszülető és magára találó 

nemzet- és küldetéstudat (misszió) – megálmodói és képviselői egy részének 

rendszerspecifikus kötődése, politikai „szalonképtelensége”, az autoriter szisz-

téma elfogadása és az abban való közreműködése miatt – nehezen válhatott 

mintává az 1945 után létrejövő demokratikus Ausztria politikai intézményrend-

szere és közgondolkodása számára.
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49 Lugwig Reichold szerint a Dullfuß-Schuschnigg-rezsim, miközben hitet tett az „osztrák ember” 

létezése mellett, fokozatosan jutott el az osztrákság mint egyedi népcsoport elfogadásáig. Reichold úgy 
véli, hogy a rendszer (1933-38), a folytonosságot fenntartva, az 1918 előtti államtudat, majd az 1918 

utáni Anschluß-remények szerves folytatásaként „megkezdte” a mai nemzettudat előkészítését és „ki-

dolgozását”. Ludwig RECHOLD: Kampf um Österreich. Eine Dokumentation. Die Vaterländische 

Front und ihr Wiederstand gegen Anschluß 1933-1944, Wien, 1984. 87-88. 
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