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Dolgozatom az osztrák nemzettudat kérdéseivel foglalkozik. Az osztrák nemzettudat 

kialakulásának folyamata fontos kutatási terület, elsősorban az osztrák 

bölcselettudományokban. A probléma érdekessége az osztrák nemzetfejlődés 

sajátosságaiban rejlik. A XIX. században Európában fokozatosan tért hódított a 

nacionalizmus eszméje. Így történt ez a Habsburg Birodalomban is. A német nyelvű, 

„osztrák” lakosság helyzete azonban speciális volt a Birodalomban. Ők adták a birodalmat 

kormányzó dinasztiát, mely a németséghez kötődött nyelvi, részben történelmi és kulturális 

vonatkozásaiban. Ugyanakkor közép-kelet-európai térhódításával egyidejűleg eltávolodott 

a többi német fejedelemségtől. A Habsburg Birodalom németnyelvű népességének 

öntudatára – alapvetően a felső társadalmi rétegekben – jelentős hatással volt a Birodalom 

közigazgatásában betöltött szerepe is. Így az osztrákok nemzettudata összetett és 

ambivalens volt a Birodalom többi nemzetiségéhez képest. A Habsburg Birodalom 

szétesése után létrejött kis, osztrák köztársaságban nem erősödhetett meg osztrák nemzeti 

öntudat, több okból sem – így a politikai instabilitás, gazdasági válságok, a Habsburg 

Birodalom szétesését követő sokk, az Anschluss gondolatának permanens továbbélése 

miatt. Armin Thurnher, osztrák újságíró, publicista, egy 2005-ös, a köztársaság és az 

Államszerződés jubileuma alkalmából rendezett konferencián azt hangsúlyozta, hogy a 

nemzettudat kialakulásához 1945 után egy felülről elrendelt propagandafolyamat vezetett.
1
 

Kutatásom során arra keresem a választ, hogyan alakult az osztrák társadalom 

identitástudata a második köztársaság idején, és ebben milyen szerepe volt az osztrák állam 

nemzetépítő kezdeményezéseinek. Kutatásom másik fő területe az ún. „szellemi 

honvédelem” szerepe Ausztriában és annak hatása az osztrák nemzettudatra. A „szellemi 

honvédelem” kifejezés Svájcból származik, és az ún. „átfogó honvédelem” egyik pillérét 

jelöli, ahogyan ezt részletesen bemutatom dolgozatom során. Átfogó honvédelem esetében 

az adott állam honvédelmi stratégiájában a katonai védelem kiegészül civil, gazdasági és 

szellemi honvédelemmel. Ezek közül a szellemi honvédelem feladata, hogy megerősítse a 

lakosság patriotizmusát, hazája iránti elkötelezettségét, és tudatosítsa a lakosokban egyéni 

felelősségüket hazájuk és annak politikai, nemzeti, kulturális értékeinek védelmében.  

Ausztriában az átfogó honvédelem stratégiáját, mely már nem csak a katonai védelemre 

összpontosított, 1962-ben kezdte el a kormány kidolgozni. Ekkor lezdték el a szellemi 

                                                             
1http://www.kulturpolitik.spoe.at/ireds3/page.php?P=21435&PHPSESSID=76fafd823b092b4fc21d7f60cfa81

45f. letöltés: 2010. 03. 15. 

http://www.kulturpolitik.spoe.at/ireds3/page.php?P=21435&PHPSESSID=76fafd823b092b4fc21d7f60cfa8145f
http://www.kulturpolitik.spoe.at/ireds3/page.php?P=21435&PHPSESSID=76fafd823b092b4fc21d7f60cfa8145f
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honvédelem feladatait is megfogalmazni. Mivel a szellemi honvédelem egyik törekvése az 

állampolgárok nemzettudatának megerősítése volt, így ez a program a nemzetépítés 

részeként is értelmezhető. 

Dolgozatom fő célja annak vizsgálata, miként egészült ki az osztrák állam nemzetépítő 

tevékenysége a szellemi honvédelem feladataival. Azt szeretném megtudni, milyen 

hatással volt a szellemi honvédelem és általában véve az ország biztonságpolitikai helyzete 

az osztrák nemzettudat fejlődésére. Mindezt elsősorban az 1960 és 1980 közötti időszakra 

vonatkozóan vizsgálom, mivel ebben az időszakban alakította ki Ausztria átfogó 

honvédelmi stratégiáját. A szellemi honvédelem intézkedései is elsősorban ehhez az 

időszakhoz köthetők. Kitérek ugyanakkor a második köztársaság 1960 előtti korszakára is. 

Egyrészt ugyanis az osztrák kormányok – és a megszálló hatalmak- nemzetépítő 

tevékenysége már a világháború után megkezdődött. Másrészt pedig fontosnak tartom 

egyes, a megszállás ideje alatt felmerült szempontok bemutatását, melyek hosszú távon is 

hatást gyakoroltak az állam nemzetépítő tevékenységére. 

Az osztrák állam nemzetépítéshez és szellemi honvédelemhez kapcsolódó tevékenységét 

három általam kiválasztott területen szeretném megvizsgálni; ezek a katonai képzés, az 

oktatás (elsősorban a közoktatás) és a kultúrpolitika. Azért vizsgálom ezt a három területet, 

mert úgy gondolom, itt érhető nyomon leginkább az állam nemzettudatot és szellemi 

honvédelmet erősítő tevékenysége. A szellemi honvédelmi stratégia kidolgozásakor 

születő dokumentumok is ezzel a három területtel számolnak elsősorban, ahol hatást 

gyakorolhat a politika a társadalomra. Ezeket a dokumentumokat ismertetem a 

későbbiekben. 

Dolgozatom bevezetőjében egyrészt a nemzethez és nemzettudathoz kapcsolódó főbb 

fogalmakat és elméleteket ismertetem, másrészt bemutatom Ausztria politikai helyzetét az 

általam vizsgált időszakban. Röviden szólok az osztrák történelemkutatás szemléletéről is 

az általam vizsgált időszakban. Ezt fontosnak tartom, mivel a nemzettudat egyik 

meghatározó tényezője a nemzethez tartozók történelemszemlélete, a nemzet történelméről 

alkotott képe. Ausztria esetében a történelemkép egyik meghatározó része a német-osztrák 

kapcsolat értékelése. Úgy gondolom emiatt fontos röviden kitérnem az osztrák 

történelemkutatásra, ahol elsősorban e kapcsolat kérdését vizsgálom majd. Ezt követően 

bemutatom a vizsgált időszak osztrák politikai pártjainak nemzetről és nemzetépítésről 

vallott felfogását, majd sorra veszem azokat a politikai tényezőket, melyek meglátásom 
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szerint nagyban befolyásolták az osztrák kormányok nemzetépítő tevékenységének 

alapelveit. Ezután körbejárom az átfogó honvédelem és azon belül a szellemi honvédelem 

fogalmát, jelentését a fogalom szülőföldjén, Svájcban, majd a másik, Ausztriára nagy hatás 

gyakorló semleges országban, Svédországban. Az átfogó honvédelem fogalmának 

tisztázását követően térek rá az átfogó honvédelem, majd a szellemi honvédelem 

kiépítésének történetére Ausztriában. Dolgozatom második felében, külön fejezetekben 

vizsgálom meg a nemzetépítés és szellemi honvédelem tevékenységét a fentebb említett 

három területen; a katonai kiképzésben, az oktatásban és a kultúra területén. 

A kultúrpolitikában megfigyelhető nemzetépítő és szellemi honvédelmet erősítő 

kormányzati tevékenység elemzését követően kitérek még néhány konkrét, kultúrához 

kapcsolódó intézkedésre is, melyeknek külön fejezeteket szenteltem, mivel részletes 

bemutatásukat a kutatásom szempontjából fontosnak tartom. Így külön fejezetben szólok 

két, általam meghatározónak ítélt nemzeti szimbólum történetéről. Ezt követően 

részletesen bemutatok egy állami ünnepségsorozatot a korai második köztársaság idejéből, 

mellyel az osztrák kormány meglátásom szerint mítoszt kívánt teremteni a nemzet 

születésének történetére, és még inkább idejére vonatkozóan. Szintén külön fejezetben 

mutatom be az 1965-ben hivatalos nemzeti ünneppé tett ún. „Zászló Napját”, melynek 

kiválasztása, és ünneplése is az osztrák politikai elit nemzetépítő tevékenységét bizonyítja. 

Az ezt követő fejezetben azt vizsgálom, miként alakult az osztrák társadalom 

nemzettudata, identitása az általam vizsgált időszakban, változott-e az állampolgárok 

identitástudata. A záró fejezetben összefoglalom kutatásom eredményét, a kutatásból 

levont következtetéseimet az osztrák nemzettudatról. 
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1. A nacionalizmus 

1.1. A nacionalizmus historiográfiája 

Az alábbi fejezetben bemutatom egyrészt a témám szempontjából fontosnak ítélt 

fogalmakat, másrészt néhány, a nacionalizmus-kutatásra döntő hatást gyakorló elméletet - 

a teljesség igénye nélkül - a nemzetre és nemzettudatra, valamint a nacionalizmus és a 

nemzeti összetartó erő mibenlétére vonatkozóan. Ebben az általános bemutatásban 

elsősorban azokat a szempontokat említem, amelyeket érdemesnek tartok későbbiekben az 

osztrákságra vonatkozóan is megvizsgálni. 

Ernest Renan (1823-1892) munkája óta sokszor merült fel újra és újra a kérdés; mi is a 

nemzet? Ezzel a témával a felvilágosodás kora óta sok gondolkodó, filozófus, majd később 

történész, antropológus foglalkozott. Kezdetben elsősorban az foglalkoztatta a 

gondolkodókat, hogy vajon melyek egy nemzet létét bizonyító elemek. Közös jellemzők 

megléte bizonyítja-e létezését, mint a közös kultúra, nyelv, történelem és vallás; vagy a 

nemzethez tartozás alapját az állampolgárok nemzettudata jelenti, az abba vetett hit, hogy 

egy nemzetet alkotnak. Ezt az utóbbi álláspontot képviselte Ernest Renan az Elzász-

Lotaringia Németországhoz csatolása kapcsán kibontakozó vitában.
2
 A témakörben születő 

tudományos munkák megkülönböztetik a politikai és a kulturális, más néven a nyugati és 

keleti, polgári és etnikai nemzeteket és nacionalizmusokat. Az önkéntes, saját döntésen 

alapuló politikai nemzet fogalma Rousseau (1712-1778) A társadalmi szerződés című 

művéhez nyúlik vissza, mely alapján a nemzetet az egy államban élők szövetsége hozza 

létre. Renan elutasítja az etnikai közösség, a nyelv, a vallás, a gazdasági érdek és a 

földrajzi helyzet összetartó erejét. A nemzet meglátása szerint egyrészt a közös 

emlékezetből, másrészt pedig a jelenkori akaratból származik; az egyes emberek személyes 

akaratából arra nézve, hogy az adott nemzethez kívánnak tartozni. Ebből következően a 

nép joga, hogy magát nemzetté nyilvánítsa, nemzeti léte nem külső tényezők függvénye.
3
 

                                                             
2 Renan, Ernest: Mi a nemzet? In: Bretter Zoltán, Deák Ágnes (szerk.): Eszmék a politikában: a 

nacionalizmus. Pécs, 1995. p. 171 
3 Renan: 172. 
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Velük szemben a közép-európai nemzetfelfogás szerint - melyet alapvetően befolyásolt a 

német romantika és idealizmus, Herder, Hegel, Fichte, Schelling filozófiája - a nemzetet a 

nemzeti nyelv, a közös kultúra és tudomány hozza létre.
4
 

Az angolszász irodalomban megjelenik az államnemzet, melyet területi egysége határoz 

meg, határai elválasztják a többi államtól. Itt a közösséget a területi egységen túl az állami 

intézmények, így többek közt a jogrendszer és a politikai rendszer tartja össze.
5
 Juan José 

Linz (1926-2013) spanyol szociológus ezzel szemben megkülönbözteti egymástól az állam 

és a nemzet fogalmát; „az állam határain belül élők közös jogrendnek és szuverén 

testületnek vannak alávetve, kultúrájukra, nyelvükre, vallásukra vagy az illető szuverén 

testülettel való szubjektív azonosulásukra való tekintet nélkül. […] A nemzet nem 

rendelkezik hivatalnokokkal, sem jól körülhatárolt szerepekkel. […] A nemzethez való 

tartozásnak nincsenek világos szabályai, nincsenek jogok és kötelességek, melyeknek 

jogosan érvényt lehetne szerezni, noha a nacionalisták nyilván rákényszerítenek 

viselkedésmódokat azokra, akik azonosulnak a nemzettel, vagy akiknek -- szerintük -- 

azonosulniuk kellene. […] Egy nemzetnek nincsenek olyan erőforrásai, mint kényszer 

alkalmazása vagy adózás, arra, hogy engedelmességet követeljen. Viselkedésmódokat 

érvényre juttatni, vagy a nemzeti céloknak erőforrásokat biztosítani csak a nemzetállam, 

illetve a nemzet céljait támogató állam képes.”
6
 Juan Linz szerint képesek politikai vezetők 

nemzeteket teremteni, illetve azokat felbomlasztani is.
7
 

Ernst B. Haas (1924-2003), német-amerikai politológus elsősorban államok 

szerveződésével és a nemzetközi integráció kérdéseivel foglalkozott. A sikeres állam 

kialakításához szükséges feltételek között két olyan tényezőt említ meg, amik erősen 

kapcsolódnak a nemzet fogalmához, a nemzettudat kialakításához is. Egyrészt fontosnak 

tartja egy jól működő állam szempontjából a nemzeti mítosz oktatását az iskolákban akkor, 

ha a vezető elit egységes az oktatott alapértékek tekintetében. A másik ilyen tényező az 

állam katonaságával függ össze. Az államnak el kell érnie, hogy katonái akarjanak 

                                                             
4 Reinhold Ergang, Robert: Herder and the Foundations of German Nationalism. New York, 1931. 102. 
5 Frölich-Steffen, Susanne: Die österreichische Identität im Wandel. Bécs, 2003. p. 8. 
6 Linz, Juan José: Nemzetépítés és államépítés. In Kántor Zoltán (szerk.): Nacionalizmuselméletek. 
Budapest, 2004. p. 283. 
7 Linz, Juan José: Staatsbildung, Nationsbildung und Demokratie. In: Transit: Europäische Revue, Heft 7. 

1994. 43-63. p. 52. 
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hazájukért harcolni.
8
 Mindkét általa említett tényezőt érdemesnek tartom a későbbiekben 

Ausztria esetében megvizsgálni. 

A másik fontos fogalom, amit a nemzet mellett szintén definiálnom kell a disszertáció 

témájához kapcsolódva; a nacionalizmus fogalma. A nacionalizmus a nemzeti kérdést a 

politikai-társadalmi küzdelmek középpontjába állító újkori politikai és ideológiai irányzat. 

A nacionalizmus-kutatás a nemzetek kialakulásának, a nemzetté válás folyamatának és a 

nacionalizmus irányzatának vizsgálatával foglalkozó tudományág. A nacionalizmus 

ideológiájának kialakulásával, fejlődésével foglalkozó tudományos kutatás az első 

világháború pusztítása nyomán a két világháború között terjedt el.
9
 Volt, aki fenyegető 

filozófiaként írta le ezt az ideológiát, mely népeket magával rántva pusztítást hoz,
10

 volt, 

aki történelmi szükségszerűségként kezelte a nemzeti ideológia kialakulását. Hans Kohn 

(1891-1971), amerikai filozófus-történész szerint a nacionalizmus filozófiai irányzata a 

nemzetek történelmi fejlődése során alakult ki. Nyugati és keleti nacionalizmust 

különböztetett meg. A kettő közti különbséget azzal indokolta, hogy míg nyugaton eleve 

nemzetállami keretek között fejlődhetett a nacionalizmus ideológiája, addig keleten 

soknemzetiségű államokban alakult ki, ahol nemzeti függetlenségi törekvésekhez 

vezetett.
11

 A második világháborút követően sokan úgy vélték, hogy a nacionalizmus 

irányzatának kora a háborúval lezárult, így a téma iránti érdeklődés is megcsappant.
12

 

Minthogy a nemzeti érzelmek azonban mégis megmaradtak, és időnként jelentős 

befolyással bírtak egyes történelmi eseményekre nézve, számos történészt, antropológust, 

filozófust foglalkoztatott a téma a XX. század második felében is. 

A múlt századra a nemzet és nacionalizmus kutatásában három nagy irányzat bontakozott 

ki. A primodalista elmélet szerint a nemzet örök jelenség, mely az emberiség eredetéig 

nyúlik vissza, és jelentése állandó. Ennek az irányzatnak két alágát különböztethetjük meg 

aszerint, hogy mely tényezőt tartja fontosnak a nemzetek létezésében; a szociobiológiait és 

a kulturális vonalat. Az etnoszimbolista vagy premodern szemlélet a mai nemzet 

fogalmának modern kori eredete mellett érvel annak hangsúlyozásával, hogy ennek a 

modern nemzetnek a kialakulásában komoly szerepet kaptak premodern korból örökölt 

                                                             
8
 Haas, Ernst B.: Nationalism, liberalism and progress. The rise and decline of nationalism. Ithaca-London, 1997. 

9 Breuilly, John: Utószó. In: Ernest Gellner: A nemzetek és a nacionalizmus. 1983. p. 185.  
10 mint többek közt Carlton J. Hayes. Breuilly: 185. 
11 Breuilly: 185. 
12 Breuilly: 187. 
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tradíciók, hagyományok, melyek a mai nemzet „etnikai magját”
13

 alkotják. A modernista 

álláspont szerint a nemzetek a modern korban, a XVIII. század végén, illetve XIX. 

században alakultak ki a nacionalizmus ideológiájának hatására; nem szerves fejlődés 

eredményei, mint azt az etnoszimbolisták hangsúlyozzák, hanem „konstruált” 

intézmények. Ez az irányzat tagadja, hogy a nemzetnek bármilyen előzménye lett volna 

korábbi korszakokban. Ugyan a nemzeti gondolat már a XVIII. században is jelen volt a 

modernisták szerint, ekkor azonban alapvetően a dinasztikus elv, a vallási hovatartozás, 

illetve rendi-jogi állapot szerint szerveződtek a társadalmak.
14

 A modernista elmélet szerint 

a XVIII-XIX. század politikai, gazdasági, társadalmi változásai voltak szükségesek a 

nacionalizmus kialakulásához, mely létrehozta a nemzetet.
15

 

Ernest Gellner (1925-1995), brit-cseh szociológus és antropológus a modernista szemlélet 

képviselőjeként a nacionalizmust olyan politikai elvként határozta meg, amelynek fő 

törekvése, hogy az állam és a nemzet határai egybeessenek.
16

 A nacionalizmus ezen 

értelmezés szerint a XIX. század második felére vált államideológiává, mely folyamat a 

nemzetépítés. Ennek célja a kultúra, államigazgatás, oktatás és egyéb intézményi keretek 

nemzetivé alakítása. A nacionalizmus során tehát a társadalmak nemzeti alapon 

intézményesültek.
17

 A nacionalizmus államiságra vagy legalább autonómiára törekszik. Így 

alakult ki a mai modern állam, mely már nem dinasztikus, vallási alapon szerveződik, 

hanem nemzetállamként. A nacionalizmus célja emellett az is, hogy az adott államban élők 

kulturálisan homogén társadalmat alkossanak. Ernest Gellner szerint a nacionalizmus csak 

olyan környezetben alakulhat ki, ahol az állami keretek kibontakozni látszanak, ahol ennek 

még nincs nyoma, ott a nacionalizmus sem fejlődhet.
18

 A nemzet a nacionalizmus 

munkájának hatására alakul ki.
19

 A nacionalizmus meglátása szerint tehát az a politikai elv, 

ami magát a nemzetet létrehozza az állam keretein belül. Gellner a nacionalizmusok 

megjelenését az ipari forradalom okozta társadalmi és kulturális változásokkal köti össze. 

Az ipari forradalom korában ún. magaskultúrák alakultak ki, melyek alapvetően kötődtek 

az írásbeliség elterjedéséhez. A magaskultúrák fennmaradása azon múlott, hogy állami, 

központosított intézményrendszer segítségével el tudnak-e jutni a társadalom széles 

                                                             
13 Smith, Anthony D.: A nacionalizmus. In: Bretter Zoltán, Deák Ágnes (szerk): Eszmék a politikában: a 

nacionalizmus. Pécs, 1995. p. 9.  
14 Kántor Zoltán: Nacionalizmus. Izmus? In: Confessio 29. évf. 3. sz. 2005, 10-20. p.  
15 Kántor: 22. 
16 Kántor : 22. 
17 Kántor: 23. 
18 Gellner, Ernest: A nemzetek és a nacionalizmus. 1983. p. 15. 
19 Gellner: 76. 
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rétegeihez. Az egységesített kultúra a média és a közoktatás segítségével bontakozhatott ki 

az adott állam egészében.
20

 Az egységesítés érdekében működött a politikai vezető elit 

irányításával a nemzetet teremtő nacionalizmus. Gellner kiemeli a közoktatás szerepét a 

„lelkes lojalitás elérésében”.
21

 Példaként említi az egységes közoktatási rendszer és 

tananyag kidolgozását Franciaországban a Harmadik Köztársaság idején. Különösen olyan 

tantárgyak esetében tartja ezt fontosnak, mint az irodalom, földrajz, történelem és 

testnevelés. Gellner szerint a tananyagban a francia nagyság és területi integritás 

hangsúlyozása több nemzedéken át meghatározta a társadalom nemzettudatát. Anthony D. 

Smith (1939-), szintén nacionalizmussal foglalkozó etnográfus azonban kétségbe vonja az 

oktatási rendszer ilyen mértékű jelentőségét a nemzettudatban.
22

 Gellner meglátása szerint 

a nacionalizmus politikai hatékonyságát gyengítené, ha egy nemzet az általa elkövetett 

bűnöket ugyanolyan érzékenyen ítélné meg, mint az ellene elkövetetteket, éppen emiatt 

hangsúlyozza, hogy a nacionalizmust gyakran „emlékezetkiesés és elfogultság”
23

 jellemzi, 

a nemzeti kultúrából pedig önkényesen emel ki elemeket, melyeket felhasznál 

nemzetállami céljainak elérésére. Gellner ezen gondolata Ausztria vonatkozásában is 

fontos, ahogyan ezt később bemutatom. 

A modernisták egy másik csoportja a nacionalizmus gyökereit a modern államok 

intézményrendszerében, bürokráciájában keresi. Ez a modernista szemlélet politikai 

verziója. Ennek képviselői között találjuk többek közt Anthony Giddenst, Michael Mannt 

és John Breuilly-t is.
24

 Ezen felfogás szerint a modern bürokrácia hatására az állam és az 

állampolgárok eltávolodtak egymástól. Az adminisztratív elit célja lehet, hogy a 

nacionalizmus eszméjével ezt az elidegenedést csökkentse.
25

 Ha a nacionalizmus egy állam 

politikai vezetőihez kötődik, akkor ez az elit a nacionalizmus segítségével elismerteti a 

lakossággal adminisztratív monopóliumát, törvénykezéshez és büntetéshez való jogát. Más 

esetekben a nacionalizmus a születő állammal szemben alakul ki, ekkor az eszmét hirdetők 

adminisztratív szuverenitásra törekednek. Michael Mann szerint az államok kialakulása 

során a politikai elit erősen befolyásolta állampolgárai életét. Az államot a vezetők 

követelése miatt kellett védenie az állampolgároknak, akik a közös védekezés alatt 

nemzetté kovácsolódtak. Mann nagy szerepet tulajdonít az erős, központi adminisztráció 

                                                             
20 Gellner: 70.-76. 
21 Smith, Anthony D.: Nationalism and modernism. London, NYC 1998. p. 39. 
22 Smith (1998): 40. 
23 Gellner: 77. 
24 Smith (1998): 5. 
25 Smith (1998): 71. 
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hatásának. Meglátása szerint a Habsburg Birodalom területén például ott alakultak ki 

hamar nemzetek, ahol erősebb helyi igazgatás működött. Ezek alapján Mann úgy véli, 

hogy a nemzet az állam terméke; vagy egy állam keretében születik, vagy egy állammal 

szembeni ellenállás során. A politikai elv hirdetőjeként ő is úgy véli, a nacionalizmus 

segítheti az egymástól eltávolodott államot és társadalmat ismét közelebb hozni 

egymáshoz.
26

 John Breuilly történész meglátása szerint a nacionalizmus azért sikeres 

eszme, mert hatékonyan teremti meg a társadalmi mobilitás, a politikai koordináció és az 

ideológiai legitimáció feltételeit.
27

 

Eric Hobsbawm (1917-2012), brit történész úgy véli, mind a nemzet, mind a 

nacionalizmus fogalma a XIX. századból ered. A brit történész hangsúlyozza a 

nacionalizmus ideológiájának mesterséges voltát és a politikai elit szerepét az 

állampolgárok nemzeti érzéseinek, gondolatainak befolyásolásában. Szerinte a 

nacionalizmus eszközrendszerét „feltalált történelmi hagyományok” adják.
28

 Ezek a 

hagyományok társadalomban meghonosított gyakorlatokat jelentenek, melyek szimbolikus 

jelentést hordoznak. Céljuk, hogy olyan értékeket, normákat ismertessenek el az 

állampolgárokkal, melyek kontinuitást teremtenek egy lehetséges történelmi múlttal.
29

 

Ilyen hagyományra példa a XIX. században épült, mégis gótikus stílusjegyeket magán 

viselő brit parlament épülete. Hobsbawm szerint a történelmi kontinuitást olyan régi időkre 

vezeti vissza a nacionalizmus, ami részleteiben már nem megismerhető. A nacionalizmus 

három okból használja ezeket a hagyományokat. Egyrészt elősegíti ezzel a nemzetbe való 

beilleszkedést, másrészt elfogadtatja a társadalommal az irányító autoritást, harmadrészt 

pedig értékeket, viselkedési normákat ad a társadalomnak. Hobsbawm szerint különös 

jelentősége van az érzelmekkel fűtött és szimbolikus jelentésű jelek feltalálásának, mint 

például a nemzeti zászló vagy a himnusz. Ezek a feltalált hagyományok különösen a 

közéletben kapnak fontos szerepet, így a tömegoktatásban, állami intézmények 

gyakorlatában. Ezen hagyományok elterjesztését maga az állam ösztönzi ceremóniákkal, 

emlékművekkel, tananyagba foglalt nemzeti ideákkal. Hobsbawm hangsúlyozza, hogy a 

nemzeteket a politikai elit teremtette meg a nacionalizmus ideológiája alatt, melynek fő 

célja a nemzetállam kialakítása.
30

 

                                                             
26 Smith (1998): 82.- 87. 
27 Smith (1998): 85.- 90. 
28 Smith (1998): 117. 
29 Hobsbawm, Eric, Ranger, Terence O.: The invention of tradition. 1983. p. 1.-2. 
30 Smith (1998): 119.-121. 
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Benedict Anderson (1936-2015), politológus és történész tagadja az etnokulturális és a 

nyugati, polgári nemzettípusok bármelyikének tiszta előfordulását. A nyelvi, kulturális, 

területi, etnikai, adottságok ugyan befolyásolják szerinte egy nemzet létét, de az, hogy a 

korábban említett, nemzetet definiáló objektív és szubjektív tényezők közül melyek a 

leginkább meghatározóak egy nemzet létrejöttében és fennmaradásában, az a polgárok, 

illetve a társadalmi elit interpretációjától és választásaitól függ. Az, hogy melyik kollektív 

hasonlóságból lesz identitást meghatározó jellemző, szubjektív alkotóelemek függvénye. A 

nemzet nem állandó történelmi jelenség, hanem társadalmi párbeszédek által folyamatosan 

változó fogalom.
31

 Anderson szerint a nemzet egy elképzelt közösség, ugyanis tagjainak 

többsége személyesen soha nem találkozik egymással, mégis tudnak egymás létezéséről, és 

arról, hogy egy nemzethez tartoznak. Ez az összetartozás-tudat akkor alakulhatott ki egy 

közösség tagjai között, amikor a nyomtatás elterjedt. Ekkor ugyanis ugyanaz az írás az 

adott közösség számos tagjához eljutott. Mivel azonban a különböző közösségek más 

nyelven beszéltek, más nyelvi jeleket használtak, ez a nyomtatott írás azokat kötötte össze 

a közös olvasásélmény során, akik beszélték az adott közösség nyelvét, értették annak 

jeleit, kommunikációját. A nyelvi sokszínűség és a nyomtatás elterjedése tehát 

meghatározó tényezők voltak a nacionalizmus és a nemzetek kialakulásában. Anderson 

meglátása szerint az emberek azért törekszenek nemzeti közösségek kialakítására, mert 

félnek attól, hogy haláluk után létezésük emléke feledésbe vész. A nemzeti emlékezet segít 

e félelem leküzdésében azzal, hogy a halottakat a nemzet jövőben megszülető 

nemzedékeivel összeköti. Emiatt a közösség tagjai vágynak a nemzet kialakítására, 

nyitottak annak védelmezésére, hiszen ez jelenti identitásuk és emlékük fennmaradását.
32

 

John Hutchinson (1949-) brit professzor a nacionalizmus kulturális tényezőire hívja fel a 

figyelmet. Úgy véli, a kulturális nacionalizmus sokszor erősebb erő a politikai tényezőnél, 

akkor is megmarad, amikor a politikai nacionalizmus lendülete már kifulladt. Hutchinson 

szerint a kulturális nacionalizmusnak pusztán mellékterméke az állam, nem ennek 

létrehozására koncentrál, hanem egy másokétól eltérő civilizáció megteremtését kívánja, 

egyedi történelemmel, saját kulturális szokásokkal. Éppen ezért nagy szerepe van a 

nemzetek kialakulásában a közös történelmi emlékezetnek és az ehhez kapcsolódó 

kulturális szimbólumoknak. Ezen szemlélet alapján a vezető elitnek nincs korlátlan 

befolyása a nemzetépítés folyamatára, hanem korábbi etnikai és kulturális hagyományokra 

                                                             
31 Frölich-Steffen: 11. 
32 Smith (1998): 132.-140. 
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kell építkeznie.
33

 Ezzel a megközelítéssel Hutchinson az etnoszimbolista 

nemzetfelfogáshoz közeledik. 

Az etnoszimbolista nemzetkép a nemzetet egy általában egy területen élő és közös politikai 

rendszer alá tartozó emberek csoportjának tartja, akiket egyrészről objektív tényezők 

kötnek össze, mint a politikai intézmények, a jogi és gazdasági rendszer, a nyelv, 

származás, kultúra, vallás, másrészről szubjektíven is kifejezik összetartozásukba vetett 

hitüket. Ezen irányzat szerint a nemzetek a nacionalizmus nyomán kezdtek el kibontakozni 

az újkorban, azonban a közösség tagjait összekötő tényezők eredete korábbra nyúlik 

vissza. 

Anthony D. Smith (1939-) etnográfus kutató szerint „a nacionalizmus modern jelenség, de 

a mítoszok, emlékek, értékrendek, szimbólumok generációkon át öröklődő ősi szövetére 

támaszkodik. [...] Az identitástudat a kollektív emlékezés erejéből építkezik, és ez már jóval 

a modern nemzetek kialakulása előtt megjelenik.”
 34

 Tehát az etnoszimbolisták nem 

fogadják el azt a nézetet, miszerint a nacionalizmus eszközrendszere pusztán az elit által 

kitalált hagyományokra épül. Smith szerint a nyugati nemzetállamokban például már az 

állam kialakulásakor léteztek egységes mítoszok, emlékek, közös szimbólumok, ezeket 

nem a politikai elit hozta létre. Úgy véli, az újonnan meghonosított hagyományoknak 

kötődniük kell régi, korábban ténylegesen létező szokásokhoz vagy történelmi 

emlékekhez, csak így tudnak egy már kulturális és nyelvi szempontból közösségként létező 

csoportra hatást gyakorolni. Smith fontosnak tartja az etnikai összetartozás jelentőségét is a 

nemzettudatra. Emellett kiemeli a nacionalizmus kulturális tényezőit is, ezzel tagadva, 

hogy pusztán politikai mozgalomról lenne szó. Ez szerinte azzal bizonyítható, hogy 

sokszor nemzeti közösségek lemondanak politikai függetlenségükről, de kulturális 

sajátosságaikat megőrzik.
35

 Így nem osztja Gellner azon nézetét, miszerint a nacionalizmus 

célja minden esetben a nemzetállam kialakítása. Smith szerint az állam és a nemzet nem 

kapcsolódik olyan szorosan össze, mint ahogyan azt a modernista irányzat vallja. Fontos 

számára az emberek banális, mindennapi nacionalizmusa, amiért ugyan nem küzdenek nap 

mint nap, de mégis létezik, és válsághelyzetben ugyanazt a védekező nacionalizmust váltja 

ki, mint a politikai mozgalom.  

                                                             
33 Smith (1998): 177.- 180. 
34 Smith (1998): 94. 
35 Smith (1998): 74. 
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Egy másik etnoszimbolista kutató, John Amstrong Smith-hez hasonlóan hangsúlyozza az 

etnikai összetartozást, mely messzire nyúlik vissza az egyes népek történelmében, és csak a 

modern korban fejlődik nacionalizmussá. Emiatt a nacionalizmus vizsgálatához egészen 

korai történelmi időkig kell visszanyúlnunk szerinte. Bizonyos tényezők különösen nagy 

hatást gyakorolnak meglátása szerint a nemzettudat fejlődésére, például a szebb múlt iránti 

nosztalgia, vagy az államforma történelmi hagyományai, vallási szervezetek, a nyelv, 

kommunikációs minták, valamint a mítoszok és szimbólumok. Amstrong számos 

történelmi tényezőt vizsgál meg a középkortól kezdve, mint például jogrendszer, 

katonaság, építészet, vallás, nyelv fejlődését. Azt kívánta bizonyítani, hogy a nemzeti 

identitás ezekből a tényezőkből alakult ki lassú folyamat eredményeként.
36

 

Bibó István (1911-1979), jogász, egyetemi tanár amellett érvelt, hogy Európa nemzeteinek 

kialakulása már az V.-VI. században megkezdődött. Tehát nem a francia forradalom vagy 

a XIX. századi politikai mozgalmak hozták létre a nemzeteket és a nacionalizmust. 

Ugyanakkor a francia forradalom hatására a nemzethez fűződő politikai mozgalmak 

tömegmozgalommá, a nemzethez kapcsolódó érzelmek pedig tömegérzelemmé váltak. Bibó 

István szerint már a középkorban megjelentek nemzeti sajátosságok, Nyugat-Európában 

pedig már a XV.-XVII. század folyamán fokozatosan kialakult a modern állam, mely 

nemcsak politikailag és jogilag, hanem igazgatásilag és gazdaságilag is egységessé vált. 

Tehát már léteztek nemzeti sajátosságok és nemzeti érzelmek, valamint létezett a modern 

állam, a francia forradalom annyiban hozott ebben változást, hogy a nemzeti érzelmek 

felerősödtek, és demokratizálódtak; tehát már nem pusztán a nemesség privilégiuma volt a 

nemzethez tartozás, mint korábban. Ezzel megszületett a modern patriotizmus.
37

 Bibó 

István is lényeges különbséget lát a nyugat-európai és közép-kelet-európai 

nemzetfejlődésben. Meglátása szerint a nép Nyugat-Európában pusztán beemelkedett a 

nemzetbe, tehát a társadalmi felemelkedést képviselte. Ezzel szemben Közép-Kelet-

Európában a társadalmi felemelkedés mellett a nép a „megkülönböztető nemzeti 

sajátosságok döntő hordozója” is volt a soknemzetiségű birodalmakban, mely a társadalom 

vezető rétegeinél tisztább formában őrizte a nemzeti összetartozás kritériumait, mindenek 

előtt a nemzeti nyelvben és a népszokásokban. Éppen ezért Közép-Kelet-Európában, a 

                                                             
36 Smith (1998): 185. 
37

 Bibó István: A kelet-európai kisállamok nyomorúsága. In: Válogatott tanulmányok. II. 185.-267. p. 187.-190. 
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többnyelvű és többnemzetiségű birodalmakban a nyelvi összetartozás politikai és 

történelmi tényezővé vált egyes nemzetek születésekor.
 38

 

Szűcs Jenő (1928-1988), történész egyfajta „prenacionalista történelmi közösségtudat” 

létezéséről írt.
39

 Szűcs úgy vélte, hogy már a korai Árpád-korban is létezett ez a 

közösségtudat. Azonban források hiányában nem állapítható meg, hogy ennek mekkora 

szerepe volt az adott társadalomban.
40

 Szűcs szerinte ennek a közösségtudatnak az alapja 

valószínűleg nem a nyelv vagy a kultúra volt, hanem a közös eredet, a „vérközösség” 

képzete, mítosza.
41

 A történész azonban hangsúlyozza a lényegi különbséget ezen 

közösségtudat és a később kialakuló nemzettudat között, mely utóbbi már szorosan 

kapcsolódott a politikai közösség, a politikai lojalitástudat kialakulásához.
42

 Az újkori 

polgári átalakulás hatására ugyanis a nemzettudat a társadalom és politikai közösség 

meghatározó elemévé vált.
43

 Európa középkori fejlődése során már megjelennek a későbbi 

modern nemzettudat egyes elemei; Szűcs Jenő szerint a XIII. századi „nemzeti 

monarchiákban” fedezhetjük fel elsőként a modern nemzettudat alapját.
44

 A középkori 

közösségtudatban azonban a nemzet három, egymástól különböző fogalmat is hordozott 

magában. Magyarország esetén például kifejezhette azt, hogy az illető a magyar királyság 

alattvalója, másrészt azt, hogy mely csoporthoz tartozik nyelve, eredete, szokásai szerint. 

Harmadrészt az illető rendi értelemben lehetett a natio Hungarica tagja.
45

 Ez alapján 

lehetett egy személynek több nemzeti identitása is. Ez megváltozott Szűcs Jenő szerint a 

modern nemzetek kialakulásával, ahol már mindenki csak egy nemzethez tartozhatott.
46

 

Niederhauser Emil (1923-2010) történész, Kelet-Európa történetének elismert kutatója a 

XVIII. századra tette a modern nemzetek kialakulási folyamatának kezdetét. Szerinte 

Kelet-Európában a modern nemzettudat a XIX. századra alakult ki. Kelet-Európa nagy, 

vegyes etnikumú birodalmaiban ezen időszak előtt még az etnikai hovatartozás nem 

játszott jelentős szerepet. A történész szerint a XVIII. században, a felvilágosodás Kelet-

Európában való megjelenése és a felvilágosult abszolutizmus racionális kormányzásra való 

                                                             
38 Bibó István, p. 193.-194. 
39 Gyáni Gábor: Szűcs Jenő, a magányos történetíró. In: Forrás. 2008/6. p. 4. 
40 Szűcs Jenő: A magyar nemzeti tudat kialakulása. Budapest, 1997. p. 74. 
41 Szűcs Jenő (1997): 128. 
42 Gyáni Gábor (2008): 8. 
43 Szűcs Jenő: Nemzetiség a feudalizmus korában. Tanulmányok. Budapest, 1972. p. 48. 
44 Szűcs Jenő: A nemzet historikuma és a történetszemlélet nemzeti látószöge (Hozzászólás egy vitához). 
Budapest, 1970. p. 20. 
45 Gyáni Gábor (2008): 11. 
46 Szűcs Jenő: Történeti „eredet”-kérdések és nemzeti tudat. In: Valóság, 1985/3. p. 31–49. 
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törekvése ösztönözte a nemzeti nyelvek fejlődését. A XIX. században pedig - a nemzeti 

történelem mítoszának megteremtése mellett - éppen a nemzeti nyelv fejlesztése került a 

nemzeti mozgalmak középpontjába, melyek a nemzeti öntudat kialakulásához vezettek.
47

 

Niederhauser Emil úgy vélte, hogy a kelet-európai etnikumok esetében a felvilágosodás 

utolsó évtizedeiben – a felvilágosodás tanaival együtt - találkozhatunk a nemzeti ébredés 

első jeleivel. A felvilágosodásnak tehát jelentős hatása volt a nemzeti mozgalmakra a 

térségben.
48

 Meglátása szerint Nyugat-Európában az állam keretei között bontakozott ki a 

nemzet – ez az ún. „state to nation” változata a nemzettudat születésének. Ezzel szemben 

Kelet-Európában gyakran érvényesült a „nation to state” típusa a nemzetek kialakulásának, 

tehát előbb született meg a nemzet, és később a nemzet hozta létre saját államát. 

Hangsúlyozza ugyanakkor, hogy Oroszország esetében például az elsőként említett típus 

valósult meg.
49

 

1.2.  Az osztrák nemzettudat problémái 

Az alábbiakban röviden bemutatom, hogyan alakult az osztrák nép nemzettudata a XIX. 

század végétől a II. világháború végéig. Erre a rövid kitérőre szükség van az 1945 utáni 

események, dolgozatom fő témájának vizsgálatához. Ahhoz ugyanis, hogy megértsük, 

miért olyan ambivalens az osztrákok nemzettudatának fejlődése a II. világháborút 

követően, ismernünk kell ezen időszak előzményeit is. 

Meglátásom szerint a XIX. századot megelőző időszakban alapvetően a dinasztiához, 

egyházhoz, társadalmi csoporthoz, illetve helyi, térségi közösséghez való kötődés volt 

meghatározó. A francia forradalom hatására, a XIX. században Európa népei, így a 

Habsburg Birodalom etnikumai is, sorra a nemzeti eszme útjára léptek. A német nyelvű, 

„osztrák” lakosság helyzete azonban speciális volt két okból. Egyrészt ők adták a 

soknemzetiségű birodalmat kormányzó dinasztiát, másrészt pedig a németséghez, egy 

Habsburg Birodalmon kívüli néphez – ugyan 1866-ig a Habsburg Birodalom és a Német 

Szövetség határai elmosódottak voltak - kötődtek nyelvi, történelmi, részben kulturális 

szempontból. Ugyanakkor a Habsburgok közép-kelet-európai térhódításával eltávolodtak a 

többi német fejedelemségtől. Ezt az eltávolodást a kisnémet egység létrejötte erősített meg, 

A Habsburg Birodalom németnyelvű lakosságának identitását – alapvetően a felső 

                                                             
47 Niederhauser Emil: Felvilágosodás és nemzeti mozgalom Kelet-Európában. In: Kisebbségkutatás-- Szemle 
a hazai és külföldi irodalomból - Minorities Studies and Reviews 2002/2. 585.-595. p. 586.-587. 
48 Niederhauser Emil: 591. 
49 Niederhauser Emil: 595. 
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társadalmi rétegekét – a Habsburg Birodalom igazgatásában végzett munkája is erősítette. 

Ezzel együtt kulturális, nyelvi téren megmaradt a német néppel való szoros kapcsolat is. Ez 

utóbbit jól érzékelteti, hogy a nacionalista mozgalmak kibontakozásának korában a 

Habsburg Birodalom német nyelvű népességének körében a „national”, „nemzeti” 

kifejezés a német-nacionalizmusra, a németséghez való kötődésre utalt. A német-

nacionalizmust vallók céljai ugyanakkor korántsem voltak egységesek. Voltak, akik a 

nagynémet egységben kitartóan hittek, mások a Habsburg Birodalom német etnikumának 

szerepét sokkal inkább a Duna-medencére gyakorolt befolyásában látták.
50

 Így tehát a 

német-nacionalizmust eltérő módon élték meg a társadalom tagjai, csoportjai, emiatt ezek a 

nacionalizmusok képlékenyek, gyengék voltak. Az I. világháború előestéjén tehát még 

bizonytalan volt, hogyan is alakul a Habsburg Birodalom német nyelvű népességének 

nemzeti fejlődése. 

A XX. század elejére a Monarchia mind gazdaságilag, mind katonailag erősen függő 

helyzetbe került Németországtól, ehhez hozzájárult a nemzetiségi törekvések felerősödése 

és a gazdasági nehézségek, melyek a világháború kitörésével csak fokozódtak. Ausztria-

Magyarország a háború alatt katonailag is kiszolgáltatottá vált. Ferenc József halálával és a 

Monarchia bomlására utaló jelek megerősödésével ez a függés csak még erősebbé vált.
51

 

Az első világháborút követően, 1918. november 12.-én alakult meg az Osztrák 

Köztársaság. A Közép-Európa népeit egyesítő nagyhatalom utódállamaként formálódó kis 

köztársaság a megszülető többi utódállammal feszült politikai viszonyban állt, 

gazdaságilag nem számíthatott a protekcionista gazdaságpolitikát folytató szomszédokra. 

A németség képviselőjeként jelentősége eltörpült Németország mellett. Az államalapítást 

az ország életképességébe vetett hit hiánya árnyékolta be. Az Ideiglenes Alkotmány 

mindjárt az új állam megszületésekor kimondta annak Németországhoz tartozását, melyet 

neve, Német-Ausztria, jól érzékeltet. A két ország egyesülését azonban a győztes 

nagyhatalmak döntése lehetetlenné tette. 

A két világháború között – leszámítva a húszas évek rövid enyhülését – végig súlyos 

gazdasági nehézségekkel küzdött az ország, ami megerősítette az önálló osztrák állam 

életképtelenségének gondolatát és a Németországgal való egyesülés, az Anschluss 

                                                             
50 Brook-Shepherd, Gordon: Die österreichische Odyssee. Bécs, 1958. p. 41.-45. 
51 Langer, Josef: Unterschiede und Wandel der Nationsbekenntnisse der österreichischen Parteien 1918-1938. 

Bécs, 2001. diplomamunka p. 16. 
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támogatottságát a lakosság körében.
52

 Nemcsak a közvélemény, hanem a közgazdászok és 

politikusok többsége sem hitt a „kis Ausztria” életképességében. A két világháború közti 

időszakot a gazdasági válság mellett állandó belpolitikai feszültség jellemezte, amely a 

társadalom egészére kihatott. A konzervatív és a baloldali pártok ellenségeskedése egyre 

erőszakosabbá vált. A különböző politikai erők közt rendszeressé váltak az összecsapások, 

melyek a jobboldali és baloldali pártok félkatonai szervezeteihez köthetőek. A harmincas 

évektől állandósultak a nemzetiszocialista terrormerényletek is. A társadalmat ért sorozatos 

csapások Ausztria-ellenes folyamatot váltottak ki a lakosság széles körében.
53

 

A gazdasági, társadalmi és politikai krízis a központosított irányítás felé sodorta a 

köztársaságot. A gyökértelen demokráciát egyrészt fasiszta törekvések veszélyeztették, 

másrészt a keresztényszociális vezetők is egyre inkább hajlottak a parlamentáris rendszer 

elutasítására.
54

 A parlament 1933-as kiiktatását követően a Keresztényszociális Párt 

Engelbert Dollfuß irányításával központosította hatalmát. Az 1934-ben életbe lépő új 

alkotmány létrehozta az ún. Ständestaat-ot, a hivatásrendi államot. Az alkotmány 

megszüntette a köztársaság megalakulásával kiépülni látszó polgári demokráciát és polgári 

szabadságjogokat, bevezette a foglalkozási csoportokra épülő hivatásrendi rendszert. A 

német nemzetiszocializmus elleni védekezésül Dollfuß egy ún. „preventív fasiszta” 

rendszert épített ki Ausztriában, mely német és olasz mintán alapult.
55

 A 

keresztényszociálisok és szociáldemokrata ellenzékük közti feszültség 1934-ben rövid 

polgárháborúba torkollott, mely a szociáldemokraták kiiktatásával zárult. Ez év júliusában 

az osztrák nemzetiszocialisták puccsal próbálkoztak, amelyet ugyan sikerült elhárítani, a 

rendi állam megmenekült, Dollfuß kancellárt azonban a puccskísérlet során megölték. A 

kancellárságot Kurt von Schuschnigg vette át, aki a Dollfuß által megkezdett politikai 

rendszert vitte tovább. 

Hitler 1933. januárjában vette át a hatalmat Németországban. A Nemzetiszocialista Német 

Munkáspárt programjában fontos célként fogalmazódott meg Ausztria Németországhoz 

csatolása. A németek egyre erőszakosabb propagandát fejtettek ki ennek érdekében 

Ausztriában. Az osztrák német-nacionalisták is az Anschluss-t sürgették. A 

                                                             
52 Langer: 38. 
53 Hanisch, Ernst: Österreichische Identität unde der Widerstand gegen den Nationalsozializmus. In: 

Catherine Bosshart-Pfluger, Joseph Jung, Franziska Metzger (szerk.): Nation und Nationalizmus in Europa. 
Kulturelle Konstruktion von Identitäten. Festschrift für Urs Altermatt. Frauenfeld, 2002. 283.-298. p. 288. 
54 Bandhauer-Schöffmann, Irene előadása alaján. 2009. 02.-06. 
55 Kerekes Lajos: Ausztria hatvan éve 1918-1978. Budapest, 1984. p. 163. 
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szociáldemokraták és a keresztényszociálisok kivették programjukból az Anschluss tervét. 

1936. júliusában az osztrák kormány megkötötte az ún. Júliusi Megállapodást 

Németországgal.
56

 A Németország felől érkező nyomás tovább fokozódott a következő 

időszakban, ezt bizonyítja a berchtesgadeni találkozó is.
57

 Schuschnigg 1938. márciusában 

népszavazást hirdetett Ausztria függetlenségéről. Ez felgyorsította a németországi terveket 

Ausztria elfoglalására. Arthur Seyss-Inquart belügyminiszter még a nyilvánosságra hozatal 

előtt eljuttatta Schuschnigg népszavazással kapcsolatos terveit Berlinbe. Németország 

azzal fenyegette Schuschniggot, hogy az összevont német csapatok bevonulnak 

Ausztriába, ha a kancellár nem halasztja el a népszavazást. Hosszú tárgyalásokat követően 

végül Schuschnigg a népszavazás elhalasztása mellett döntött. Ekkor azonban a németek 

követelése már az volt, hogy Schuschnigg mondjon le, és a szövetségi elnök Seyss-

Inquartot nevezze ki kancellárnak. 1938. március 11.-én Schuschnigg lemondott. 

Rádióbeszédében arra szólított fel, hogy a vérontás elkerülése érdekében ne történjen 

ellenállás. Wilhelm Miklas szövetségi elnök a német nyomás erősödése ellenére 

vonakodott Seyss-Inquartot kinevezni. Közben azonban már március 11.-én megkezdődött 

a nemzetiszocialisák hatalomátvétele, az SS és SA alakulatok 11.-én este megszállták a 

stratégiai és igazgatási pontokat, elfoglalták a rádiót, a kancellári palotát is ellenőrzésük alá 

vették.
 58

 Miklas március 11.-én éjjel végül kinevezte Seyss-Inquartot kancellárrá. Hitler 

csapatai 1938. március 12.-én bevonultak Ausztriába. Harcokra nem került sor.
 
Seyss-

                                                             
56 Az egyezség értelmében Németország elismerte szomszédja önállóságát, és azt, hogy az osztrák 

nemzetiszocialista mozgalom jövője Ausztria dolga, abba nem fog a német állam beleavatkozni. Mindezekért 

cserébe az osztrák vezetés ígéretet tett arra, hogy német politikát fog folytatni és a külpolitikában „második 

német államként” Hitler országa mellett áll. (Görlich, Ernst Joseph – Romanik Felix: Geschichte Österreichs. 

Innsbruck, Bécs, München, 1977. p. 544.) A megállapodás titkos záradéka azonban lehetővé tette a németek 

fokozatos térnyerését az osztrák politikai hatalomban. Ebben Ausztria kötelezte magát, hogy lehetővé teszi az 

illegalitásban lévő nemzetiszocialisták politikában való részvételét, bár pártként ezt követően sem 

működhettek. Amnesztiát adtak 17 000 nemzetiszocialistának, és ismét megjelentethették lapjukat. 1937-től 

már az ausztrofasiszta egységmozgalomba, a Hazafias Frontba is meghívták a nemzetiszocialistákat (Irene 

Bandhauer-Schöffmann előadása alaján. 2009. 02.-06., valamint Langer: 59.) 
57 Hitler és Schuschnigg 1938. február 12.-én találkozott Berchtesgadenben. Hitler élesen kritizálta 

Schuschnigg tevékenységét, amely nem veszi figyelembe a németség érdekeit, és Ausztriát Németország 

provokálásával vádolta. Határozottan kijelentette, hogy ő maga, Hitler meg fogja oldani „az osztrák kérdést”. 

Schuschnigg védekezni próbált, és a két német állam békés egymás mellett élését kívánta; ezzel azonban nem 

ért célt Hitlernél. A megbeszélés végén aláírták a berchtesgadeni megállapodást, mely értelmében 

Németország nem veszélyezteti Ausztria függetlenségét, amennyiben Ausztria nem akadályozza az osztrák 

nemzetiszocialisták Hazafias Front keretében való szervezkedését. Az osztrák kormány kötelezte magát, 

hogy minden közös érdekű kérdésről egyeztet a német kormánnyal, lehetőségeihez mérten figyelembe veszi a 

német kormány kívánságait. A nemzetiszocialista Arthur Seyss-Inquartot kinevezik osztrák 

belügyminiszterré, az osztrák kormány amnesztiát ad a nemzetiszocialista tevékenység miatt elítélteknek, a 

nemzetiszocialisták elleni gazdasági intézkedéseket pedig megszünteti. Kerekes Lajos úgy látja, ezt a 
megállapodást már „az Anschluss kezdetének lehet tekinetni.” (Kerekes Lajos: Anschluss 1938. Ausztria és a 

nemzetközi diplomácia 1933-1938. Budapest, 1963. p. 301.-309.) 
58 Kerekes (1963): 337.-363. 
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Inquart Miklastól kierőszakolta, hogy az elnök ráruházza elnöki jogkörét. Ezt követően az 

új osztrák kormány elfogadta az Anschluss-ról szóló törvényt, amit Seyss-Inquart 

szentesített. Az Anschluss-t március 14.-én hirdették ki.
59

 Március 15.-én Hitler bevonult 

Bécsbe, ahol lelkes tömegek fogadták.
 60

 Április 10.-én népszavazás szentesítette a két 

ország egyesülését; melyen a szavazók 99,6%-a támogatta az Anschluss-t.
61

 Ezzel Ausztria 

közigazgatási önállósága megszűnt. A náci rezsim az osztrák tartományi rendszert – annak 

identitást meghatározó szerepét és történelmi hagyományait figyelmen kívül hagyva –

átszervezte, a tartományok számát csökkentette és a helyi vezetést Németországból 

érkezőkre bízta. Az új „gau”-k jogköre meg sem közelítette a korábbi tartományok 

mozgásterét. Az osztrák hadsereget beolvasztották a német Wehrmachtba, elrendelték az 

osztrák Nemzeti Bank beolvasztását a német Reichsbankba. Az osztrák gazdaság is 

beolvadt a németországiba. Ausztriát a német rezsim bevonta a német hadigazdálkodás 

négyéves tervébe, és az osztrák gazdaság teljesítőképességének fokozását tűzte ki célul.
62

 

Németország és Ausztria között hatalmas volt a gazdasági különbség 1938-ban. Míg 

Ausztria még mindig a gazdasági válság hatásával küzdött, Németországban a 

fegyverkezés hatására konjunktúra kezdődött, a munkanélküliség gyakorlatilag megszűnt. 

A német intézkedések egyik hatása az volt, hogy az osztrák gazdaság átalakult 

hadigazdasággá. Ennek eredményeként minden olyan ágazat növelni tudta termelését és 

bevételét, amely a hadigazdaság számára hasznos volt. A többi ágazat termelése 

zsugorodni kezdett. A mezőgazdasági cikkek németországi piaca rohamosan növekedett. 

Stájerország és Karintia vas- és acéltermelése különösen nőtt a németországi hatalmas 

nyersanyagigény miatt.
63

 A magas osztrák munkanélküliségi ráta rohamos csökkenésnek 

indult. Míg 1937-ben 22% volt, 1938-ra már 12,7%, 1939-ben pedig 3,7%.
64

 Ausztria 

Németországhoz csatolását követően elkezdődött Ausztriában is az árjásítás, és a 

germanizálás. A zsidókat kitiltották a gazdasági életből, vagyonukat elkobozták.
65

 Az 

Anschluss-t követően Németország az osztrák állami vagyont kisajátította, mint az osztrák 
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állam jogutódja. A németek a teljes osztrák hadsereget és annak hadifelszerelését a német 

Wehrmacht részévé tették, az osztrák bankok élére pedig német tulajdonosokat ültettek. 

Mivel az osztrák bankok nagyrészben osztrák ipari részvényesek is voltak, így a bankok 

átvételével a német ipari részesedés is továbbnőtt Ausztriában.
 66

 A hamarosan kirobbanó 

világháború borzalmai és a Harmadik Birodalom okozta csalódás az osztrák társadalom 

többségét 1945-re elfordította a német egységtől. Mindezek mellett a szövetségesek 

propagandája is igyekezett a rezsim és a lakosság közti feszültséget fokozni.
67

 

Ausztria 1945-ben ugyan megszabadult a Harmadik Birodalom uralmától, azonban a 

szövetséges hatalmak megszállták az országot, zónákra osztva azt, hasonlóan 

Németországhoz. Az Osztrák Állam csak 1955-ben nyerhette vissza függetlenségét. 

A függetlenséget szerző második köztársaság tudatos nemzetépítő, nemzeti öntudatot 

erősítő politikába kezdett, ahogyan ezt a későbbiekben részletesen bemutatom. Mindezen 

törekvések ellenére, a Die Presse című napilapban 1978. októberében megjelenő cikk, „A 

patriotizmust nem lehet elrendelni” címmel a nemzettudat ápolásának elégtelenségével 

foglalkozott.
68

 Friedrich Heer
69

 1978-ban osztrák fiatalokkal készített riportja pedig 

megmutatta, hogy a fiatalság alig ismeri az osztrák történelmet. A nemzeti kérdés és annak 

történelmi vonatkozásai tehát a második köztársaság idején is kérdések sorát vetik fel.
 70
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1.3.  Dollfuß-i kísérlet az osztrák tudat kialakítására 

Hatalmát a parlament kiiktatásával 1933-ban központosító Engelbert Dollfuß kormányzása 

idején már megfigyelhetünk egyfajta államépítési szándékot,
71

 melynek egyes elemei 

hasonlítanak a második világháború utáni állami nemzetépítés egyes kezdeményezéseire. 

Dollfuß kísérletének hátterében az állt, hogy a nemzetiszocializmus németországi 

hatalomra jutását követően az osztrák kancellár tartott a nemzetiszocializmus nagyobb 

ausztriai térnyerésétől. A két ország közti viszony is megromlott Hitler hatalomra kerülése 

után.
72

 A korábbi, első köztársaságbeli osztrák kormányok egyike sem állt ki olyan 

világosan és határozottan az osztrák állami szuverenitásért, mint Dollfuß kormánya. Az 

osztrák kancellár egy német és olasz mintára épülő „preventív vagy konkurens fasiszta”,
73

 

más néven ausztrofasiszta rendszert alakított ki, melyet osztrák identitástudattal igyekezett 

elhatárolni Németországtól. Dollfuß, majd Schuschnigg kormányzása alatt a társadalmi 

élet számos területén megfigyelhetjük az osztrák patriotizmus propagálását. Ennek a 

patriota állami ideológiának második köztársaságra gyakorolt hatását több, korszakkal 

foglalkozó szakember is hangsúlyozza.
74

 Az alábbiakban bemutatom ennek az 

ausztrofasiszta rendszernek azon elemeit, melyek meglátásom szerint hasonlítanak a 

második köztársaság nemzetépítő tevékenységének egyes kezdeményezésére. Fontos 

hangsúlyoznom azonban, hogy a harmincas évek törekvéseit és a második köztársaság 

nemzetépítő tevékenységét elhatárolja egymástól a két rendszer ideológiai alapja közti 

különbség. Míg a Dollfuß-i rendszer autoriter és fasiszta ideológián alapult, addig a 

második köztársaság kormányai demokratikus választásokat követően alakultak, a 

meghatározó politikai vezető réteg pedig antifasiszta politikai irányvonalat követett. 

Fontos különbség az is, hogy a Dollfuß-kormány nemzetépítő törekvését két fontos 

tényező is gyengítette, melyek nem voltak jelen ilyen formában a második világháborút 

követően. Ezen a tényezők, valamint a rendszer fennállásának rövid ideje miatt a 
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nemzettudatra gyakorolt hatása meglátásom szerint korlátozott volt. Ezzel együtt úgy 

vélem, fontos szerepe volt Dollfuß identitásépítő politikájának az osztrák nemzettudat 

későbbi fejlődésében. Már az első köztársaság idején is megjelentek kifejezetten az 

osztráksághoz kötődő kulturális elemek, mint például a nemzetek felettiség és 

„európaiság”, valamint a kulturális hegemónia gondolata, a kulturális közvetítés és 

kulturális küldetés tudata. Ezen jegyeket a hivatásrendi állam propagandája gyakran 

összekapcsolta az osztráksággal, így hozzájárult ahhoz, hogy ezek „tipikus osztrák” 

jellemzőkként maradjanak fenn a köztudatban. Erre pedig építkezhetett a második 

köztársaság nemzetépítő politikája során. 

Az alábbiakban röviden bemutatom a Dollfuß-i ideológia sikerességét korlátozó 

tényezőket. Ahogy arról korábban már szóltam, az osztrák társadalom nemzettudat iránti 

befogadó készsége korlátozott volt. Sokan nem hittek a kis osztrák állam életképességében, 

és a Németországgal való egyesülést szorgalmazták a Monarchia szétesése után. A 

politikai feszültség a jobboldali és baloldali nézeteket vallókat egymással élesen 

szembeállította, ez szintén nem segítette a kormányzati törekvések össztársadalmi 

befogadását. 

Gyengítette Dollfuß kormányának kommunikációját a hatalmi elit nemzetfelfogásának 

ambivalens volta is. Ugyan megjelent az önálló osztrák identitás és államiság gondolata 

katolikus-konzervatív körökben már a húszas években is,
75

 az uralkodó nézet a 

keresztényszociálisok körében az Anschluss hirdetése volt a harmincas évek elejéig. Ezt – 

a Németországgal való egységet követelő politikai küldetést - kellett szinte egyik napról a 

másikra önálló államiságot hirdető osztrák ideológiává átalakítani, és ezt a közvélemény 

felé elfogadható formában közvetíteni. Dollfuß már 1933-ban legfőbb céljának nevezte, 

hogy „népének lelki megújulást hozzon, és felélessze annak hazája iránt érzett 

szeretetét.”
76

 Azonban nemzetfelfogása ambivalens volt, mert az Anschluss-tól való 

elfordulás nem jelentett egyet számára a német kultúrához és nemzethez tartozás 

megtagadásával. Dollfuß nem kérdőjelezte meg Ausztria és Németország közös történelmi, 

kulturális szálait és közös, német nemzeti mivoltukat. A két állam egyesülését mégis 

elképzelhetetlennek tartotta, mivel úgy vélte, a történelem során a két államszervezet 
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eltávolodott egymástól.
77

 A hivatásrendi állam tehát független, mégis német állam kívánt 

lenni. Míg a köztársaság idején különböző politikai csoportok éppen az osztrákok német 

eredetére hivatkozva törekedtek az Anschluss-ra; addig a hivatásrendi állam az osztrákok 

„jobb németségére” hivatkozva hangsúlyozta a Németországtól való függetlenségét. 

Az alábbiakban bemutatom, miben is nyilvánult meg Dollfuss identitásteremtés kísérlete. 

A hivatásrendi állam vezetőinek többsége a Monarchiában nevelkedett,
78

 így számukra a 

nagybirodalmi hagyományokhoz való visszatérés tűnt egyrészt kiútnak a kisállami létből, 

másrészt védelemnek a náci Németország jelentette fenyegetéssel szemben. Így - az 1918 

és 1933 közti időszakkal ellentétben - a hivatásrendi állam a Habsburg Birodalom 

utódjának tekintette magát, és idealizálta Ausztria Habsburg múltját.
79 

A történelmi 

kontinuitást hangsúlyozva 1933. májusában az osztrák állam ünnepségsorozatot rendezett a 

törökök Habsburg Birodalomból való kiűzésére emlékezve. Amint azt később látni fogjuk, 

a történelmi eseményekre emlékező állami ünnepségek és az itt elhangzó beszédek 

nemcsak a harmincas években, hanem a második köztársaság alatt is fontos szerepet 

játszottak. Az állam a második köztársaság alatt is igyekezett ilyen rendezvényekkel hatást 

gyakorolni az osztrákok identitástudatára. 

Dollfuß 1933-as ünnepi beszédében a Habsburg Birodalom keresztény és egyben német 

értékeit méltatta.
 80 

Ugyanezen év szeptemberében rendezték meg állami szinten - az 

egyház bevonásával - az „Általános Német Katolikus Napok” elnevezésű ünnepet Bécsben. 

A névadás is jól mutatja az ideológia ellentmondásosságát, mivel az az osztrákok német 

nemzethez tartozását hirdeti. A rendezvény ugyanakkor a Monarchia korábbi 

népünnepélyeire emlékeztetett, mivel azokhoz hasonlóan 1933-ban is ünnepi szentmisét, 

szertartásos eskütételeket és tömegbeszédeket tartottak. A fent említett történelmi 

jubileumok és ünnepi rituálék a Habsburg-kor jelrendszerét és ünnepkultúráját másolták.
 81 

Ez jól bizonyítja, mennyire felértékelődött a Habsburg múlt jelentősége hivatásrendi állam 

ideológiájában. Wilhelm Miklas, osztrák elnök ünnepi beszédében az osztrákokat 
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kiválasztott népnek nevezte.
 
A beszéd utalt a XVII. századi Philipp Wilhelm von Hörnigk 

Ausztria mindenek felett, ha akarja című munkájára
82

, valamint a III. Frigyestől származó 

A.E.I.O.U. feliratra,
83

 melyek Ausztria dicsőségét hirdették.
84 

Az elnöki beszédben tehát 

már megjelent egyfajta osztrák nemzettudat. Schuschnigg a katolikus napokon oktatási 

miniszterként tartott beszédet. A miniszter hangsúlyozta, hogy Ausztria katolikus ereje 

nem pusztán az osztrák állam számára fontos, hanem az „össznémet érdekeket és ezzel a 

nyugati érdekeket is szolgálja.” Majd így folytatta; „a katolikus Ausztria nélkül a német 

nép küldetésének teljesítése a keresztény nyugaton -  tehát az igazi Szent Birodalom 

felélesztése és ezzel az ezer sebből vérző Közép-Európa felszabadítása - nem lehetséges.”
85

 

Megfigyelhetjük egyrészt, hogy Schuschnigg beszédében az osztrákok német néphez 

tartozása és az elkülönült osztrák küldetés gondolata egyszerre jelent meg, másrészt az 

osztrákok birodalmi szerepe is hangsúlyos volt.
 

A Habsburg-múlt jelentőségét hirdeti a bécsi Hősök terén felállított emlékmű is, melyet 

1934. szeptember 9.-én avattak fel. A szoborcsoport a harmincéves háborútól 1918-ig 

terjedő időszakot ábrázolja 24 életnagyságúnál nagyobb katona alakjában. Az emlékmű 

ünnepélyes felavatásán állami és egyházi vezetők is részt vettek. A kormányzat még 

vidékről is szervezett utazásokat erre az eseményre a fővárosba. 1934-ben az osztrák 

kormány eltörölte a Habsburg-törvényt, 1935-ben pedig új törvényt hoztak Ausztria 

tekintélyének védelméről, mely már a Habsburgok gyalázását is büntette. Az 1934. májusi 

alkotmány visszahelyezte a kétfejű sas szimbólumát a címerbe.
86

 1933-ban újra bevezették 

a birodalmi egyenruhákat és birodalmi zászlókat a hadseregben, valamint a korábbi 

rangjelzéseket az addigi német minták helyett.
87

 A hadtesteket régi osztrák uralkodókról és 

hadvezérekről nevezték el.
88

 Számos osztrák község választotta Károly fiát, Habsburg 

Ottót díszpolgárrá. Ebben is az állam szerepét fedezhetjük fel, ugyanis a községek 

képviselete nem választás útján alakult, hanem felülről kinevezett volt.
89
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Számos kiállítást rendeztek Habsburg történelmi eseményekről és a Habsburg történelem 

nagyjairól. Bécsben Ferenc Józsefről és Savoyai Jenőről szóló kiállítás nyílt.
90

 1934. 

nyarán Bécsben nyílt meg a „Haus Österreich” című kiállítás, mely a Habsburgok 

történetét mutatta be. Az építészetben megjelent az osztrák természethez való kötődést 

erősíteni kívánó „alpesi vér és föld” irányzata.
91

 

A hivatásrendi állam új tankönyveket is kiadott általános és középiskolák számára 1935-

ben. Ezek a könyvek a korábbiaknál sokkal részletesebben foglalkoznak a kimondottan 

osztrák történelemmel és osztrák uralkodókkal.
92

 A történelemoktatás egyik fő célját az 

1935-ös középiskolai tanterv „az osztrák nép és haza iránti szeretet felélesztésében” jelölte 

meg.
 93

 A fentiek mellett megfigyelhető Ignaz Seipel szerepének kiemelése az oktatásban, 

aki a Monarchia és a hivatásrendi állam közti kapcsolatot jelentette.
 94 

A cél az volt, hogy a 

tanulók az osztrákság sajátosságait egyfajta speciális német tulajdonságként kezeljék, és 

alapvetően osztrákként tekintsenek magukra.
95

 A középiskolákban még a „hazafias 

nevelés” (Vaterländische Erziehung) című tantárgyat is bevezették.
96

 Az iskolákban 

komoly szerepet tulajdonítottak egyes osztrák szimbólumoknak, így például a „kötelező 

hazafias hitet” kifejező vörös-fehér-vörös kitűzőknek.
97

 

Kurt Schuschnigg is Dollfuß ideológiáját igyekezett követni. „Dreimal Österreich” című 

könyvében Schuschnigg az osztrák identitással foglalkozott. Tipikus osztrák 

tulajdonságoknak tartotta a konfliktuskerülést, valamint a német szellemiség és kultúra 

külvilág felé oly módon történő közvetítését, mely a kívülállóban nem csupán tiszteletet, 

hanem szeretetet és megértést is ébreszt.
98

 Schuschnigg ebben a könyvében, csakúgy, mint 

az Egy requiem vörös-fehér-vörösen című
99

 munkájában osztrák tudatról írt. A preventív 

fasizmus kísérlete azonban Schuschnigg kormányzása alatt egyértelműen megbukott. A 

kancellár próbálta a Németországgal való konfliktust kerülni, és fenntartani az 
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ausztrofasizmust Ausztriában, azonban befolyása egyre csökkent a német 

nemzetiszocializmussal szemben. Schuschnigg kancellársága idején az ausztrofasiszta 

ideológia központjába Dollfuß kultusza került. A Hazafias Front énekében az osztrák népet 

halottja vezette.
100

 Ez a halottkultusz pedig jól bizonyította, hogy Schuschnigg jóval 

kevésbé tudott karizmatikus egyéniséggé válni, mint Dollfuß. 

1.4. Az osztrák nemzettudat historiográfiája 

A szakirodalom osztrák nemzetről és nacionalizmusról vallott felfogása nem egységes. A 

témával foglalkozó szakemberek többsége szerint az osztrák nemzettudat a második 

köztársaság korában alakult ki. Többen úgy vélik, hogy voltak már korábban is olyan 

hatások, melyek az egységes nemzettudat irányába hatottak, azonban ezek sikerét, illetve 

tudatosságát legtöbben kétségbe vonják. Suzanne Frölich-Steffen, történész szerint először 

a barokk korszakában fedezhetünk fel olyan elemeket, melyek a későbbi nemzettudatban 

fontos szerepet játszottak. Ekkor megnőtt a Habsburg udvar jelentősége, az uralkodóból a 

Birodalom népeinek atyja lett, így pedig – elsősorban az osztrák-németség számára – 

egyfajta identitást teremtő szimbólummá vált. A Habsburg-ház jelentősége tovább 

növekedett a XVIII. század politikai és gazdasági fejlődésével. A német néptől való 

eltávolodást pedig Mária Terézia és II. József porosz terjeszkedéssel szembeni küzdelme 

segítette elő. Mária Terézia uralkodása alatt a katolicizmus is megerősödött az osztrákok 

körében, ami szintén közösségteremtő erő lehetett.101 Frölich-Steffen a XVIII. és XIX. 

századi osztrák történelemben már a nemzet kialakulásának irányába mutató 

kezdeményezéseket lát, mégis a nemzettudat születését legtöbb kollégájához hasonlóan ő 

is 1945 utánra helyezi. A barokk korának értékelésekor hangsúlyozza, hogy a Habsburg-

házhoz való kötődés még nem értékelhető nemzettudatként; emellett pedig a korban 

komoly támogatottsága volt a németnacionalizmusnak is az osztrákok körében. A XIX. 

századból kiemeli a biedermeier korszakát és Grillparzer költészetét, valamint Habsburg 

Rudolf egy írását is idézi, melyben egyértelműen patrióta gondolkodásmód tükröződik.
102

 

Mégis úgy látja, hogy a XIX. század és a XX. század elején ébredező osztrák nemzettudat 

áldozatul esett a pángermanizáció hatásának. Az identitás ezen csírái azonban a későbbi 

nemzettudat szempontjából fontosak voltak.
103

 

                                                             
100 „Egy halott vezet minket.” („Ein Toter führt uns an“) In: Dollfuß-Lied. 1934. 
101 Frölich-Steffen: 37. 
102 Frölich-Steffen: 38. 
103 Frölich-Steffen: 37. 



30 

 

Frölich-Steffen szerint 1945 után a gazdasági, társadalmi és külpolitikai fejlődésre már jól 

alapozhatta a politikai vezetés nemzetépítő stratégiáját.
104

 A pártok együttműködése jó 

környezetet teremtett a identitás erősítéséhez. Fontos szerepet tulajdonít a történész 

Ausztria közel-keleti válságban játszott közvetítő szerepének, valamint az osztrákok 

nemzetközi sporteseményeken való sikeres részvételének, az ország kulturális szerepének 

és a közelmúlt értékelésében való politikai konszenzusnak (pl. áldozatszerep elfogadása). 

Szerinte a nemzettudat fejlődése az 1980-as évekre érte el tetőpontját. 

Bibó István szerint ugyan megjelent a XVIII.-XIX. század fordulóján a Habsburg 

Monarchiában egyfajta „Ausztria-tudat”, ez azonban nem hasonlított más európai 

nacionalizmusokra, sokkal inkább provinciális jellegű lokálpatriotizmus volt. Ebből 

nehezen születhetett új nemzet, hiszen az osztrákok a német birodalomhoz kötődtek; 

nacionalizmusuk lényegét éppen az jelentette, hogy ők adták a német uralkodót a 

birodalomnak.
105

 

Fritz Fellner (1922-2012) osztrák történész szerint a XIX. században felfedezhetünk 

nemzetépítő kezdeményezéseket, ilyen például 1854-ben az Osztrák Történelemkutató 

Intézet
106

 megalapítása. Ezek a kezdeményezések szerinte azonban nem lehettek sikeresek 

ebben az időszakban, mivel az osztrák-németek németséghez tartozása erősen élt a 

társadalom széles rétegeiben. Jó példa erre, hogy az osztrák történészek a XIX. század 

során részt vettek a német történésznapokon, sőt a találkozót négy alkalommal is 

Ausztriában rendezték meg, melyek közül a legutolsó 1926-ban volt. Az első kimondottan 

osztrák történésztalálkozó pedig csak 1946-ban ült össze. Az osztrákok gyakran voltak 

német egyesületek tagjai még a századforduló idején is. Az osztrák történészek a 

Monarchia idején mindig Németországhoz, illetve a poroszokhoz képest határozták meg az 

osztrák-németek helyét, szerepét.
107

 Ezzel a gyakorlattal ment szembe Wilhelm Bauer 

1918-as, Ausztria történelméről szóló folyóirata és Redlich Ausztria állami és birodalmi 

nehézségei
108

 című műve is, melyek Fellner szerint már az osztrákság nemzetté fejlődése 
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felé mutató lépések voltak, azonban nem volt jelentős hatásuk a korszakban.
109

 A fentiek 

miatt Fellner egyértelműen azon a véleményen van, hogy Ausztria történelmét a német 

történelem részeként kell kezelni 1945-ig, mivel német nemzetként értelmezte magát, 

valamint, mert a Német-Római Birodalom hagyományai és az azt követően is meglévő 

kölcsönös és szoros függés eredményeként közös alapokon nyugszik a két ország 

történelme.
110

 Azt is hangsúlyozza azonban, hogy a második világháború utáni generáció 

számára már magától értetődő Ausztria függetlensége és önálló állami léte. 1948-ra a 

társadalom döntő többsége pedig már elfogadta az önálló, Németországtól külön vált 

osztrák állam létjogosultságát. A történelemszemléletben jelentkező bizonytalanság 

magyarázata pedig elsősorban az, hogy Ausztria 1945-ben nem a polgárok törekvéseként, 

hanem nagyhatalmi döntés részeként született.
 111

 

Friedrich Heer (1916-1983) történész úgy látja, hogy a nemzetfejlődés már a XX. század 

előtt elkezdődött. Szerinte az osztráktudat fejlődése a XVI. századra nyúlik vissza. 

Kezdetben egyfajta „anonim” osztráktudat létezett a történész szerint, ami csak egy-egy 

meghatározó válságkor mutatkozott meg igazán. Ilyen időszakok voltak a törökök elleni 

háborúk, a Napóleon elleni harc, valamint 1866, 1914 és az 1933 és 1938 közti periódus 

is.
112

 Heer szerint az osztrák társadalom sokkal nyitottabb volt a külső hatásokra más 

társadalmaknál; ez is alakította összetett identitástudatát. Erős hatással volt rá a 

németországi reformáció, később pedig a spanyol és olasz földről érkező ellenreformáció 

is. A két irányzat harcában Ausztria ütköző zónát jelentett. Idővel politikai irányzatok 

ütközőpontjává is vált az osztrák térség, így fontos szerepet játszott a liberalizmus, az 

ausztromarxizmus és a nemzetiszocializmus is Ausztriában.
113

 Heer a XIX. századból a 

biedermeier hatásának jelentőségét emelte ki; a bécsi biedermeier az osztrák életérzést 

testesítette meg.
114

 Ebben a korban azonban jól érzékelhető már az ellentét Bécs és a többi 

tartomány között.
115

 

A történész hangsúlyozta, hogy az osztrák identitást a XIX. és XX. században számos 

válság sújtotta. Döntő hatással volt rá az első világháború. 1914-ben a háborús lelkesedés 
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hatására az osztrák patriotizmus is hirtelen tört elő. A katonákat büszkeséggel töltötte el, 

hogy a K. u. K. seregében szolgálhatnak, a császárnak kultusza volt, különösen a vidéki 

lakosság körében. Ezt a felébredő hazafiasságot azonban az elhúzódó háború, majd a 

Monarchia felbomlása tette tönkre. Az ekkor kialakuló „Habsburg-komplexus” egyrészt 

sokáig lehetetlenné tette, hogy a fiatal generációk megismerhessék az osztrák történelmi 

múltat, másrészt erős, Németországba vetett hitet ébresztett fel, ami az első köztársaság 

alatt teljesen figyelmen kívül hagyta Ausztria és Németország valós helyzetét, 

irracionalitásra épült.
116

 

Ernst Bruckmüller (1945-) történész – Bibóhoz hasonlóan – úgy véli, kezdetben „Ausztria-

tudat” létezett, ebből alakult ki az osztrák nemzettudat.117 A Monarchia alatt az iskolákban 

egyfajta német-osztrák nemzeti öntudatra nevelték a fiatalokat, mely érzelmileg a 

Habsburg dinasztia felé fordulást szorgalmazta, nyelvi és kulturális téren azonban a 

németséghez kötötte az osztrákokat.118 A XIX. századig megfért egymás mellett a 

regionális identitás, az uralkodó iránti lojalitás és a nyelvcsoporthoz való kötődés. A XIX. 

században azonban felerősödött a nyelvi összetartozás jelentősége. Ezzel egyes 

szimbólumok jelentősége megnőtt; például a „német költészet”, „német tudomány”, „német 

kultúra”, melyek a birodalmi németekkel kapcsolták össze az osztrák népet. Ezzel együtt 

azonban megmaradt a Monarchia és a dinasztia szimbolikus jelentősége is.119 Ezt tovább 

erősítette az 1868-ban bevezetett általános hadkötelezettség, mely legalább három évig 

meghatározó kapcsolatot teremtett a férfilakosság egyes tagjai és a Monarchia állama közt. 

Ugyanígy a Monarchiához való kötődést erősítette az osztrák társadalom felsőbb 

rétegeinek bürokráciában betöltött szerepe és a barokk kultúra is.
120

 

Bruckmüller tehát már a XIX. században lassan kibontakozó osztrák-német nemzeti 

fejlődésről beszél, mely ekkor még nem terjedt el a társadalom széles köreiben, ezért 

hatása is gyenge volt.121 A történész úgy véli, csak olyan tényezőknek lehetett jelentős 

hatása a nemzettudat kialakulására, melyek egyrészt a társadalom túlnyomó többségét 
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összekötik, másrészt pedig a társadalom tagjainak jelentős része aktívan részt is vállal az 

adott tényező kialakításában és megőrzésében.
122

 A XX. századot megelőzően mind a 

hadsereg, mind a bürokrácia fejlődésében csak egy szűk réteg vett részt aktívan, így csupán 

őket köthették össze ezek a tényezők. A közös gazdaság fejlődése ugyan az előbbieknél 

szélesebb társadalmi réteget érinthetett volna, csakhogy a XVIII. századig nem 

beszélhetünk gazdasági egységről a Habsburg Birodalmon belül.
123

 A XIX. század 

gazdasági fejlődése túl rövid ideig tartott, az első világháborút követő gazdasági válság 

pedig az önálló, kis Ausztria elutasítását váltotta ki az osztrákokból. Így a gazdasági 

helyzet nemzettudatra gyakorolt pozitív hatása csak 1945 után figyelhető meg. 

Az osztrák-német nemzetfejlődés folyamatának 1918 hirtelen véget vetett, mivel a 

Monarchia szétesése identitásválsághoz vezetett. Bruckmüller szerint az oktatás legfőbb 

célja az első köztársaság idején a németté nevelés volt. Ugyanakkor úgy látja, hogy az első 

igazi nemzetértelmezések is az első köztársaság idején születtek. Ezek azonban a 

társadalom szűk rétegére korlátozódtak; elsősorban a katolikus legitimistákra és néhány 

kommunista gondolkodóra.
124

 Az osztrák nemzetfejlődés válságában 1938 hozott szerinte 

fordulatot. 1938 és 1945 között megjelent egyfajta osztrák nemzettudat, melynek alapja a 

megszálló németséggel szembeni ellenszenv volt. A történész kiemeli, hogy az ellenállók 

körében nem egyszerűen német antifasizmus terjedt el, hanem osztrák szeparatizmus, amit 

már nevezhetünk patriotizmusnak. A németekkel szembeni általános ellenállást erősítették 

a katonai kudarcok is.
125

 Ugyan az Anschluss, a háború és az antifasiszta ellenállás 

elkezdte leépíteni a korábbi erős német nacionalizmust, ezek a tényezők mégsem voltak 

elegendőek az osztrák identitás kialakításához. Az osztráktudat szélesebb társadalmi 

támogatottságot először az Államszerződés sikeres megkötésével nyerhetett.
126

 

Bruckmüller úgy véli, a nők körében gyorsabban épült le a némettudat a világháborút 

követően (ezt alátámasztják az 1956 utáni közvélemény-kutatások), amit azzal magyaráz, 

hogy ők nem kötődtek a német hadsereghez úgy, mint az ott szolgáló férfiak.
 127
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Bruckmüller szerint tehát volt már ugyan az osztrák tudatnak előzménye, mégis valós, 

széles körben elterjedt osztrák identitásról csak 1945 után beszélhetünk.
128

 Míg a 

tartományi kötődés folyamatosan jelen van a lakosság körében a középkor óta, addig a 

lassan fejlődő nemzettudat kialakulása számos ponton megakadt, más irányt vett a 

történelem folyamán. Mégis a Habsburg Birodalomra visszavezethető előzmények 

megjelentek a második köztársaság nemzettudatában. Ezeket az előzményeket 

megőrizhették olyan folyamatosan jelen lévő intézmények, mint a család, iskola, hadsereg 

és a közigazgatási intézményrendszer. Ezek az intézmények ugyanakkor a németnemzeti 

emlékeket is őriztek időnként.
129

 

Felix Kreissler (1917-2004) történész szerint létezett az osztrák nemzet már a XIX. 

században is, csupán nem tudott saját létezéséről. Ez az elképzelés hasonló a Heer által 

megfogalmazott „anonim nemzet” fogalmához. Kreissler szerint a XIX elejétől kezdve 

voltak olyan meghatározó történelmi események, melyek az osztrák nemzetfejlődést 

segítették elő. Így említi például 1804-et, a császárság születését, 1866-ot, amikor 

végérvényesen kikerült Ausztria a Német Szövetségből, 1918-at, az első köztársaság 

születését, 1938-at, amikor Ausztria elvesztette függetlenségét, ezzel párhuzamosan pedig 

megerősödött az osztrák patriotizmus és 1945-öt, a második köztársaság születését, végül 

1955-öt, az Államszerződés és a semlegesség dátumát.
130

 

Wilhelm Böhm, bécsi történész szerint az osztrák nemzet már évszázadok óta létezett, ez a 

nemzettudat csupán megerősödött azáltal, hogy Ausztria függetlenséget nyert 1955-ben. 

Ugyanakkor úgy látja, az osztrák nemzettudat gondolatával szemben még ezt követően is 

jelentős ellenállás figyelhető meg a társadalom egy részében.
131

 

Vannak, akik úgy vélik, 1945 előtt nem volt az osztrák nemzettudatnak előzménye. 

Gordon Brock Shepherd (1918-2004), brit történész és a Daily Telegraph bécsi tudósítója 

szerint például éppen a Habsburg múlt okozta azt az ambivalenciát, ami az osztrák 

nemzetfejlődést még a XX. században is késleltette. Az osztrákok kötődése a "keresztény-

feudális" dinasztiához szerinte lassította az osztrák tudat kialakulásának folyamatát. A 

nacionalizmus évszázadában az osztrákok körében nem alakulhatott ki patriotizmus, hiszen 

birodalmi vezető szerepüket az uralkodóháznak köszönhették, nem saját népüknek. A 
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birodalomban az osztrák hivatalnoki réteg elkülönült a többi társadalmi osztálytól, 

különösen Mária Terézia uralkodása alatt. Emellett a hovatartozás meghatározásában az 

említett időszakban fontos szerepet kaptak nyelvi és népi hagyományok, melyek az 

osztrákságot a németekhez kötötték. A német-nacionalista folyamatot az osztrákok körében 

ösztönözte a csehek öntudatra ébredése is.132 A dinasztia hagyományain túlmutató 

tartományi kötődés szintén gátolta az egységes osztrák nemzettudat kialakulását.133 Így a 

nacionalizmust az osztrákok esetében egyrészt a dinasztiához való hűség, másrészt a német 

hagyományok helyettesítették; önálló nemzetté csak akkor válhattak, mikor e két hatás 

megszűnt. Ez pedig a második világháború után következett be. Osztrák Odüsszeia című 

könyvében a történész azt írja; hogy az osztrák nép 1918-ban elkezdte kiépíteni önálló 

politikai egységét, azonban nemzettudat születéséről ekkor még nem beszélhetünk. A 

szellemi emancipáció szerinte paradox módon akkor kezdődött, amikor politikai 

szabadságukat elvesztették. Meglátása szerint azonban erős osztrák tudat megléte 

Ausztriában még a második világháború után is kétséges, ezt bizonyítja a számos felmérés 

és cikk, mely a kérdéssel foglalkozik.134 Ausztriában a közösségi tudat fejlődése alulról 

kezd el kialakulni a történész szerint; az egy-egy településen élők, egy-egy egyesülethez 

vagy klubhoz tartozók közösségi élménye az osztráktudat fejlődéséhez vezet idővel. Emiatt 

a katolicizmus is fontos szerepet játszik a nemzettudat fejlődésében.
135

 

Ernst Hoor szintén úgy látja, hogy az osztrák tudat fejlődését a Habsburg Birodalom 

visszavetette, ez csak a második világháború után fejlődhetett igazán. Ausztria a 

nemzetállamok születésének korában egy nemzetek feletti birodalmat képviselt, ahol az 

osztrákoknak nem kellett elnyomásuk ellen harcolniuk. A Birodalomhoz és a Habsburg 

uralkodókhoz való tartozásban nem az etnikai vagy kulturális közösség nyilvánult meg, 

hanem egy nemzetek feletti, birodalmi vezetőréteg összetartozása. Mindezzel együtt Hoor 

felszólal a második világháború utáni „osztrákellenes történelemhamisítás” ellen,136 mely 

az osztrák nemzet létezését tagadja. Ellenzi Ausztria „második német államként” való 

definiálását történelmi távlatban is. Szerinte az osztrák állam korábban sem tartozott 

Németországhoz; pont fordítva; a későbbi Németország tartozott a Habsburgok uralta 

Német-Római Birodalomhoz, amelynek központja Bécs volt. Hoor kifogásolja, hogy az 
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oktatásban ugyan hangsúlyos Ausztria független államiságának gondolata, az osztrák 

nemzet vizsgálatát azonban elkerüli a tananyag.137 

Nemcsak a korábbi századokról, hanem a XX. századi első köztársaság és az Anschluss 

nemzettudatra való hatásáról is eltér a kutatók véleménye. Kreissler a nemzeti identitás 

tudatosodásának folyamatában az Anschluss-t követő időszakot különösen 

meghatározónak véli. A nemzetiszocialista terror és a szociális helyzet romlása ellenállást 

váltott ki sokakban, ez az ellenállás pedig patriota szemléletű volt. Többek közt Gerhard 

Botz, Hans Mommsen, Ernst Hanisch és Erika Weinzierl is osztják azt a nézetet, hogy a 

1938 és 1945 közti időszakban egyre elfogadottabbá vált az osztrákok körében az önálló 

osztrák állam gondolata. Ez utóbbi szerzők azonban ezt az időszakot - Heerrel és 

Kreisslerrel ellentétben - nem a nemzetfejlődés tetőpontjának tartják, hanem sokkal inkább 

a kezdetének.138 Robert Kriechbaumer (1948-) történész és politológus szerint Dollfuß 

politikája döntő hatással volt az osztrák identitásra.139 Kriechbaumer is úgy véli, hogy az 

1938-tól kezdődő időszakban, a nemzetiszocializmussal szembeni ellenállással erősödött 

meg a független, kisállami Ausztria gondolata.140 

Anton Pelinka (1941-) politológus szerint az osztrákok identitásának jövője a hivatásrendi 

állam idején még bizonytalan volt, mivel a rendszer propagandája a német-nacionalizmust 

ugyanúgy erősíthette, mint az osztrák öntudat kialakulását.141 Kurt Skalnik (1925-1997) 

publicista szerint a harmincas évek Ausztriájában már megjelentek az osztrák nemzettudat 

csírái. Ezt a kialakulóban lévő osztrák identitástudatot erősítették tovább a német 

megszállás viszontagságai.142
 

Gerald Stourzh (1929-) történész szerint a második köztársaság első két évtizede alapozta 

meg az osztrák nemzettudatot. Emellett meghatározónak tartja a tartományok szerepét is az 

osztrák identitás formálásában. A tartományok lakossága számára fontos volt a náci rezsim 

előtti tartományi rendszer helyreállítása. A történész úgy látja, 1945 után a társadalom 

felfedezte elveszettnek hitt korábbi értékeit, melyek ismét szerepet kaptak a 
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mindennapokban, ez pedig a nemzeti identitás megerősödését segítette elő.
143

 

Visszaállították a korábbi tartományokat, a régi hivatali elnevezéseket kezdték ismételten 

használni, a Gendarmerie-nél és a rendőrségnél újra megjelentek a régi egyenruhák. Az 

útlevelek 1945 után ugyanúgy néztek ki, mint 1938 előtt, a jogrendszer az 1929-es 

Alkotmányra épült. 

Oliver Rathkolb (1955-) történész szerint az osztrák nemzeti identitás igazán csak az 1960-

as években kezdett el megerősödni. A nemzeti történelmi emlékezet gyökerei mégis az 

1938 utáni eseményekben keresendők. Fontosnak tartja a történész azt a tényt, hogy a 

Harmadik Birodalomba beolvasztott Ausztria társadalma teljesen kiszorult az állami 

vezetésből, nem ők adták a nemzetiszocialista elitet.
144

 A második világháború után a 

történelemszemlélet középpontjába Ausztria áldozatszerepe került. Emellett Rathkolb a 

háború utáni identitástudat szerves részének tartja a környező kommunista rendszerektől 

való elhatárolódást.
145

 Úgy látja, hogy az kommunizmus-ellenesség eszméjének nagyobb 

összekötő ereje volt a politikai elitben, mint a sokat emlegetett közös tapasztalatnak a 

koncentrációs táborokban. 

Ernst Hanisch (1940-), történész tudományos cikkében 1996-ban felhívta a figyelmet két 

szélsőséges elméletre is. Az egyik a Függetlenségi Párt (FPÖ) által hirdetett 

nacionalizmus, mely Németországhoz közelít, és minden más nemzettel szemben 

határozza meg magát. A másik véglet az önutálatra alapozó identitás. Sok értelmiségi 

kezdett úgy gondolkodni a történész szerint, hogy az osztrákok legfőbb bűne világháborús 

áldozati szerepük hirdetése. Ők a politikai elitet opportunistának és nácinak tartják. 

Hanisch tiltakozik mindkét véglet ellen. Szerinte Ausztriát olyan független államként kell 

látni, melynek sikerült rövid időn belül stabil, nyugati hagyományokra épülő liberális 

demokráciát kiépíteni. Az önutálat identitásromboló hatásával szemben szükséges lenne a 

társadalom értékeiben való hit megerősítése.
146
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1.4.1. Német hatás az osztrák történelemtudományban 

Érdemesnek tartom röviden kitérni az osztrák történelemtudomány fejlődésére a 

nemzettudat historiográfiájához kapcsolódóan. Hiszen - ahogyan erről Pierre Nora írt a 

francia történelemszemlélethez kapcsolódóan - általánosságban is elmondható, hogy „a 

jelen nemzeti meghatározása fölényesen a múlt megvilágításából hívta elő 

önigazolását.”
147

 A nemzeti meghatározásban tehát fontos szerepet kap a kollektív 

történelemszemlélet. Egy közösség történelemszemléletére pedig – számos más tényező 

mellett – hatással van az adott közösség történészeinek munkája is. Éppen ezért tartom 

fontosnak megvizsgálni a nemzettudat megjelenését a történelemkutatásban, elsősorban a 

történészek témaválasztásában, valamint a történelmi események interpretációjában. 

Az osztrák történelemkutatásban régi hagyománya volt a német történelemszemléletnek, 

mely az osztrákok történetét a német történelem részeként kezelte, azt a német történelem 

viszonyai között vizsgálta csak. Az osztrák egyetemek történeti intézetei mind a német 

historizmus szellemében kutattak és oktattak, szoros kapcsolatban álltak a német 

kutatóintézetekkel, gyakran hívtak meg németországi kutatókat.
148

 Az osztrák 

történelemtudomány fejlődése emellett a XIX. századig elmaradt a tudomány németországi 

fejlődésétől, melynek okaként Alphons Lhotsky (1903-1968) történész a jezsuita szemlélet 

egyetemi oktatásban jelenlévő nagy befolyását, majd később a felvilágosult abszolutizmus 

történelemtudomány támogatottságára gyakorolt negatív hatását nevezte meg.
149

 A XIX. 

századi osztrák történelemtudományt elsősorban a közép-európai térség történelme, a 

németnyelvű területek történelme, az osztrák tartományok és a Habsburg uralkodóház 

története foglalkoztatta. A Habsburg Birodalom területének történelmével – így cseh és 

magyar történelemmel is - foglalkozó témák
150

 esetében nem jelenhetett meg az a nemzeti 

többlet, amit például a német történészeknek nyújtott a romantika korában, a 

nacionalizmus hatása alatt a német múlt felfedezése, a német történelemmel való 
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foglalkozás.
 151

 A lábjegyzetben említett történelmi munkák elsősorban politikatörténettel, 

és főként az 1850 előtti időszakkal foglalkoztak. Az első munka, mely már kifejezetten 

osztrák területek történelmével és osztrák kultúrtörténettel is foglalkozott, Franz Martin 

Mayer könyve volt 1874-ben.
152

 

Az osztrák történelemtudományban jelentős fejlődést hozott az az 1893-as törvény, mely 

kötelező tananyaggá tette a jogász és történész hallgatók számára az osztrák jogtörténetet. 

A törvény hatására tudományos munkák születtek az osztrák közigazgatásról, az osztrák 

tartományok igazgatásának történetéről, társadalmi és gazdasági helyzetéről.
153

 Ezzel 

szemben ugyanakkor az osztrák kultúrtörténetnek külön tanszéke sem volt, Alfons Dopsch 

(1868-1953) az I. világháború után kezdte el egy osztrák gazdaságtörténeti és 

kultúrtörténeti szeminárium létrehozását szorgalmazni.
154

 1905-ben a Történelmi Folyóirat 

(Historische Zeitschrift) az Osztrák Történelemkutató Intézet 50 éves évfordulója 

alkalmából írt cikkében a kutatóintézetet a „mi össznémet tudományunk eleven, erős 

szervezetének” nevezi.
155

 

Ha a birodalmi történelemre, jogtörténetre alapozva el is indulhatott volna az osztrák 

történelemtudomány a némettől elszakadt, önálló történelemszemlélet útján, ezt a 

Monarchia világháborút követő összeomlása végképp ellehetetlenítette. Ezt erősíti 

Wilhelm Bauer kísérletének kudarca, aki más történészekkel együtt kezdett bele 1918-ban 

az Österreich című történeti folyóirat kiadásába, ez azonban nem lehetett hosszú életű a 

birodalom összeomlását sokként megélő osztrák társadalomban.
156

 A Bécsi Egyetemen 

1918 és 1938 között írt disszertációk közül 45 munka szólt a Német Birodalomról, a 

németekről, külhoni németekről, még csupán kettő foglalkozott a demokráciával, szintén 

kettő a szociáldemokratákkal.
157

 1931-ben ismét kiadták a korábban említett Mayer 

könyvet, azonban címe a politikai – és szemléleti – változásnak megfelelően módosult; 

„Németausztria történelme és kultúrája”.
158

 Hugo Hantsch (1895-1972) 1937-ben kiadta 

történeti munkáját,
159

 mely németnacionalista kollégái körében nagy port kavart, mivel 
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megjelent benne egyfajta osztrák történelemszemlélet, nem simult bele a kor középkor-

történészeinek németnacionalista felfogásába.
160

 1936-ban jelent meg az uralkodó 

történelemszemléletet tükröző „Ausztria, örökség és küldetés a német térségben”
161

 című 

tanulmánykötet Josef Nadler és Heinrich v. Srbik szerkesztésében. Azonban fontos 

megemlítenünk a tanulmánykötet kapcsán, hogy a benne szereplő írások éppen Ausztria 

jelentőségét, befolyását hangsúlyozzák, mégha azt a német történelem részeként is,
162

 tehát 

megjelenik a munkában az ausztrofasizmus által hirdetett, osztrákokat különb németekként 

ábrázoló kép is. 

A német hatás a II. világháborút követően is érezhető volt, ugyan már közvetlenül a 

háborút után megkezdődött az osztrák államtörténet tudományos újraértékelése is néhány 

mű erejéig.
163

 A közönséget azonban a Habsburg történelem kevésbé érdekelte, inkább a 

közelmúlt foglalkoztatta, éppen emiatt népszerűek voltak a visszaemlékezések. 1949-ben 

megjelent a háborút követően szervezetődött Osztrák Történeti Egyesület első saját kötete, 

és ebben az évben megtartották az első osztrák történész-napokat, azonban még ekkor is 

meghatározta a történészek szemléletét a német iskola.
164

 A Tudományos Akadémia még 

ekkor is a német akadémiák szövetségéhez tartozott. Heinrich von Srbik elismert osztrák 

történész még az 1950-ben megjelent Szellem és Történelem című monográfiájában is 

nagynémet szellemben írt, és Ausztriát Németország előőrsének nevezte.
165

 

Az ötvenes években megjelentek ugyanakkor újítók is az osztrák történelemkutatásban. 

Norbert Bischoff, osztrák diplomata a némettől független osztrák történelemszemlélet 

kialakítását az osztrák államtudat előfeltételének tartotta. Az osztrák tudomány 

kialakításához Alphons Lhotsky, Bécsi Egyetemen oktató történész, az Osztrák 

Honismereti Intézet (Institut für Österreichkunde) vezetője 1960 és 1968 között még 

programot is megfogalmazott ehhez.
166

 1954-ben pedig Heinrich Benedikt, emigrációból 

visszatérő osztrák történész megjelentette az Osztrák Köztársaság története című 
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monográfiáját.
167

 Ez a kötet kivételes volt ebben az időszakban, amikor a legtöbb osztrák 

történész nem foglalkozott jelenkori osztrák témával.
168

 

A második köztársaság történelemszemléletének alakításában fontos szerep jutott az 

Osztrák Történelemkutató Intézetnek (Institut für Österreichische Geschichtsforschung). 

Az Intézetet még a Habsburg Birodalom idején, 1854-ban alapították. Ebben az időszakban 

az intézmény elsősorban középkori oklevelek gyűjtésével foglalkozott. A második 

világháborút követően az Oktatási Minisztérium alatt működött tovább az Intézet, 

székhelye a Bécsi Egyetemen volt – és itt van a mai napig. 1945 után az Intézetben 

felértékelődött az osztrák történelem kutatásának szerepe, az újonnan kinevezett igazgató, 

Leo Santifaller vezetésével megkezdődött az osztrák történeti források összegyűjtése, 

feldolgozása, amihez az Oktatási Minisztérium anyagi támogatást nyújtott.
169

 Egy 1947-es 

levéltári forrás az Intézetből arról számol be, hogy sok osztrák történész eltávolodott már a 

német történelemfelfogástól.
170

 1953-ban megrendezett osztrák történésznapokon a 

Tudományos Akadémia elnöke, Richard Meister már az állampolgári nevelés fontosságára 

hívta fel a figyelmet. Az elnök hangsúlyozta, hogy az osztrákok eredete messzire nyúlik 

vissza a történelemben, mely szorosan kapcsolódik az osztrákok Európa-tudatához is.
171

 

Nemcsak az osztrákok eredete, hanem az állampolgári nevelés megjelenése is korábbra 

datálódik; a gimnáziumokban és reáliskolákban már 1849-ben oktatták az „osztrák állam 

statisztikáját.”
172

 Meister szerint a következőkben foglalható össze az állampolgári nevelés 

célja: „egy állam tulajdonságainak és feladatainak megismerése általában és különösen az 

osztrák állam történelmének és jelenlegi állapotának megismerése, általában az 

állampolgár feladatainak és a jó állampolgári hozzáállás megtanítása, és különösen az 

osztrák államtudat kibontakozásának ismertetése, valamint az osztrák államtudatból eredő 

erkölcsi és társadalmi kötelességek megtanítása.”
173

 A találkozón Leo Santifaller a 

következőket hangsúlyozza: „Az Osztrák Történészszövetség mindig is egyik feladatának 

tartotta, hogy a történelemkutatás támogatása során elsősorban a mi nagy osztrák 
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történészeink teljesítményét és munkáját terjessze, és azt hangsúlyozza, hogy az ő 

gondolataik és munkájuk miként szolgálja a történelemtudomány fejlődését, milyen új 

ismereteket köszönhetünk nekik.”
174

 Megfigyelhető, hogy idővel a német történelem 

kutatásának jelentősége csökkent az Intézetben, még a kifejezetten osztrák történelmi 

témák nagyobb hangsúlyt kaptak. A Hugo Hantsch 60. szülinapjára készült kötet az 

ötvenes évek közepén, melyet az Történelemkutató Intézet adott ki, még inkább a német 

történelem kérdéseivel foglalkozik; német jogtörténettel, a XIX. század németségképével, 

az egyik tanulmány címe Három német útja Jeruzsálembe 1611-12-ben.
175

 Ezzel szemben 

tíz év múlva, a történész 70. születésnapjára kiadott kötetben már számos kifejezetten 

osztrák vagy osztrák kötődésű témával találkozhatunk. Így például Habsburg I. Miksa 

uralkodásáról szóló tanulmányt, Ausztria és Svájc pénzügyi kapcsolatait vizsgáló cikket 

találunk a kötetben, valamint olvashatunk a Salzburgi Egyetemről, a Bécsben karriert 

befutó Savoyai Jenőről, Stájerország viszonyáról a kuruc szabadságharchoz, a 

jozefinizmusról, Ausztria balkáni háborús céljairól 1915-16-ban, illetve Ernst Rüdigerről 

és Franz Kolb tiroli politikus-történészről is.
176

 

Összességében elmondhatjuk, hogy a második köztársaság születésekor az osztrák 

történészek többsége az osztrák történelmet a német történelem részének tartotta. Azonban 

már az ötvenes években megjelent a történészek azon csoportja, akik az osztrák 

történelmet önálló nemzeti történelemként értékelték, és munkáik ebben a szellemben 

születtek. 
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2. Ausztria a II. világháborút követően – a Második Köztársaság 

történelmének sarokkövei 

A világháború végén a győztes hatalmak Ausztriát és Bécset külön is zónákra osztották. A 

francia zónába tartozott Vorarlberg és a Kelet-Tirol nélküli Tirol, a britek ellenőrizték 

Kelet-Tirolt, Karintiát és Stájerországot, az amerikaiakhoz tartozott Salzburg és Felső-

Ausztria Dunától délre eső része. A szovjet zóna a felső-ausztriai Mühlviertelt, Alsó-

Ausztriát és Burgenlandot foglalta magába. Bécsben mind a négy hatalom rendelkezett 

egy-egy zónával, a belvárost pedig felváltva ellenőrizték. A szövetségesek először 1945 

júliusában, majd 1946 júniusában megállapodást kötöttek Ausztria ellenőrzéséről. Az első 

megállapodás értelmében a Szövetséges Tanács lett a legfelsőbb hatóság.
 
Ez a tanács csak 

egyhangú határozatokat hozhatott.
 177

 

Az osztrák pártok már 1945 áprilisában elkezdtek szerveződni. Három párt alakult meg 

ekkor, amelyek aztán részt vettek az első kormányban is. Megalakult az Osztrák Néppárt 

(Volkspartei, ÖVP), amelynek alapját a korábbi keresztényszociális párt hagyományai 

adták. Az ÖVP azonban lemondott a felekezeti meghatározásról. A párt vezetői nagyobb 

részben a korábbi ellenállási mozgalomból kerültek ki, így Karl Gruber, Felix Hurdesch, 

Lois Weinberger, más vezetők - Leopold Figl például - a világháború alatt koncentrációs 

tábor politikai foglyai voltak.
178

 Az ÖVP meghatározó személyiségei a párt 

megalakulásától kezdve nyitottak voltak a másik nagy párttal, a szocialistákkal való 

együttműködésre az ország és a tartományok igazgatásában. 

Ausztria Szocialista Pártja (Sozialistische Partei Österreichs, SPÖ) 1945-ben Karl Renner 

és Adolf Schärf vezetésével szerveződött meg. A párt vezetése elsősorban a korábbi 

szociáldemokraták jobbszárnyáról került ki, ezt az irányt követte Oskar Helmer és Bruno 

Pittermann. Bécs polgármesteri posztját a szocialista Theodor Körner töltötte be. Az új 

szocialista párt programját is alapvetően a korábbi szociáldemokrata párt jobbszárnyának 

politikai elképzelései határozták meg, így a kommunisták által szorgalmazott közös 

cselekvési programot már 1945 áprilisában elutasították. Az SPÖ ugyanakkor nyitottnak 

mutatkozott az egyházzal való megegyezésre. A párt támogatói kezdetben elsősorban a 
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munkások és alkalmazottak közül kerültek ki. Bécsben megmaradt a hagyományos 

szocialista többség, ezen kívül jelentősen megerősödött az SPÖ támogatottsága 

Karintiában.
179

 

Az újjáalakuló Ausztria Kommunista Pártjának (Kommunistische Partei Österreichs, KPÖ) 

egy régi kommunista politikus, Johann Koplenig lett a vezetője. Az 1934-es polgárháborús 

események hatására sok radikalizálódott szociáldemokrata is csatlakozott a 

kommunistákhoz. A második köztársaságban a párt legálisan működhetett. Egyes 

tartományi parlamentekben ült is egy-egy kommunista képviselő, illetve a megválasztott 

nemzetgyűléseken is képviseltethették magukat, igaz, a párt támogatottsága az ötvenes 

évek közepéig 5 % körül mozgott. 

A második köztársaságban újraalakuló régi pártok a korábbi, első köztársaságbeli 

felfogásnak szögesen ellentmondó hozzáállást tanúsítottak egymással és a társadalommal 

szemben. Igaz ez különösen a korábbi keresztényszociálisok által alapított ÖVP-re és a 

szociáldemokraták által újjászervezett SPÖ-re. A két nagy párt vezetőinek 

együttműködését elősegítette Erika Weinzierl szerint a politikai üldöztetés és a 

koncentrációs táborok közös emléke.
180

 A világháború előtt polgárháborús viszonyokat 

teremtő két oldal 1945 után konszenzusra törekedett. Legfőbb céljuk a háború végével az 

ország egyesítése és függetlenné válása volt. Ennek érdekében az ÖVP támogatta a Karl 

Renner vezette baloldali elitet az egységes kormány kialakításában és az alkotmányozási 

folyamatban. A kezdetben megalakult három párt szorosan együttműködött az ideiglenes 

kormány elfogadtatásában, majd a választások megszervezésében. Ez, az együttműködésre 

kész, konszenzusra törekvő szemlélet a politikai elit részéről nagyon fontos szerepet 

játszott abban, hogy Ausztria valamelyest meg tudta őrizni a szövetségesi megszállás alatt 

is integritását, és egyre nagyobb önállóságra tehetett szert. A politikai stabilitás ígérete 

segítette az ország függetlenedését. Ezzel együtt Ausztriának tíz évébe került a háború 

lezárását követően, hogy hőn áhított szuverenitását elnyerje. 

A szövetségesek bevonulását követően a fent bemutatott három párt aktivistái elkezdték 

megszervezni a helyi és tartományi közigazgatást. 1945. április 27-én Karl Renner 

irányításával megalakult kormányban az SPÖ és az ÖVP 9-9 képviselője, a KPÖ 7 

képviselője és 3 párton kívüli kapott helyet. A kormány a három párt vezetősége által 
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jóváhagyott nyilatkozatában kimondta a Németországtól való elszakadást és az Anschluss 

semmissé tételét, valamint a demokratikus Osztrák Köztársaság újjászervezését. A három 

párt által alapított kormányzati lap, a Neues Österreich (Új Ausztria) 1945. április 23-án 

örömmel tudatta, hogy az osztrákok újra szabadon kiejthetik „Ausztria drága nevét” és az 

„osztrák nép élni fog a jövőben”.
181

 A kormány újra életbe léptette az 1929-es alkotmányt, 

valamint törvényt fogadott el arról, hogy átmenetileg a kormány gyakorolja azokat a 

jogokat, amelyek az alkotmányban szereplő normális körülmények között a parlament és a 

tartományi nemzetgyűlések feladatkörébe tartoznak.
182

 

A Szovjetunió azonnal elismerte a megalakult kormányt, azonban a nyugati hatalmak 

fenntartásaikat hangoztatták a kommunisták erős befolyása miatt (ők kapták a belügyi és az 

oktatási-kulturális tárcát), így a megalakult kormány csak a szovjet zónában működhetett. 

Fennállt annak a veszélye, hogy ha nem sikerül a kormány jogosítványait Ausztria többi 

részére is kiterjeszteni, ott esetleg ellenkormány alakul, és még messzebb sodródik a 

zónákra osztott ország az egységtől. Ebben a helyzetben nagyon fontos szerepet játszott a 

megalakult pártok együttműködésre törekvése, melyről korábban már szóltam. A másik két 

párt kész volt támogatni a keleten megalakult, szocialista Renner vezette kormányt, így az 

ország elkerülhette a további részekre szakadást. A pártok konszenzusra és demokráciára 

törekvése a nyugati megszállókat is meggyőzte a szerveződő osztrák kormány 

létjogosultságáról. 

1945 augusztusában és szeptemberében a nyugati tartományok képviselői több 

konferenciát tartottak Salzburgban, melyek előkészítették a Renner-kormány elismerését 

ezekben a tartományokban, oly módon, hogy a kormányba bevonásra kerülnek ezen 

tartományok képviselői is. Erre a bővítésre végül 1945. szeptember 25-én került sor. Az új 

kormányban az ÖVP-nek 13, az SPÖ-nek 12, a KPÖ-nek 10 képviselője volt. Ezen kívül 

volt a kormánynak 4 pártonkívüli tagja is. Az országos és tartományi parlamentek 

megválasztására a kormány 1945. november 25-ét tűzte ki. 

A függetlenség elérése érdekében az osztrák politikai elit jó viszonyra törekedett a 

szövetséges megszállókkal. Ez jutott kifejeződésre a nácik elleni törvény elfogadásában, 

1945 májusában.
183

 A törvény értelmében nyilvántartásba vették azokat a személyeket, 
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akik az Osztrák Köztársaság területén állandó vagy ideiglenes lakcímmel rendelkeztek, és 

1933. július 1. és 1945. április 27. között a Nemzetiszocialista Párt vagy annak valamely 

katonai szervezetéhez tartoztak, vagy felvételüket kérték az SS-be. A nyilvántartásba vett 

személyeknél számba vették a párttagság időtartamát, pártkitüntetéseket, különböző 

szervezeteknél betöltött funkciót. A törvény következtében mintegy fél millió ember nem 

szavazhatott náci múltja miatt az első választáson.
184

 

Az 1945. novemberi választás eredménye az ÖVP számára abszolút többséget hozott 49,8 

%-kal és 85 mandátummal, az SPÖ 44,6%-ot, 76 helyet, míg a KPÖ csupán 5,4%-ot ért el. 

A politikai elitnek sikerült a megszálló hatalmak befolyásától független választást 

lebonyolítania, melyen a nyugati demokráciák értékeit követő pártok kerültek fölénybe a 

kommunistákkal szemben. Ezt követően pedig sikerült koalíciós kormányt alakítaniuk. 

Ezek a fejlemények lehetővé tették, hogy Ausztria Németországtól eltérő irányba 

indulhasson, az egység és a demokrácia felé. 

A második köztársaság első választott kormányát Leopold Figl (ÖVP) kancellár vezette, az 

alkancellár Adolf Schärf (SPÖ) volt. Nagykoalíciós kormány alakult, melyben az ÖVP 8 

minisztert, míg az SPÖ 6 minisztert adott, az igazságügyi és a pénzügyminiszter párton 

kívüli volt. A KPÖ az ideiglenes kormányban betöltött oktatási és belügyi tárcák helyett az 

Energiagazdálkodási Minisztériumot kapta meg. Az ÖVP és SPÖ megállapodása 

értelmében a választási arányokat a tartományi és községi közigazgatásban is betartották. 

A választási arányok elvét későbbiekben is betartotta a két nagy párt, sőt sok esetben a 

közalkalmazottak és állami alkalmazottak arányánál is figyelembe vette, ezt ún. „Proporz” 

rendszernek nevezték.
185

 

A pártok megegyezését követően a parlament 1945. december 20.-án Karl Rennert 

választotta köztársasági elnökké. Az osztrák kormány mozgásterét szélesítette a 

szövetségesek második megállapodása 1946 júniusában, mely a Szövetséges Tanács 

kötelező beleegyezését az alkotmányos törvényekre redukálta. Egyéb törvények életbe 

léphettek, ha 31 napon belül a megszálló hatalmak egyhangúan nem kifogásolták. 

A két nagypárt és a kommunisták viszonyának megromlása miatt a KPÖ végül 1947 

novemberében kilépett a kormányból. Innentől kezdve sokáig az SPÖ-ÖVP kétpárti 

koalíciója határozta meg az osztrák politika alakulását. A koalíciós kormányok egyik 
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legnagyobb célkitűzése az Államszerződés tető alá hozása és a megszálló csapatok 

kivonulásának elérése volt. Erre azonban csak a második köztársaság megalakulása után tíz 

évvel kerülhetett sor. 

Az 1948-ban elrendelt amnesztia a „kevésbé kompromittáltakat” felmentette. Ennek 

elsősorban az volt az oka, hogy a szoros parlamenti küzdelemben a nagypártoknak minden 

szavazat számított, a „kevésbé kompromittáltak” csoportjának felmentésével pedig – mely 

495 ezer személyt érintett
186

 - sok új szavazó jelent meg a rendszerben, akiket 

megnyerhettek maguknak. A szövetségesek felé is vesztett jelentőségéből az antifasiszta 

szemlélet hangsúlyozása, mely kezdetben fontos volt; a figyelem középpontjába pedig 

fokozatosan az USA és a Szovjetunió közti feszültség került. A két nagypárt 

ideológiájában is csökkent az antifasiszta él, és nőtt a kommunizmusellenesség. Így a 

következő, 1949. októberi választáson már a korábbi nemzetiszocialistákat és 

nagynémeteket megszólító Függetlenség Pártja (Verband der Unabhängigen, VdU) is 

indulhatott.
187

 Emellett az amnesztiát követően a két nagy párt is törekedett az egykori 

nácik szavazatait megnyerni. A társadalmi támogatottság növelése érdekében mind az 

ÖVP, mind az SPÖ igyekezett elkerülni a nemzetiszocialista érzelmű állampolgárokkal 

való konfliktust, és mihamarabb integrálni őket az osztrák társadalomba. 

Az 1949-es választásokon az ÖVP 77 mandátumhoz jutott, az SPÖ 67 helyet, míg a VdU-

ból alakult WdU (Wahlpartei der Unabhängigen) 16 helyet kapott. A Baloldali Blokk 

(Linksblock), mely a kommunisták és egy SPÖ-ből kivált, baloldali szocialista csoport 

közti szövetség volt, 5 mandátumot szerzett. A kancellár Figl maradt. Az ÖVP 7, míg az 

SPÖ 6 minisztert adott. Karl Renner halálát követően az osztrák nép közvetlen választása 

nyomán 1951-ben Theodor Körner (SPÖ) lett az új köztársasági elnök. 

Az 1953. februári választásokon az ÖVP 74 mandátumot, míg az SPÖ 73 mandátumot 

szerzett. A két nagypárt ismét koalíciót alakított 8 ÖVP-, 6 SPÖ-miniszterrel és egy 

pártonkívülivel, a kancellár Julius Raab (ÖVP) lett. Az ellenzéki WdU 14 képviselői 

helyhez, míg az ellenzéki baloldali tömörülés („népi ellenzék”) 4 helyhez jutott. 

A függetlenségét visszanyert Ausztria első választását 1956-ban tartották. Ekkor az ÖVP 

kimagaslóan jó eredményt ért el, és ezzel 82 mandátumot szerzett, míg a szocialisták csak 

74 képviselői helyhez jutottak. A választás nagy vesztese a szélsőjobboldali WdU 
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utódpártja, a Liberális Párt (Freiheitliche Partei Österreichs, FPÖ) volt, 6 képviselői 

hellyel. 

Az új kormányban létrehozták a Honvédelmi Minisztériumot Ferdinand Graf (ÖVP) 

vezetésével és egy SPÖ adta államtitkárral. 1955 szeptemberében fogadta el a parlament a 

honvédelmi törvényt, melynek értelmében megkezdődött az általános hadkötelezettségen 

alapuló Szövetségi Hadsereg felállítása.
188

 Ezt könnyítette, hogy a nyugati tartományokban 

már működött a B-Gendarmerie, melynek állományát beolvasztották az alakuló 

hadseregbe. Ezzel együtt is nagyon szerény volt az osztrák haderő a hasonló országok 

haderejéhez képest. 

Theodor Körner halála után, 1957 májusában Adolf Schärf jelentős szavazatkülönbséggel 

győzött a köztársaságielnök-választásokon. 

A szocialisták 1957-58-ban új pártprogramot dolgoztak ki, és megkezdték a katolikus 

egyházzal való viszonyuk rendezését. Az ÖVP stratégiája is változott ezekben az években, 

új, fiatal, vidéki politikusgeneráció juthatott szóhoz, akik keményebb fellépést hirdettek az 

SPÖ-vel szemben.
189

 

Az 1959-es választásokon az SPÖ pozíciója megerősödött koalíciós partnerével szemben, 

az SPÖ 78, míg az ÖVP 79 mandátumhoz jutott. A KPÖ kiesett a nemzetgyűlésből. Ismét 

koalíciós kormány alakult, a külügyminiszteri posztot pedig Bruno Kreisky (SPÖ) vette át. 

Az új kormány nehéz belpolitikai időszak elé nézett; a két nagypárt viszonya megromlott. 

1961 tavaszán Julius Raab lemondott kancellári posztjáról, helyére Alfonz Gorbach (ÖVP) 

ült. Az ÖVP-reformerek új választásokat szerettek volna elérni, 1962 novemberére ez 

sikerült is. 

1962-ben a választások az ÖVP magas fölényével zárultak, ugyanakkor Adolf Schärfet 

(SPÖ) nagy többséggel újraválasztották köztársasági elnöknek Julius Raabbal szemben. 

1964 áprilisában Josef Klaus (ÖVP) váltotta fel Gorbachot a kancellári székben. Az SPÖ 

helyzete 1964-ben megrendült Franz Olah (SPÖ) belügyminiszter személye körüli 

vitákban.
190

 Adolf Schärf halálát követően a szocialista Franz Jonast választották 

köztársasági elnökké, azonban fölénye nem volt jelentős az ÖVP jelöltjével szemben. 
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A koalíción belüli feszültségek hatására a kormány lemondott, és 1966 márciusában új 

választásokat írtak ki, melyek az ÖVP fölényes győzelmét hozták. Az SPÖ úgy döntött, 

ellenzékbe vonul. Ezzel véget ért a második köztársaság első húsz évét meghatározó 

koalíciós kormányzás. Az utolsó években a két nagypárt viszonya jelentősen megromlott, 

ráadásul a koalíciós kormányzást komoly bírálatok érték, mondván, hogy meghatározó 

ellenzék nélkül a parlament szerepe csekély, az igazi döntéseket pedig ez a kormányzás 

elódázta.
191

 Ezzel együtt nem szabad elfelejtenünk a két nagypárt együttműködésének és 

koalíciójának pozitív szerepét a megszállás időszaka alatt, és a független Ausztria első 

évtizedében. 

Az SPÖ-nek Bruno Kreisky vezetése alatt lehetősége volt megerősödni, új támogatókat 

találnia a középosztályban. Így az 1970-es választásokat követően a szocialisták elég 

erősnek érezték magukat kisebbségi kormány alakítására, melyet az FPÖ kívülről 

támogatott. 1971-ben új választás teremtett kiegyensúlyozottabb viszonyokat; az SPÖ 

megszerezte a mandátumok és képviselői helyek abszolút többségét. Kreisky kormánya a 

belpolitikában gyakorlatias, mérsékelt irányt követett. Az ÖVP is mérsékelt politikát 

folytatott, az egyházhoz fűződő szoros kapcsolaton lazított.
192

 1974-ben és 1980-ban is 

Rudolf Kirchschläger (SPÖ) nyerte a köztársaságielnök-választásokat. Az SPÖ önálló 

kormányzása éveiben számos területen sikerrel hajtott végre reformot; polgárjogi és 

büntetőjogi reformok az igazságügyi miniszter, Christian Broda nevéhez kötődtek. A nők 

jogait kiterjesztették, könnyebbé tették a válást. A kormány oktatásügyi reformot hajtott 

végre, és a heti munkaidőt is csökkentette. Számos szociális intézkedés valósult meg, mely 

javította a dolgozói kereseteket. Így például ingyenes tankönyvet adtak az iskolásoknak, az 

iskolába utazást ingyenessé tették, házassági támogatás és költségmentes orvosi 

vizsgálatok kerültek bevezetésre a hetvenes évek elején. Ebben az időszakban sok 

infrastrukturális fejlesztés is történt az országban; iskolák, kórházak és lakóépületek 

épültek.
193

 Mindezt elősegítette, hogy a szocialisták kormányzásának első időszaka 
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összekapcsolódott a gazdasági konjunktúrával. A munkanélküliség alacsony maradt az 

olajválság idején is Ausztriában.
194

 

Az SPÖ még az 1979-es választásokat is nagy fölénnyel nyerte meg. A gazdasági helyzet 

romlásának következtében azonban az 1983-as választásokon az SPÖ elvesztette abszolút 

többségét, Kreisky kancellár lemondott, helyét Fred Sinowatz (SPÖ) vette át, aki SPÖ-FPÖ 

koalícióval alakított kormányt. A köztársaságielnök-választásokat 1986-ban Kurt 

Waldheim (ÖVP) nyerte heves társadalmi viták után, melyek személye körül forogtak. 

Napvilágot láttak ugyanis olyan hírek, miszerint Waldheim nem számolt be megfelelő 

részletezettséggel a második világháború során a Wehrmachtban folytatott 

tevékenységéről. 1986-ban Franz Vranitzky (SPÖ) váltotta Sinowatzot az SPÖ-FPÖ 

koalíciós kormány élén. Az 1986. novemberi választásokon mind az SPÖ, mind az ÖVP 

komoly veszteséget szenvedett (80 és 77 mandátum), míg az FPÖ sikeresen szerepelt, 18 

képviselői helyet szerezve. 8 mandátummal az alternatív zöldek is bekerültek a 

parlamentbe. Vranitzky kancellár vezetése alatt az SPÖ koalícióra lépett az ÖVP-vel,
195

 

mely 1999-ig megmaradt, és kétharmados többséggel irányította az országot. 
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3. Pártok a nemzettudatról 

Az általam vizsgált években az osztrák politikát – ahogyan azt már említettem – a két 

nagypárt, a konzervatív ÖVP és a szociáldemokrata SPÖ határozta meg. Így a 

nemzetépítés állam által alakított folyamatában is elsősorban ez a két párt játszott fontos 

szerepet. A nemzettudat kialakítására, erősítésére irányuló politikai intézkedések 

vizsgálatához fontosnak tartom bemutatni, hogyan viszonyultak az osztrák politikai pártok, 

és különösen az ÖVP és az SPÖ az osztrák identitás kérdéséhez. 

Az ÖVP megalakulása óta hirdette az osztrák hagyományok jelentőségét és az osztrák 

függetlenség fontosságát. A párt 1945-ös programja szerint össze kívánt fogni minden 

hazafi osztrákot, aki elismeri a demokráciát.
196

 A párt minden olyan politikai párt 

örökségét átveszi, amely az osztrák hagyományok és Ausztria függetlenségének talaján 

állt. Az ÖVP az „osztrák szellemiséget”
197

 és az osztrák kultúrát tudatosan ápolja 

programja szerint. A párt osztrák szellemiségű oktatást kívánt megvalósítani Ausztriában, a 

fiatalokat pedig feltétel nélküli osztrák állampolgárrá kívánta nevelni. Az ÖVP intenzíven 

kívánt azon dolgozni, hogy „erős, büszke osztrák állam- és kultúrtudatot”
198

 építsen fel 

Ausztriában. A párt 1947-es programja – melynek már címe is árulkodó: „Ausztriát 

akarjuk” - azt vallja, hogy az osztrák nép különböző etnikumok, főként német, szláv és 

román népek keveredéséből született. A program határozottan állítja; „létezik osztrák 

ember…Ahogyan a kultúránk nem más kultúra egy része, ugyanúgy a népünk sem egy 

másik nép része, hanem egyedi, önálló. Az osztrák ember tehát nem egy politikai 

propaganda szüleménye, hanem a létező valóság. Ezt a valóságot életben kell tartani, és 

erősíteni kell, hogy népünk elnyerje a szükséges önbizalmat, és végleg leszámoljon az itt-

ott még megjelenő kételkedéssel.”
199

 A párt vallja, hogy az osztrák népnek megvannak az 

egyedi sajátosságai, melyek sok évszázadon át alakultak ki számos történelmi hatás 

eredményeként. Ilyen például a világ történéseire való nyitottság, a „nemzetek felettiség” és 

a tolerancia, a béke szeretete.
200

 Az 1947-es program az osztrák önállóság legnagyobb 
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ellenfelének a nagynémet ideológiát nevezi. Azért sem lehet közös kultúráról beszélni az 

ÖVP programja szerint a németek és az osztrákok között, mert az osztrák kultúra alapja a 

békeszeretet, ami a német kultúráról nem mondható el.
201

 

Leopold Figl kancellár (ÖVP) már az 1945. novemberi választások utáni beszédében is az 

osztrák nemzet létezését, a nép osztrák tudatát hangsúlyozta.
202

 Ekkor ez elsősorban a 

megszálló hatalmaknak szóló üzenet volt, mely a Harmadik Birodalomtól való 

távolságtartást fejezte ki, és az állami szuverenitás visszaállítását célozta. Mégis, 

körvonalazott már olyan szempontokat, amelyek az osztrák nemzet más nemzetektől való 

megkülönböztetését tették lehetővé. Így például a kis Ausztria nagy kulturális 

hagyományait, a társadalom szenvedélyesen megélt, tudatos osztrákságát. Az ÖVP 

lapjaként szolgáló Österreichische Monatshefte című újság 1945-ben megjelenő első 

számának vezércikke a „Nagy Ausztria. Gondolatok az osztrák külpolitikáról.” címmel 

jelent meg, melynek szerzője arról írt, hogy minden külpolitika hajtóereje az őszinte, 

történelmileg megalapozott hazafiasság kell, hogy legyen.
203

 

A második köztársaság első éveiben – részben a megszálló hatalmaknak szánt üzenetként 

is – hangsúlyos volt az ÖVP nemzetfelfogásának németellenes, ideologikus tartalma. 

Hirdette az önálló osztrák kultúra egyediségét, némettől való függetlenségét. Ez a felfogás 

a hatvanas években változott meg. A párton belül vezető pozícióba kerültek pragmatikus, 

reformokat követelő politikusok. Az ő nemzetfelfogásuk már sokkal megfoghatóbb volt. 

Az idő közben függetlenné váló Osztrák Köztársaság állami önállóságát hirdették, 

elsősorban az államtudat megerősítését kívánták elérni a társadalom széles rétegeiben. A 

párt programja 1965-ban kimondta, hogy Ausztria fogalma annak évszázados 

történelmével szorosan összefügg: „Az ÖVP számára Ausztria fogalma elválaszthatatlan 

annak évszázados múltjától.”
204

 Walter Jambor a párt korábbi, erősebb nemzeti vonalához 

állt közel, így 1965-ben megalapította az Osztrák Nemzeti Intézetet a kulturális 

nacionalizmus erősítésére. Az Intézet Die Republik néven adott ki folyóiratot, mely 

támadta a reformereket és a kulturális nacionalizmus mellett érvelt. Jambor kritizálta a 

hatvanas évek politikai szellemiségét, melyben az osztrák fiatalok nem kapnak olyan 
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intellektuális, szellemi megerősítést, ami fejlesztené nemzettudatukat.
205

 Az Intézet nagy 

erővel lobbizott egy nemzeti ünnepnap parlamenti elfogadtatása érdekében.
206

 

Az Osztrák Kommunista Párt (KPÖ) internacionalizmusa ellenére már az első köztársaság 

idején is vallotta az önálló osztrák nemzet létezését. Ez a felfogás uralkodott a pártban a 

második világháborút követően is. Ernst Fischer kommunista politikus és újságíró 1945-

ben a kormány által kiadott Új Ausztriában patetikus vezércikket írt az osztrák nép 

vágyáról, az osztrák álom beteljesüléséről.
207

 Johann Koplenig, a KPÖ vezetője 1945 

májusában arra hívta fel a figyelmet, hogy az iskolákban és egyetemeken tudatosan fel kell 

éleszteni az osztrák patriotizmust, a fiataloknak meg kell ismerniük, és meg kell szeretniük 

Ausztriát, annak minden értékét, amit évezredes történelme során alkotott.
208

 A KPÖ tehát 

már közvetlenül a világháborút követően megfogalmazott nemzeti értékeket. A párt 1946-

os programja ugyan marxista-leninista alapokon állt, és alapvetően társadalmi 

osztályokban gondolkodott, mégis állította, hogy a párt „a nemzeti szabadság és Ausztria 

függetlenségének harcosa.” A program a következőképpen oldotta fel az ideológiai zavart: 

„a munkásmozgalom minden olyan politikusa, aki az osztrák nemzetről hallani sem akar, 

és a nagynémet ideológia rabja, nemcsak Ausztria ellenállóképességét, hanem az osztrák 

munkásosztály erejét is gyengíti, és valójában a reakciót segíti. Mi kommunisták 

fáradhatatlanul és konzekvensen folytattuk harcunkat Ausztria nemzeti szabadságáért 

azért, hogy a munkásság antifasiszta osztályharca összeolvadjon más osztályok nemzeti 

szabadságharcával, és ezáltal erős népmozgalom szülessen, amiben a munkásosztály lesz a 

vezető erő.”
209

 A kommunisták úgy vélték, Ausztriát a múltban kiszolgáltatta a „német és 

olasz imperialistáknak” az, hogy nem fejlődött ki „osztrák nemzettudat”. A párt tehát 

„nemcsak szocialista, hanem nemzeti harcot” is folytatott. A párt szerint az 

internacionalizmussal azért is vigyázni kell, mert gyakran szovjetellenességben akarja a 

munkásosztályt egyesíteni.
 210

 

Az osztrák nemzet kérdéseiről számos diskurzus bontakozott ki, és sok esszé jelent meg a 

kommunista és a katolikus-konzervatív lapok hasábjain, így például a jobboldali 

Österreichische Monatshefte című lapban. Ezekben a lapokban megjelenő írások nem 
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pusztán Ausztria állami önállóságát hirdették, hanem gyakran kétségbe vonták a 

történelmi, nemzeti és kulturális kötődést Németországhoz.
211

 1950-ben született Wilhelm 

Böhm műve az osztrák történelemtudat kérdéseiről, mely a történetet egészen a Kr. e. 200 

körüli időkig vezeti vissza.
212

 Számos – sok esetben rövidéletű – folyóirat indult 1945-ben, 

melyek gyakran foglalkoztak az osztrák nemzettel és annak történelmi hagyományaival és 

jövőbeli feladataival.
213

 

Az SPÖ korántsem hangsúlyozta az osztrák nemzettudat fontosságát olyan intenzitással, 

mint a KPÖ, vagy akár mint az ÖVP. 1947-es politikai programjuk elsősorban az ország 

politikai szuverenitásának megvalósításáról szólt: „A fasiszta uralom alól történt 

felszabadulás után végre vissza kell nyernie [Ausztriának] a teljes politikai szuverenitását. 

Fel kell szabadulnia a megszállás alól.”
214

 Emellett a program alapvetően társadalmi 

osztályokban gondolkodott, emiatt sem foglalkozott osztrák nemzeti kérdésekkel. A 

program határozottan elutasította a nacionalizmus ideológiáját. „A szocialisták elutasítanak 

minden nemzeti, felekezeti vagy faji elnyomást. Harcolnak a nacionalista gyűlölet ellen, a 

háborút provokáló, kultúrát pusztító és embert ölő nacionalizmus ellen.”
215

 A következő 

fejezetben szólok részletesebben az osztrák közvéleményben a második világháborút 

követően elterjedt nézetről, miszerint Ausztria a hitleri Németország áldozataként 

szenvedte el a világháborút, emiatt nem terheli felelősség. Ezt a felfogást annyiban követi a 

szocialisták 1947-es pártprogramja, hogy az osztrák népet a nemzetiszocializmus 

áldozatának nevezi. A szocialisták programjukban azonban elutasították egy nép kollektív 

bűnösségének gondolatát, így a német nép demokráciában hívő tagjait is áldozatnak 

tartották. Az SPÖ már 1947-ben Ausztria függetlensége és szabadsága mellett osztrák 

semlegességet kívánt nemzetközi garanciával.
216

 Az SPÖ osztrák identitás kérdésétől való 

elfordulása Hans Haas (1943-), osztrák történész szerint sok szociáldemokratát megtartott 

a nagynémet történelmi szemlélet hitében.
217

 Alois Oberhummer, szocialista politikus és 

napilap-szerkesztő úgy látta például 1946-ban, hogy nem létezik osztrák nép és osztrák 
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nemzet, csupán osztrák állampolgár német nemzetiséggel.
218

 Fontos hangsúlyoznunk, hogy 

az SPÖ-n belül valóban megoszlott a vélemény az osztrák nemzet kérdéseiről. Karl Renner 

például Oberhummerrel ellentétben úgy vélte, hogy az osztrák nép rendelkezik egy, más 

népektől eltérő individualitással, így el kell ismerni önálló nemzetként ugyanúgy, mint a 

svájci népet.
219

 Adolf Schärf és Oskar Helmer is az osztrák nemzet létezése mellett tették 

le voksukat.
220

 

Az SPÖ reakciósnak nevezte az ÖVP nemzeti politikáját,
221

 és távolságot tartott tőle. A 

kommunista és konzervatív lapokkal ellentétben a szocialista Die Zukunft című újság 

egyáltalán nem foglalkozott az osztrák nemzet kérdésével az ötvenes évek közepéig.
222

 Ez 

a helyzet idővel fokozatosan megváltozott. A szocialista párt Kreisky kormánya alatt a 

korábbinál határozottabb nemzeti politikát képviselt. A nemzeti politika felértékelődését 

ekkor elsősorban az aktív osztrák külpolitika indokolta.
223

 Emellett az 1969-ben kormány 

által megalapított PRO AUSTRIA elnevezésű, osztrák államiságot és nemzettudatot 

kutató, népszerűsítő társaság szerepe a hetvenes évek második felében felértékelődött a 

nemzettudat építésében. Ez a munka is segítette Suzanne Frölich-Steffen szerint az önálló, 

Németországtól független Ausztria elfogadottságát a társadalomban, ennek a nemzetépítő 

munkának pedig már a szocialisták álltak az élén.
224

 

Az 1955-ben megalakult Szabadságpárt (Freiheitliche Partei Österreichs, FPÖ) első 

elnöke, a korábbi Seyß-Inquart kormány mezőgazdasági minisztere, Anton Reinthaller 

1956-os beiktatási beszédében a következőt mondta; „A nemzeti eszme lényegében nem 

más, mint a német néphez tartozás elismerése.”
225

 A párt 1957-es programja nemzeti 

pártként definiálta az FPÖ-t, melynek feladata a német néphez tartozás eszméjének 

fenntartása. A program alapján a párt elismerte Ausztria független államiságát, ezt azonban 

összeegyeztethetőnek tartotta az osztrákok német néphez tartozásával.
226

 Az FPÖ 1968-as 
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programjában is ezt a felfogást erősítette meg: „Valljuk a demokratikus Osztrák 

Köztársaságot és a német nép- és kultúrközösséghez tartozás eszméjét.”
227

 A program a 

kultúrpolitika feladatának tartotta a német és minden nyugati kulturális érték megőrzését és 

továbbfejlesztését. 

A fentiekben ismertettem a meghatározó politikai erők nemzettudatról alkotott képét, 

elsősorban a pártok programjai alapján. Következőkben rátérek a fent bemutatott politikai 

pártok tényleges, nemzetépítés területén végzett tevékenységének, valamint ezen 

tevékenység motivációjának vizsgálára. 
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4. A második köztársaság nemzetépítő tevékenységének alapelveit 

meghatározó tényezők 

A következőkben kiemelek néhány olyan tényezőt az osztrák kormányok stratégiájának 

szembetűnő céljai közül, melyek a második köztársaság születésének körülményeire 

vezethetők vissza, és – meglátásom szerint – nagy hatással voltak a második köztársaság 

nemzettudatának fejlődésére. 

4.1. Cél: egységes, független osztrák állam. Az antifasizmus hirdetése. 

Közvetlenül a háborút követően a megalakuló osztrák kormány és parlament elsősorban az 

ország egységéért és szuverenitásáért hozott olyan intézkedéseket, melyek hosszútávon a 

nemzetépítés folyamatába kapcsolódhattak. Ezekkel az intézkedésekkel a politikai elit 

kezdetben nem elsősorban a nemzetteremtést kívánta szolgálni, hanem sokkal inkább 

igyekezett elnyerni a megszálló hatalmak jóindulatát a sikeres tárgyalásokhoz, mégis ezek 

az intézkedések hatással voltak az osztrák társadalom identitástudatára. Ilyen intézkedés 

volt például, hogy a kormány és a parlament szorgalmazta a nemzetiszocializmus elleni 

fellépést. Látni fogjuk, hogy ez törekvés rövid idő alatt veszített jelentőségéből, tehát nem 

az intézkedések közvetlen céljainak megvalósulásán volt a hangsúly, sokkal inkább a 

közvetett célon; a szövetséges hatalmak megnyerésén. 

A szövetséges megszállók igényei miatt az osztrák kormány kénytelen volt fellépni a náci 

múltúakkal szemben, megvonni politikai jogaikat. Ez azonban ártott hosszú távon a 

politikai pártok népszerűségének, és társadalmi feszültséget keltett, így a hivatalos politika 

igyekezett később minél több embert felmenteni. Ahogy Robert Menasse osztrák kortárs 

író fogalmaz, a náci múltúakkal szembeni fellépés nem az új osztrák tudat 

megteremtésének része volt, ugyanis nem az osztrák társadalomnak szólt, hanem a 

szuverenitás elnyeréséhez volt rá szükség.
228

 Ezt a gondolatot támasztja alá az is, hogy 

idővel elkezdtek náci írókról utcákat elnevezni, Linzben, Grazban, de még Bécsben is.
229

 

Végül pedig az 1948-ban elrendelt amnesztia felmentette a hátrányos helyzetbe kerülők 

többségét. Ernst Bruckmüller úgy látja, a politikai elit egy jelentős része ugyan ellenzéki 

szerepet játszott, gyakran koncentrációs tábor foglya is volt a háború alatt, a második 
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világháborút követően mégis fontosabb volt számukra a társadalmi konszenzus 

megteremtése a korábbi nemzetiszocialisták mihamarabbi bevonásával a politikai, 

társadalmi életbe, mint a társadalom körében nem túl népszerű antifasiszta ellenállás 

mítoszának terjesztése. Az antifasiszta ellenállás hangsúlyozása azért sem válthatott ki 

tetszést széles körben, mert jelentős részben kommunista és monarchista nézetű 

emberekhez kötődött. Az ellenállást emigrációban hirdető művészek, értelmiségek jelenős 

része pedig zsidó származású volt,
 230

 míg az osztrák társadalomban a második köztársaság 

első éveiben még mindig erősen jelen volt az antiszemitizmus. Hugo Portisch (1927-), 

elismert osztrák publicista kritizálta a nemzetiszocializmus felszámolásának ezt az 

ambivalens módját, mivel mind a náci múlttal rendelkezőkkel szembeni fellépés 

kezdetben, mind később, a társadalomba való visszaintegrálásuk során is elmaradt a 

társadalom tényleges átnevelése.
231

 

4.2.  Német és osztrák elválasztása 

Kezdetben szintén a függetlenség elérésére irányuló tárgyalásokat igyekezett gyorsítani a 

politikai elit a Németországtól való elfordulással. Ezzel kifejezte az osztrák állam a 

szövetségesek irányába, hogy nem fenyeget többé az Anschluss veszélye.
232

 A 

Németországtól való teljes történelmi elhatárolódást azonban az ÖVP és a KPÖ támogatta 

határozottan. Az ÖVP igyekezetét a német kultúrától és nemzettől való elhatárolódásra – 

mely különösen a hatvanas évek előtt jellemezte a párt felfogását - megfigyelhetjük például 

a második köztársaság első oktatási miniszterének, Felix Hurdesnek az 

oktatáspolitikájában, mely még a „németóra” elnevezést is törölte az iskolai órarendből,
233

 

vagy a párt 1947-es programjában, mely az önálló osztrák nép és kultúra létezését hirdette, 

mely nem része egy másik népnek vagy kultúrának.
234

 A KPÖ szintén egyértelműen a 

németséggel szemben igyekezett definiálni az osztrák nemzetet, jól láthatjuk ezt 1946-os 

programjában.
235

 Ebben a párt az első köztársaság kommunista politikusainak felfogását 

vitte tovább. Abban az SPÖ is egyetértett velük, hogy a Német-Ausztria első köztársaság 

idején hirdetett gondolatát el kell vetni, a németségtől való elhatárolódást a párt azonban 

nem hangsúlyozta. A kulturális elhatárolódás a németségtől nem volt különösebben fontos 
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az SPÖ számára. A párt például támogatta, hogy a Várszínház megnyitásakor Goethe 

Egmontját játszák, míg az ÖVP az osztrák származású Grillparzer darabja mellett voksolt. 

A szocialisták között néhányan kifejezetten azt hirdették, hogy az osztrákok a német 

nemzethez tartoznak. A szocialista Linzi Napilap főszerkesztője például 1946 februárjában 

vezércikkben hangsúlyozta, hogy osztrák nép nem létezik, csupán Ausztriában élő német 

nép. Ausztria pedig önálló állam ugyan, de némettől elkülönült osztrák nemzet nincsen. 

Erre válaszul az Út és Cél című lapban a kommunista Ernst Fischer és Otto Langbein 

felszólalt a szociáldemokrata körökben újjáéledő nagynémet ideológia ellen.
236

 Néhány 

publicisztikai vitától eltekintve azonban az SPÖ alapvetően távol maradt a német-osztrák 

kapcsolat ideológiai kérdéseitől a második köztársaság első éveiben, és elsősorban az 

osztrák állam önállóságának és hatékony közigazgatásának megteremtésén dolgozott.
237

 

Az egyetlen párt, amely Ausztriát egyértelműen német államnak tartotta az ötvenes 

években is, az a VdU volt, mely létrejöttekor a korábbi, meggyőződéses 

nemzetiszocialistákat tömörítette.
238

 Az időközben átalakuló, nevet változtató FPÖ kitartott 

németnemzeti ideológiája mellett az általam vizsgált korszakban, melyet történelmi 

távlatokban is bizonyítottnak találtak.
239

 

Az SPÖ egyik legmeghatározóbb politikusa, Bruno Kreisky más szocialistákhoz hasonlóan 

hirdette a németek és osztrákok közös múltját.
240

 Azonban fontosnak tartotta a két állam 

elkülönülését a jelen időben és főként politikai és gazdasági szempontból. Kreisky osztrák 

politikában játszott szerepének növekedésével az általa képviselt elv - a politikai és 

gazdasági távolságtartás Németországtól és az osztrák önállóság hangsúlyozása - 

jelentősége növekedett az SPÖ stratégiájában. Az Európai Gazdasági Közösséghez (EGT) 

való közeledést például Kreisky nemcsak a szovjet tiltakozás miatt ellenezte. Úgy vélte, az 

EGT-hez való esetleges csatlakozás lényegében gazdasági Anschluss-t jelentene az NSZK-

val. Félt tőle, hogy a demokrácia és osztrák államtudat nem eléggé erős még a 

társadalomban, így nem lehet kizárni egy jövőbeli Anschluss lehetőségét. Emellett 

gazdasági szempontból is kiszolgáltatottá teheti Ausztriát Németországgal szemben az 

európai integrációba való bekapcsolódás.
241

 Ahogy Kreisky külpolitikája egyre 
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öntudatosabb lett – erről még szólok a 4.5. fejezetben -, úgy lett egyre távolságtartóbb az 

NSZK-val. Mindezekkel egyidőben pedig egyre nagyobb érdeklődést mutatott az osztrák 

identitás megerősítése iránt is.
242

 Ezzel magyarázható az például, hogy 1961-ben, 

külügyminisztersége alatt felkérte államtitkárát, Martin Fuchsot egy munkacsoport 

létrehozására „osztrák hazafiak” részvételével, akiknek az volt a feladata, hogy 

előkészítsék Ausztria stratégiáját az NSZK-val való tárgyalásokhoz. A munkacsoport 

feladata nem csak a német vagyonnal kapcsolatos nehézségek miatt volt fontos, hanem a 

küszöbön álló Eichmann-per miatt is. Martin Fuchs naplójában arról írt,
243

 hogy a 

külügyhöz tartozó intézmények körében terjeszteniük kellett azt az álláspontot, hogy a 

Németországban született, de Ausztriában felnövő Adolf Eichmann nem osztrák, hanem 

német származású. Két másik kezdeményezés is mutatja azt, hogy Kreisky szemében 

felértékelődött a hatvanas években, külügyminisztersége alatt az osztrák identitás ügyének 

jelentősége. Két kormányzati kezdeményezés is indult ebben az időszakban Kreisky 

közreműködésével, amelyek nácik áldozataival és az osztrák ellenállás történetével 

foglalkoztak. Ezekről a kezdeményezésekről a 4.3. fejezetben még részletes szólni fogok. 

Most azonban érdemes megemlíteni, hogy ezek mindegyike arra irányult, hogy az önálló, 

némettől független osztrák identitás megerősödjön a társadalomban.
244

 

A médiában hamar felmerül a kérdés a háborút követően, hogy mennyire kell a németet és 

osztrákot szétválasztani. Az 1946-tól megjelenő Austria című grazi lap például célul tűzte 

ki Ausztria történelmi-politikai sajátosságainak hirdetését, azokkal is különbséget téve a 

két nemzet között. Egy 1945-től megjelenő kulturális lap hitvallásában az osztrák 

történelem kisnémet-porosz ideológiától való függetlenedését sürgette.
245

 Ahogyan 

Eichmann példáján is láthatjuk, nem voltak teljesen egyértelműek a német és osztrák 

különválasztásának szabályai. Gerald Stieg egyszerre tartja komolynak és komikusnak azt 

az igyekezetet, ahogyan az osztrák elit az osztrák zenei kultúra részévé igyekezett tenni 

Beethoven munkásságát, és kizárni az osztrák történelemből Hitlert.
246

 Megfigyelhető, 

hogy a második köztársaság gyakran nyúlt vissza korábbi, akár Habsburg-kori kulturális 

hagyományokhoz - időnként átértelmezve azokat -, míg más, németnek vélt 
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hagyományokat nem emelt vissza a hivatalos osztrák kultúrába.
247

 A második köztársaság 

alatt megjelentek Habsburg-korból származó eszmék a politikai elit kommunikációjában, 

így például a birodalmi örökség nemzetek felettisége. Leopold Figl, néppárt i politikus 

például úgy definiálta a köztársaságot, mint „kisállam nemzetek feletti ethosszal”
248

 

Emellett a politikai elit új hagyományokat is igyekezett megteremteni, melyek szintén az 

ország önállóságát hangsúlyozták, így például Ausztria ezeréves fennállásának 

megünneplését,
249

 vagy a zászló ünnepét, melyekről még részletesen szólok későbbi 

fejezetekben. 

Elisabeth Röhrlich, történész véleménye szerint kezdetben az osztrák identitást elsősorban 

a némettől eltérő volta határozta meg.
250

 Véleményem szerint is fontos szerepet játszik az 

osztrák politikusok Németországtól való tudatos eltávolodása a társadalom 

identitástudatának építésében. Akkor is így van ez, ha nem figyelhető meg következetes, 

egységes és egyértelmű álláspont az állam vezetőinek részéről a nemzeti különállásra 

vonatkozóan; a nemzeti hovatartozás szabályai pedig gyakran az osztrák politikai érdekek 

szerint változtak, mint láthattuk. Ezzel együtt a két állam szétválasztása és az Anschluss 

határozott elvetése az osztrák kormányok részéről a második köztársaság első évtizedeiben 

sokkal egyértelműbb álláspontot jelöl, mint az első köztársaságbeli hivatalos propaganda, 

ez pedig már segíthet meglátásom szerint a társadalom osztrák tudatának megerősítésében. 

4.3.  Ausztria – Hitler áldozata 

A látványos elfordulás Németországtól Ausztria áldozatszerepének gondolatával is 

összefüggött. A két nagy párt egymást támogatva hirdette, hogy Ausztria nem csatlakozott 

Hitler Németországához, hanem a Harmadik Birodalom áldozata volt, Németország 

megszállta a kis államot, és belekényszerítette saját oldalán a háborúba. Az áldozatszerep 

hirdetése az ÖVP és az SPÖ részéről ugyanúgy szolgálta a szövetségesek és a nemzetközi 

közvélemény megnyerését, mint a társadalmi békét. Az áldozatszerep lényegét az az 

elmélet adta, hogy Ausztriát Németország megszállta, így az egy időre elvesztette 

függetlenségét. Ez alatt az időszak alatt történt eseményeket az osztrák nép áldozatként 

szenvedte el, nem tettesként vett bennük részt. Az 1945-ös Függetlenségi Nyilatkozat 

kimondta, hogy az Anschluss pusztán külső kényszer hatására és egy náci kisebbség 
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nyomására valósulhatott meg. Ez a felfogás lehetővé tette a nemzetiszocializmustól és a 

háborús bűnöktől való elhatárolódást. A hivatalos politika Ausztria fasizmusellenességét a 

háborút követően, kezdetben a háború alatti osztrák ellenállással igyekezett összekötni. 

1946-ban a kormány megalapította például az Osztrák Felszabadítási Díjat, mellyel osztrák 

és más nemzetiségű, Harmadik Birodalomnak ellenálló személyeket jutalmaztak.
251

 Az 

osztrák ellenállás kérdése az 1943-as Moszkvai Nyilatkozat miatt is fontos volt. A 

Nyilatkozat egyrészt kimondta, hogy Ausztria a hitleri agresszió áldozatául esett első 

szabad ország. Másrészt azonban a Nyilatkozat azt is állította, hogy Ausztriát a hitleri 

Németország oldalán viselt háborúban való részvétele miatt felelősség terheli, amely alól 

nem szabadulhat. Az ország helyzetének végső rendezésekor figyelembe veszik a 

nagyhatalmak a Moszkvai Nyilatkozat értelmében, hogy Ausztria mennyiben járult hozzá 

önmaga felszabadításához. 

Az osztrák ellenállás népszerűsítésében azonban egyrészt gondot okozott, hogy sok osztrák 

ellenálló kommunista nézeteket vallott, ez pedig ellentmondott a politikai elit 

antikommunista kampányának. Az antikommunista pártoknak az ellenállás 

kommunizmushoz kötődése a Vasfüggöny leereszkedésével egyre nehezebben volt 

vállalható.
252

 Másrészt a társadalom nagy része inkább az Anschluss támogatásában, egy 

jelentős része pedig a nemzetiszocializmusban volt érintett, ehhez képest az ellenállók 

aránya az osztrákok között eltörpült. Így az ellenállás eszméjének nehéz volt a társadalmat 

egységesen megnyerni. Mindezek miatt az ellenállás szerepét már 1950-re háttérbe 

szorította a szenvedő osztrák társadalom képe. Áldozatként jelent meg a háborúban 

kötelességét teljesítő katona és az otthon maradók is. Így egységes szemléletet tett lehetővé 

az áldozati szerep a társadalom számos csoportja részére. A katonák áldozatvállalásának 

gondolatával sem volt összeegyeztethető az ellenállás eszméje. Így a háborút követően az 

osztrák ellenállás kérdése hamar jelentőségét vesztette, és átadta helyét a teljes osztrák 

társadalom és az osztrák katonák áldozatvállalásának. 

Az áldozatkép gondolata már a háború végére elterjedt a társadalomban. A társadalom 

nagy részére jellemző szemléletmód nagyon lassan, és főként csak a nyolcvanas évektől 

kezdett árnyaltabb lenni. Friedrich Heer történész még 1975-ben is olyan közösségnek 

tartotta az osztrák társadalmat, amely elfojtja magában a múlttal való objektív 
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szembenézést.
253

 Hans Rauscher újságíró 1985-ben úgy látta, hogy az osztrák 

társadalomban 1945 után a múltról őszintén soha nem beszéltek.
254

 A kormányzati Új 

Ausztria című folyóirat több cikke is terjesztette a nézetet, miszerint Ausztria elszenvedte a 

német nácizmus és a világháború borzalmait, nem pedig szerepet vállalt bennük.
255

 Az 

újság gyakran használta a „Nullstunde” kifejezést, mely érzékeltette, hogy Ausztria tiszta 

lappal indult a világháború után. 

A politikai döntéshozók számos módon igyekeztek emlékeztetni Ausztria áldozatszerepére. 

A második köztársaság címerében a korábbi címer sas madarát széttört lánccal ábrázolták, 

mely Ausztria függetlenségének és államiságának visszaállítását jelképezte.
256

 Az 1946-

ban kiadott „Rot-Weiß-Rotbuch” hivatalos forrásokkal támasztotta alá az ország 

áldozatiságát és világháború végével beköszönő felszabadulását. A könyv bemutatta az 

osztrák társadalom ellenállását a náci elnyomással szemben, melyet a nemzetközi 

közvélemény a megtévesztő náci propaganda miatt nem érzékelhetett – a könyv szerint. 

1946-ban került bemutatásra egy, részben a kormány által támogatott kiállítás, mely 

Ausztria erőszakos német megszállását sugallta.
257

 

A hivatalos politika tehát áldozatként tekintett a háborúban náci oldalon részt vevő osztrák 

katonákra is, akik nem önszántukból, hanem német kényszer alatt harcoltak a 

Wehrmachtban. Ebből az elgondolásból ezekre a katonákra hősként tekintett az osztrák 

állam. A hős katonák tiszteletében egyetértés volt a két nagy párt és a szélsőjobboldal 

között. Az állami megemlékezések a második köztársaság első két évtizedében így 

elsősorban a háborúban áldozatul esett katonákat állították piedesztálra. Mivel az osztrák 

nemzetiszocializmusról nem eshetett szó az áldozatkép sérülése nélkül, ezért a náci rezsim 

áldozatairól sokáig a hivatalos politika beszélt; őket először a hatvanas években kezdték 

bevonni a megemlékezésekbe. A világháborút követően a társadalom hamar elfogadta a 

politikai vezetés által hirdetett áldozatképet, hiszen az emberek jelentős része valamilyen 

módon érintett volt. Ezzel magyarázható az a jelenség, amit Robert Menasse író úgy 

fogalmazott meg; a társadalom többsége úgy tekintett az 1945-ös nemzetiszocialisták elleni 
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törvényre, mint a győztes hatalmak büntetésére, nem úgy, mint jogos ítéletre.
258

 Az 

amnesztia kihirdetésével aztán a nemzetiszocializmus emléke elhalványult a köztudatban. 

Ebben szerepe lehetett annak is, hogy meghatározó politikusok, így többek közt Bruno 

Kreisky is elnézően viselkedett náci múltú politikusokkal.
259

 A politikai elit igyekezett 

elkerülni az önreflexiót,
260

 és erre a társadalom többségének sem volt igénye. 

Ebben a szemléletben a hatvanas években történik lassú változás. 1964-ben a Miniszterek 

Tanácsa elfogadta, hogy múzeumot hozzanak létre a mauthauseni koncentrációs tábor 

területén. 1965. április 28.-án, három héttel az Államszerződés hivatalos, állami ünnepe 

előtt az osztrák kormány külön megemlékezést tartott a Hősök terén a nemzetiszocializmus 

áldozatainak emlékére.
261

 1965-ben a Hofburgban tartott megemlékezésen
262

 Alfred 

Maleta (ÖVP) úgy fogalmazott a nemzetiszocializmus kiszolgálóiról: „megbocsátottunk az 

egyéneknek, de nem osztjuk történelemről, náci múltról való elképzeléseiket.” A 

rendezvényen megemlékeztek a náci rendszer politikai áldozatairól és az antifasiszta 

ellenállókról. Ezekben az években a két nagypárt kommunikációjába egyre inkább 

belekerült a rezsim politikai áldozatairól való megemlékezés is. A tartományi szintű 

politikában azonban ez a változás csak lassan jelentkezett, itt még mindig elsősorban a 

háborúban harcoló katonák álltak a megemlékezések középpontjában.
263

 A társadalmi 

légkör lassú változását bizonyítja, hogy 1963 februárjában politikai pártoktól független 

kuratórium alakult korábbi ellenállók, világháború alatti politikai elítéltek, koncentrációs 

táborok foglyai és emigráns osztrákok részvételével. A kuratórium célja az osztrák 

ellenállás dokumentációtárának létrehozása volt, mely 1965-től Osztrák Ellenállás 

Levéltáraként működik.
264

 A Levéltár a tudományos kutatás mellett feladatának tekintette, 
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hogy az osztrák fiatalokkal megismertesse az ellenállók hősiességét és azokat az 

áldozatokat, amiket az osztrákok hoztak országuk függetlenségéért és a szabadságáért. 

Ugyan a Levéltár magánkezdeményezés volt, 1965-ben az Oktatási Minisztérium 

anyagilag támogatta a Levéltár vándorkiállítását, mely az 1938-45 közötti osztrák 

ellenállásról szólt.
265

 Az iskolai oktatásban is ekkor, a hatvanas években jelenik meg a 

nemzetiszocializmussal szembeni ellenállás története, bár az még sokáig nem kerül szóba, 

hogy ez az ellenállás gyakran kommunista nézetű emberekhez volt köthető, mint ahogy az 

sem, hogy volt-e független osztrák ellenállás, vagy inkább osztrák személyek csatlakoztak 

más antifasiszta mozgalomhoz.
266

 A hatvanas években új identitásépítő tényezővé emelte 

Kreisky, akkori külügyminiszter külpolitikája az aktív semlegességet.
267

 Ez egy időre 

elterelhette a társadalom és a külvilág figyelmét is az áldozatszerepről. Volt néhány rövid, 

de annál erősebb, társadalmat megmozgató zavargás is a hatvanas években; így Taras 

Borodajkewycz
268

 egyetemi tanár körüli konfliktus kiszélesedése vagy az Eichmann-per 

kapcsán fokozódó feszültés. Ezek az események rávilágítottak egyrészt az áldozati szerep 

megkérdőjelezhetőségére, másrészt arra is, hogy az osztrák társadalom nagyon megosztott 

volt a nemzeti kérdést és a múltat illetően, a német-nemzeti gondolkodás pedig még 

mindig erősen élt sok osztrákban.
269

 Az áldozatszerep történelmi hitelességéről azonban 

egészen a nyolcvanas évekig nem bontakozott ki széles körben társadalmi, közéleti vita, 

csupán az osztrák szépirodalom vetett fel időről-időre kérdéseket, de ezek széles körben 

nem indítottak diskurzust. 
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A kormány hozzáállásának változását a hatvanas években két hivatalos kezdeményezésben 

is észrevehetjük, melyek az osztrák társadalom identitástudatát kívánták erősíteni. Az SPÖ-

miniszterek, Bruno Kreisky és Christian Broda irányították mindkét kezdeményezés 

esetében a lényegi munkát. Az egyik fontos projekt egy könyvsorozat megjelentetése volt. 

A Magányos lelkiismeret című könyvsorozatnak három kötetét tervezte meg a két 

miniszter szakértők bevonásával. Az első kötet, mely a náci igazságszolgáltatás 

visszásságairól és áldozatairól szólt, 1962-ben jelent meg. A második kötet az 1944. július 

20.-i, Hitler elleni merényletről szólt, és 1965-ben adták ki. A harmadik kötet 1972-ben 

jelent meg, és az osztrák emigrációról szólt.
270

 A könyvsorozat tehát már foglalkozott az 

osztrák ellenállással és a nemzetiszocializmus áldozataival is. Szemléletére azonban még 

mindig erős hatással volt az áldozati szerep. A sorozat első kötete
271

 úgy kezelte a 

nemzetiszocializmust, mint egy olyan irányzatot, amit Ausztriába külföldről importáltak. 

Emellett a kötet a kommunizmustól is igyekszik elhatárolódni, hangsúlyozza az osztrák 

történelem demokratikus hagyományait. Emiatt nem emeli ki az osztrák ellenállás – 

részben – kommunista színezetét. 

A hatvanas években – az ellentmondásokat (kis számú ellenálló, részben kommunista 

színezetű mozgalom) félretéve - az osztrák kormány hivatalosan elővette ismét a második 

világháború alatti osztrák ellenállás történetét.
272

 A Gorbach kormány Kreisky 

külügyminiszter javaslatára 1962-ben elindított egy projektet,
273

 melynek az volt a célja, 

hogy a második köztársaság fennállásának 20. évfordulójára készüljön egy 

történelemtudományi kiadvány. A kiadvány történelmi dokumentumok alapján mesélte 

volna el azt, hogy Ausztria mit tett a második világháború során saját felszabadításáért - a 

Moszkvai Nyilatkozat elvárására hivatkozva. A projekt megvalósításában a kormány 

oldaláról aktívan Heinrich Drimmel (ÖVP) oktatásügyi miniszter és Christian Broda (SPÖ) 

igazságügyi miniszter vettek részt. Számos elismert osztrák történészt vontak be a szakmai 

munkába, melyet Ludwig Jedlicka történész vezetett. A kiadvány elsősorban az 1938 és 

1945 közötti osztrák ellenállásról szólt volna. Azonban, ahogy azt Gerhard Oberkofler 

történész professzor egy cikkében részletesen bemutatja, a kutatási projekt menetét erősen 

befolyásolta a politika. A kormányoldal szereplői – főleg az SPÖ - vonakodtak az 

ellenállás kommunista nézetekkel való kapcsolatának hangsúlyozásától. Másrészt kormány 
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nem kívánta az ellenállók elítélésében részt vevő náci személyek személyazonosságának 

felfedését sem. Ez utóbbi okból úgy döntöttek, hogy a publikált forrásokban senkinél nem 

szerepeltetnek teljes nevet. Rendszeresen tartottak üléseket, melyen a kormány képviselői, 

elsősorban Broda és az oktatási miniszter (Drimmel, majd Piffl-Percevic) irányvonalakat 

szabtak a kutatóknak a projektmunkához. A kormány kezdetben vonakodott az Osztrák 

Ellenállás Levéltárát bevonni a kutatási munkába. Ennek többek között az is lehetett a 

magyarázata, hogy a Levéltár kapcsolatban állt a KPÖ-vel. Végül maga a Levéltár kereste 

meg hivatalosan Drimmel oktatási minisztert azzal, hogy segítenék a munkát. Drimmel 

Jedlickához irányította őket, aki végül bevonta a Levéltárat a kutatásba.
274

 A Jedlicka 

vezette kutatók munkáját nagyban akadályozta, hogy a Belügyminisztérium Broda 

igazságügyi miniszter kérése ellenére sem nyitotta meg nekik levéltárát.
275

 Minden 

nehézség ellenére – megkésve ugyan - elkészült a forrásgyűjtemény; 1965 júliusában 

Broda tájékoztatta Kreiskyt arról, hogy a kérdéses esetekben döntés született, amivel mind 

a Miniszteri Tanács, mind a korábbi ellenállók szervezetei egyetértettek, a munka 

nyomtatásra készen áll. Azonban a hosszú munka és a legfelsőbb szintű kormányzati 

előkészítés ellenére a forrásgyűjtemény nem került publikálásra a kormány nevében. 

Ennek pontos okára Oberkofler sem ad magyarázatot. Jedlicka és Stadler történészek 

később külön-külön publikáltak a kutatáskor összegyűjtött anyagból. A hatvanas évek 

második felében a kormányzati kezdeményezéstől függetlenül is az értelmiségiek egy 

csoportja elkezdett az ellenállás történetével, szerepével foglalkozni, ahogy említettem már 

korábban. Az Osztrák Ellenállás Levéltára a hetvenes években beemelte saját projektjei 

közé az elbukott kormányzati projektet is, ekkor már alapos kutatómunka eredményeként 

számos publikációt készített.
276

 Emigráns történészek, mint Karl R. Stadler vagy Felix 

Kreissler pedig,
277

 éppen az ellenállás miatt, 1938 és 1945 közötti időszakra teszik az 

osztrák nemzet születésének időpontját. Mint láthatjuk, ugyan elkezdődött egy lassú 

folyamat mind a társadalomban, mind a hivatalos politikában, mely már az áldozati szerep 

felülvizsgálatát célozza, lényegi változást ez a hatvanas években még nem hozott. 

A nyolcvanas években aztán a Waldheim-botrány új megvilágításba helyezte az áldozati 

szerepet és az osztrák ellenállás jelentőségét.
278

 A társadalom először Waldheim ügye
279
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kapcsán oszlik élesen eltérő véleményű táborokra. Az értelmiség egy része feszegetni 

kezdte ekkor a hivatalos, áldozatszerepből kiinduló történelmi narratíva hitelességét. 

Voltak, akik ugyan kitartottak Ausztria áldozatisága mellett, azonban elterjedt az a 

gondolat is, hogy az osztrák társadalom 1938 után tettesként, aktívan vett részt a 

nemzetiszocializmus szörnyűségeiben. 

A társadalom nagy része az ÖVP vezetőivel együtt Waldheim mellé állt a külföldi 

támadásokkal szemben. Maga Waldheim ragaszkodott az osztrák áldozatképhez, magát a 

náci rendszer áldozataként mutatva be. Waldheim esete kutatásom szempontjából két 

okból fontos. Egyrészt az áldozati szerephez kapcsolódóan. Waldheim története nem 

egyedi, hanem egy átlagos, XX. század első felében élő osztrák története, aki nem 

meggyőződéses nemzetiszocialista, de a Wehrmachtban harcol, amit szolgálatnak tart, nem 

a Harmadik Birodalom segítésének. A világháború után ezért inkább szolgálatként értékeli 

háborús cselekedeteit, saját magát pedig – az önvédelem érdekében is - a háború 

áldozatának nevezi. A nyolcvanas években először merült fel nyíltan többekben ennek a 

szemléletmódnak a megkérdőjelezése. Másrészt azért lényeges Waldheim ügye, mert az 

osztrák közvélemény nagy része végül kiállt mellette az elsősorban külföldről érkező 

támadásokkal szemben, mely egyfajta, közös történelmi múltból eredő összetartozást is 

kifejezett. 

A Waldheim ügy kapcsán sok, addig rejtett vélemény került napfényre. A múltról 

társadalmi vita indult, melyből kiderült, hogy a hangadó politikai elit egy részétől nem állt 

távol még a nyolcvanas években sem az antiszemitizmus. Ugyanakkor éppen ezen viták 

során alakult ki egy valósan antifasiszta politikai kultúra is, mely már nem a megszállók 

meggyőzésére szolgált, hanem valódi elkötelezettségből fakadt. A politikai elit két tábora a 

korábbiaknál határozottabban állt szemben egymással, így nem kerekedhetett felül az 

elmúlt években megszokott kompromisszumkeresés. A vita az egész társadalomban 

szakadást hozott Menasse meglátása szerint.
280

 A baloldali értelmiség Waldheim ellen 

szólalt fel, míg a másik oldalon elkezdett megerősödni a szélsőjobboldali FPÖ Jörg Haider 

vezetésével. 

                                                                                                                                                                                         
279 Kurt Waldheimet, korábbi ENSZ főtitkárt 1986-ban választották köztársasági elnökké Ausztriában. 
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Zsidó Világkongresszus őt, hogy hiányosan számolt be a háború alatti, Wehrmachtban folytatott 

tevékenységéről. Emiatt nemzetközi ellenkezést váltott ki elnöki jelölése. 
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A nyolcvanas években számos olyan állami kezdeményezéssel találkozhatunk, melyek már 

a múlttal való szembenézést, a múlt objektív vizsgálatát ösztönözték. Így az Oktatási 

Minisztérium rádióprogramot indított a nők szerepéről a nemzetiszocializmussal szembeni 

ellenállás alatt.
281

 Az ORF-el együttműködve a Minisztérium tematikus projekteket 

indított,
282

 melyekben tanulók történelmi kutatásokat végezhettek különböző jelenkori 

témákban (kutatási címek voltak például: Zsidóság Ausztriában, Visszatérés 1945-55, 

Diákok és a Jelenkor). Az Oktatási Minisztérium 1985-ben minden tartományra kiterjedő 

előadói hálózatot szervezett a „nemzetiszocializmus és neonácizmus” témakörben 

előadások megtartására.
283

 Az előadók költségeit a Minisztérium állta. Az iskolák 

meghívhattak a hálózaton keresztül akár egykori érintetteket, akár egyetemi oktatókat, 

kutatókat iskolai előadásokra. A hatvanas években az ellenállás történelmi kutatására 

irányuló állami projekt még elbukott, ahogyan láthattuk. A történelemoktatásban pedig a 

jelenkor kényes területnek számított politikai aktualitásai miatt. Ezek tükrében érezhető, 

mekkora változáson ment keresztül Ausztria a nyolcvanas évekre a történelmi 

szembenézésre vonatkozóan. 

1988-ban megemlékezéseket tartottak országszerte az Anschluss időszakának 

nemzetiszocialista áldozatai emlékére, melynek célja volt a közgondolkodás 

megváltoztatása a nemzetiszocialista osztrák múltról.
284

 Vranitzky kancellár nyilvánosan 

elismerte az osztrákság által elkövetett történelmi bűnöket egy 1993-as beszédében, és 

nyilvánosan bocsánatot kért Ausztria nevében minden túlélőtől, és az áldozatok 

leszármazottjaitól.
285

 Ezzel együtt az áldozatszerep gondolata nem tűnt el teljesen sem a 

politikai elitből, sem a társadalomból. Mégis a nyolcvanas évektől kezdődően Ausztria 

elindult a múlt értékelésének és feldolgozásának útján. 

4.4.  Nyugati értékek melletti elkötelezettség 

A második köztársaság két meghatározó pártja a köztársaság megalakulása óta kiállt a 

demokrácia és a nyugati értékrend mellett. Ennek oka az volt egyrészt, hogy mindkét párt 

tanult az első köztársaság politikai kudarcából. A másik ok a nyugati értékek 

hangsúlyozására a hidegháborús feszültség fokozódása. A köztársaság a két tömb 
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határvonalán, mindkét szuperhatalomtól megszállva jó viszonyt igyekezett fenntartani 

mindkét irányba, azonban társadalmi és politikai értékeit tekintve egyértelműen a nyugati 

tömbhöz kívánt tartozni. Ausztria önállóvá válása után aktív diplomáciai működésével és 

külpolitikájával már hangsúlyosabban is kifejezhette a nyugati értékekben és a békés 

külkapcsolatokba vetett hitét. 

4.5.  Az Államszerződés és a semlegesség hatása a nemzettudatra 1955 és 

1980 között 

Az Államszerződéssel az osztrák politikai vezetés elnyerte a tíz éve áhított függetlenséget, 

egységet és szuverenitást. A dokumentum érthető módon meghatározó eleme lett az 

osztrák nemzettudatnak. Későbbi jelentőségét az is növelte, hogy az okirat az osztrák 

történelem különösen sikeres fejezetét – hanem a legsikeresebb korszakát – indította el. 

Nagy kontrasztot mutatott ez a siker a huszadik század korábbi időszakához képest. 

Mindezek miatt az állam tudatos nemzetépítő tevékenységébe hatékonyan emelhette be az 

Államszerződés mítoszát. Ez a mítosz idővel szorosan összefonódott a semlegesség 

tudatával. Ez érdekes jelenség figyelembe véve, hogy a semlegességi törvény eredetileg a 

Szovjetunió feltétele volt az Államszerződés megkötéséhez. Az osztrák kormánypártok a 

korábbi megegyezésnek megfelelően 1955. június 7.-én a Parlament elé terjesztették az 

örökös semlegességet kimondó határozatot, melyet az egyhangúan elfogadott, és az 

alkotmányban rögzített. 

A hatvanas évektől kezdve a kormány nagy hangsúlyt fektetett mind az oktatásban, mind a 

közvélemény felé irányuló kommunikációjában az Államszerződés és a semlegességi 

törvény jelentőségének hangsúlyozására, ezeket államalapító dokumentumokként 

kezelve.
286

 Az ÖVP 1965-ös kiáltványában Ausztria katonai semlegességét a függetlenség 

legbiztosabb garanciájának nevezi. A kiáltvány a semlegességben Ausztria történelmi „híd-

szerepének” feléledését látja.
287

 Az SPÖ szintén Ausztria örökös semlegességében vélte 

biztosítottnak az ország függetlenségét.
288

 Mint lentebb bemutatom, a semlegesség 

értelmezésében sokszor megoszlott a vélemény politikai körökben és a közvéleményben is. 

Az Államszerződés és a semlegesség pozitív értékelésében és jelentőségének 
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felismerésében azonban egységes volt az osztrák politikai elit és a társadalom döntő 

többsége is.
289

 

Mind az Államszerződés mind a semlegességi törvény szorosan kapcsolódik a második 

köztársaság államideológiájához. A semlegesség tudatos nemzetépítésben játszott szerepét 

jól mutatja, hogy 1965-ben hivatalos nemzeti ünneppé, a Zászló Napjává nyilvánították a 

semlegességi törvény születésének napját, október 26.-át, mely ünnepről részletesen írok 

még a 11.2. fejezetben. Alábbiakban a semlegességi politika nemzettudatra gyakorolt 

hatását kívánom részletesebben megvizsgálni az 1955 es 1980 közötti időszakra nézve. 

A semlegesség hatályba lépéséhez szorosan kapcsolódott az ország védelmi stratégiájának 

kialakítása, mint azt a későbbiekben még látni fogjuk. A honvédelem és a szövetségi 

hadsereg szükségessége a törvénykezési szövegekben és a kormány-nyilatkozatokban 

összekapcsolódott a semlegesség védelmével, fenntartásával. A nagykoalíció felbomlása 

után az ÖVP-kormány élén Josef Klaus 1966-ban megerősítette, hogy a honvédelem és a 

semlegesség fenntartása szorosan összekapcsolódnak.
290

 

A semlegesség értelemszerűen nagyban meghatározta az ország védelmi stratégiája mellett 

annak külpolitikai mozgásterét is. A Vasfüggöny határán elhelyezkedő, korlátozott katonai 

erővel rendelkező, kis állam lévén Ausztria értelemszerűen nem támaszkodhatott pusztán a 

hadsereg védelmére. Éppen semlegessége miatt nem lehetett tagja semmilyen nemzetközi 

katonai szervezetnek sem, mely szerződésben garantált védelmet nyújthatott volna az 

osztrák államnak szükség esetén. Az ország csak optimális védelmi politikával és 

megfelelő diplomáciai lépésekkel biztosíthatta, hogy más államok tiszteletben tartsák 

semleges státuszát és függetlenségét. Az egymást követő külügyminiszterek stratégiája 

eltért abban, hogy mekkora szerepet szántak a védelmi politikának, és mekkora 

jelentőséget tulajdonítottak a külpolitikának a semleges státusz és az ország védelmében. A 

következőkben megvizsgálom, miként értelmezték az egyes kormányok Ausztria semleges 

státuszát, és pontosan hogyan befolyásolta a semlegesség Ausztria külpolitikáját a 

különböző időszakokban 1955 és 1980 között. Megvizsgálom, hogy különböző nemzetközi 

események, diplomáciai szituációk hogyan hatottak minderre. Mindezt azért tartom 

fontosnak, hogy megtudhassuk, a külpolitikában, diplomáciai lépésekben tetten érhető-e az 

osztrák állam öntudata, valamint, hogy milyen szerepben látják a különböző kormányok 
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Ausztriát semlegességéből fakadóan a nemzetközi politikában. Úgy gondolom, hogy az 

általam vizsgált időszakban három korszakot érdemes elkülönítenünk a semlegesség 

értelmezése szempontjából. Élesen nem válnak el ezek a korszakok, de jól megfigyelhető a 

semlegességi politika változása. Az első korszak 1955 és 1966 közötti időszak, a koalíciós 

kormányok ideje. A második az ÖVP-kormány alatti politika, 1966 és 1970 között, majd a 

harmadik Kreisky kancellársága, 1970 és 1983 közötti korszak. 

A diplomáciában Ausztria újra és újra a semlegességi törvény azon pontjára hivatkozott, 

mely lehetővé tette számára, hogy nemzetközi szervezetekhez csatlakozzon, amennyiben a 

megállapodásnak nincsen katonai tartalma.
291

 Ezzel a ponttal érvelt Figl külügyminiszter 

1956-ban Ausztria Európa Tanácshoz történő csatlakozásakor. Figl azt is hangsúlyozta, 

hogy a semlegesség gyakorlatát minden semleges ország maga határozza meg, így nem 

kell Ausztriának minden esetben Svájc mintájához ragaszkodnia. Ebből következően Raab 

kancellár és Figl külügyminiszter sem tartották lehetetlennek az Európai Gazdasági 

Közösséghez (EGK) való csatlakozást.
292

 Figl a „semlegesség diplomáciájának” nevezte 

ezt a külpolitikai stratégiát, ami Svájcnál nagyobb mozgásteret kívánt biztosítani az osztrák 

államnak.
293

 Ennek a felfogásnak az elmélyülését jelentette később a Kreisky által 

képviselt „aktív semlegesség” politikája. A semlegesség diplomáciája Ausztriának már Figl 

külügyminisztersége alatt is nagyobb szerepet szánt a puszta önvédelemnél. Ez a 

külpolitikai irányzat védelmezni kívánta az alapvető szabadságjogokat, a népek 

önrendelkezési jogát, igyekezett elősegíteni a kulturális értékek terjedését, a világbéke 

eléréséhez kívánt hozzájárulni. Figl Ausztria semlegességi diplomáciájával indokolta az 

osztrák kormány azon kezdeményezését például, hogy a Nemzetközi Atomenergia 

Ügynökség székhelye Bécsben legyen.
294

 

Az 1956-os magyarországi események több szempontból hatottak az osztrák semlegesség 

értelmezésére. Egyrészt Ausztria megtapasztalhatta, hogy nem lehet biztos a Nyugat 

fellépésében semlegességének vagy területi integritásának védelmében. Saját magának kell 

biztonságáért tennie. Ez a későbbiekben ösztönzőleg hatott a diplomáciai kapcsolatok 

felvételére a szomszédos, szocialista országokkal. Másrészt Ausztria függetlensége nem 

került veszélybe a magyar események és a magyar menekültek miatt. Ezt az osztrák 
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társadalom a politikai vezetés sikereként könyvelte el, ami felerősítette a semleges státusz 

jelentőségét a társadalomban és a nemzeti öntudatra is ösztönzőleg hatott.
295

 

Az ötvenes évek másik eseménye, ami formálta Ausztria semlegességi politikáját a 

libanoni válság volt 1958-ban. Az osztrák diplomácia nehéz helyzetbe került a hidegháború 

két nagyhatalma közötti politikai játszma harapófogójában. Ausztria légterét a válság során 

többször megsértették amerikai harci repülők, ami miatt a Szovjetunió tiltakozott. Ausztria 

ugyan finoman jelezte semleges státuszát, azonban igyekezett elkerülni a feszültséget az 

USA-val. Tovább nehezítette a helyzetet, hogy Raab kancellár éppen Moszkvába készült, 

ahol el szerette volna érni, hogy a Szovjetunió csökkentse az Ausztriától megkövetelt 

olajszállítmány mennyiségét. Ausztria a klasszikus hintapolitika eszközeihez nyúlt, 

nyilvánosan tiltakozott a légtér megsértése miatt, a háttérben az USA megértését kérve. Az 

USA ennél nagyobb lojalitást kívánt meg a osztrák kormánytól. Raab azonban inkább 

vállalta a kicsit hűvösebb viszonyt az USA-val cserébe egy kedvező szovjet-osztrák 

megállapodásért, melyet el is ért. A libanoni válság során az osztrák kormány ismét  

megtapasztalhatta a semleges státuszából, a hidegháborús helyzetből és a gyenge védelmi 

helyzetéből fakadó kiszolgáltatottságát. Ausztria diplomáciai válaszában ugyanakkor 

megfigyelhetjük a korábbiakhoz képest magabiztosabb, saját érdekeit öntudatosan 

védelmező fellépést.
 296

 

A fenti tapasztalatok tükröződtek Kreisky külpolitikájában is külügyminisztersége alatt 

(1959-1966), és még markánsabban megmutatkoztak kancellársága alatt (1970-1983). 

Kreisky abból a felfogásból indult ki, hogy a semlegesség elősegítheti Ausztria 

függetlenségének megőrzését, emellett pedig - a hidegháborús feszültség enyhítésével 

Ausztria körül - hozzájárulhat a társadalmi békéhez és jóléthez Ausztriában, valamint 

elszigetelheti a kommunizmust határainál. 

Kreisky már külügyminisztersége alatt is fontosnak tartotta Ausztria szerepét a harmadik 

világ országaiban, ez kancellársága alatt még nagyobb szerepet kapott. Több afrikai 

országgal is első nyugati vezetőként vette fel a diplomáciai kapcsolatot, afrikai vezetőket 

hívott Ausztriába már hatvanas évek elején. Az osztrák külképviseletek száma Latin-

Amerikában és Ázsiában is megnőtt a hatvanas években.
297

 Kreisky tehát sokkal 

jelentősebb szerepet szánt a kis, semleges közép-európai országnak, mint azt nemzetközi 
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gazdasági vagy politikai jelentősége indokolhatta. Mint erre kancellárságát vizsgálva is 

kitérek majd, ez magyarázható az első köztársaság elszigetelődésének tapasztalatával, 

valamint az osztrák állam semlegességéből és a Monarchia történelmi hagyományaiból 

(mint például a bécsi kongresszus 1814-15-ben) eredő közvetítő szereppel is. Kreisky 

külpolitikájában tehát már a hatvanas években felfedezhetjük az osztrák identitás 

jelentőségét, melyet az ország történelmi tapasztalata és hagyományai, valamint a 

semlegességből fakadó nemzetközi szerepe nagyban meghatároz. 

Kreisky többször megpróbált közvetítő szerepet játszani az NSZK és a Szovjetunió között 

is.
298

 Az erre irányuló kísérletei azonban sorra elbuktak.
299

 A külügyminiszter számolt 

ugyan a szovjet katonai veszéllyel, mégsem zárkózott el a keleti tömbbel való 

párbeszédtől, így Figl példáját követte keleti politikájában (Ostpolitik). 1959 és 1966 

között Kreisky Csehszlovákia kivételével az összes szomszédos, szocialista országgal 

rendezni tudta kapcsolatait.
300

 Keleti stratégiáját az őt követő Lujo Toncic-Sorinj és Kurt 

Waldheim is folytatta.
301

 

Kreisky keleti politikáját szolgálta Hruscsov 1960-as bécsi látogatása is. A két 

nagyhatalom között éppen különösen feszült volt a helyzet az U2-es gép lelövése miatt.
302

 

Hruscsov bécsi látogatása során tett, USA és NSZK ellen irányuló kijelentései kellemetlen 

helyzetbe hozták az osztrák vezetést, Ausztria ismét lavírozni kényszerült a két 

nagyhatalom között. Az USA bécsi nagykövete tiltakozott amiatt, hogy Raab kancellár 

nem szólalt fel Hruscsov USA-t és NSZK-t sértő megjegyzései hallatán. Raab azonban 

ismét az olajszállítmány további csökkentését ítélte fontosabbnak, így tudomásul vette az 

amerikai-osztrák kapcsolatban fellépő ideiglenes bizalmi válságot. A másik nehézséget 

azzal okozta Hruscsov, hogy látogatása során kijelentette, hogy a Szovjetunió nem marad 

tétlen, ha bármely hatalom Ausztria semlegességét fenyegetné. Érthetően tarthatott emiatt 

az osztrák vezetés a szovjet beavatkozástól az ország ügyeibe. A semlegességi politika 

további erősödését bizonyítja, hogy a találkozó végén Raab kancellár egyértelművé tette, 

hogy Ausztria képes megvédeni semlegességét, nincsen szüksége pártfogóra. Az USA 

kifogásaira a Ballhausplatzról barátságos, de kimért válasz érkezett, melyben nem volt 
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nyoma a kis ország megalázkodásának. Összességében elmondhatjuk, hogy a találkozó 

okozta diplomáciai nehézségekre adott osztrák reakcióban határozottan érezhető mind a 

semlegességi politikába vetett hit, mind az állam öntudatának erősödése. A határozott, 

öntudatos semlegességi politika helyességét pedig az 1961-es Kennedy-Hruscsov találkozó 

osztrák helyszíne igazolta.
 303

 

Az 1961-es bécsi csúcstalálkozó nagy jelentőséggel bírt Ausztria számára. A találkozó 

ugyan a két nagyhatalom számára nem hozott egyértelműen pozitív eredményt, ezzel 

szemben a semleges vendéglátó szempontjából sikeres volt az esemény.
304

 Először történt, 

hogy egy hivatalban lévő amerikai elnök látogatást tett Ausztriában. Emellett ez volt az 

első alkalom, hogy Hruscsov és Kennedy személyesen találkoztak. Ausztriának lehetősége 

nyílt közvetítőszerepet játszania a nemzetközi nagyhatalmi politikában. Így, érthető módon 

fontos volt az osztrák kormány számára, hogy sikeresen lebonyolítsa a találkozót. A 

kormány kényesen ügyelt rá, hogy a két ország delegációjával egyenlően bánjon. A 

találkozó sikeresen megvalósult, Ausztria megfelelően látta el vendéglátói szerepét. 

Kreisky külügyminiszter még egy közvetítői feladatot is vállalt, mikor egy Hruscsovval 

folytatott beszélgetés alapján tájékoztatta Willy Brandtot és Kennedyt a találkozó szovjet 

megítéléséről.
305

 Az esemény tehát Ausztria szempontjából sikeresen zajlott, ebben a két 

nagy párt egyet értett, mint ahogyan abban is, hogy az aktív külpolitikát és közvetítő 

szerepet folytatnia kell az országnak. Erre aztán lehetősége is nyílt a kormánynak már 1962 

őszén, a kubai válság idején.
306

 

Nem volt teljes egyetértés azonban a két kormányzó párt között az európai integráció 

kérdésében. Míg az SPÖ elegendőnek tartotta volna az Európai Szabadkereskedelmi 

Társulásban (EFTA)
307

 való tagságot, az ÖVP ezt a tagságot csupán ideiglenes 

szükségmegoldásnak tekintette, amíg Ausztria nem csatlakozik az EGT-hez.
308

 Az ÖVP 

Gorbach kancellársága (1961-1964) alatt nagy nyomást gyakorolt a kormányra az európai 

integráció, az EGT-hez való közeledés érdekében. Az SPÖ nem zárkózott el határozottan a 
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szorosabb európai integrációtól, de igyekezett lassítani ezt a folyamatot – Bruno 

Pittermann kancellárhelyettes és Bruno Kreisky külügyminiszter ezen dolgoztak. Ez az 

ellentét feszültséghez vezetett a koalíción belül. Végül 1961 decemberében Ausztria 

Svájccal és Svédországgal együtt társulási kérelmet nyújtott be az EGT-hez. A tárgyalások 

azonban - többek közt de Gaulle francia elnök Nagy-Britannia csatlakozásával szembeni 

vétója miatt – elakadtak. A másik két semleges ország nem is erőltette tovább a 

tárgyalásokat. Ezzel szemben az osztrák kormány – az ÖVP nyomására – folytatni kívánta 

a társulási folyamatot. Gorbach kivette az ezt ellenző Kreisky kézéből az európai 

integráció ügyét, és Fritz Bock kereskedelmi miniszternek adta a feladatot. Bock az 

integráció elkötelezett híveként a többi semleges állam nélkül is szerette volna a társulást 

megvalósítani. Az egyedüli semlegesként való társulást Kreisky lehetetlennek tartotta.
309

 

Úgy vélte,
310

 hogy egy többi semleges állammal való közös társulással lehetne csak 

elkerülni azt, hogy a Szovjetunió újabb Anschluss megteremtésével vádolhassa Ausztriát, 

és ennek okán közbelépjen. 

Megfigyelhetjük, hogy az ötvenes évek második felében és a hatvanas évek első felében 

Ausztria egyre öntudatosabb, magabiztosabb külpolitikát folytat a két nagyhatalom 

irányába. Emellett az osztrák kormányok a semlegességet egyre tágabban értelmezik. A 

katonai semlegesség betartása mellett a semleges státusszal magyarázzák Ausztria 

külpolitikai nyitását a keleti blokk országai, csakúgy, mint a harmadik világ felé. Szintén a 

semleges státusz adja az osztrák kormány kezébe a lehetőséget, hogy közvetítőként aktívan 

részt vegyen a nemzetközi politikában, segítve a két tömb közti kommunikációt és a 

feszültség enyhítését. A semlegesség új értelmet nyer az egyre aktívabb külpolitikában. 

Ennek a külpolitikának a sikeressége pedig fontos tényezővé teszi a semleges státuszt az 

osztrák társadalom önmeghatározásában. A semlegesség pozitív jelentést nyer és 

jelentősége megnő. Ha a politikai pártok nem is értenek egyet minden esetben a 

semlegességből fakadó korlátok pontos meghatározásában, abban egyetértenek, hogy a 

semlegesség fontos és pozitív pillére az osztrák állam újjászületésének és a második 

köztársaság sikerének. A semlegességi politika az osztrák társadalomban is pozitív 

visszhangra talált. Éppen ezért alkalmas eszköze lehetett a nemzettudat kialakításának. Azt 

azonban hangsúlyozni szeretném, hogy a semlegesség alapvetően a külpolitikában és 
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diplomáciában nyert pozitív értelmet. Ugyanis Ausztria külpolitikája sikerekben gazdag; 

sikerként értékeli a társadalom az 56-os magyar helyzetre adott osztrák választ, a 

nagyhatalmakkal való kommunikációt, Ausztria nemzetközi jó hírnevét. Mint később erre 

részletesen kitérek, Ausztria honvédelme indokoltan nem vált ki sikerélményt a 

társadalomban és különösen a szakértők körében a hatvanas évek első felében. 

A hatvanas évek második felének külpolitikájában a legmeghatározóbb prioritás a 

semlegességből fakadó korlátok betartása volt. Ezt leginkább Ausztria európai 

integrációjának alakulásában érhetjük nyomon. A külpolitika másik fontos célja a 

nagyhatalmakkal való jó kapcsolat további fenntartása és a béke stabilizálása volt. A 

hatvanas évek második felében felértékelődött Dél-Tirol problémájának kezelése, főként a 

térségben történt terrorakciók hatására. Megnőtt Ausztria szerepvállalása az ENSZ-ben, 

különösen Kurt Waldheim külügyminisztersége alatt (1968-1970). Ez összefüggött Dél-

Tirol kérdésével is. Többszöri elbukott kísérlet után Ausztria nem számított arra, hogy 

európai szinten megoldódik a dél-tiroliak helyzete és az Olaszországgal való kapcsolat 

rendezése. Emiatt felértékelődött az ENSZ jelentősége az osztrák külpolitikában, ezen a 

szervezeten keresztül próbálta meg a helyzetet rendezni Ausztria.
311

 

Ausztria semleges státusza miatti kötelezettségeit illetően az ÖVP-n belül sem volt teljes 

az egyetértés. A Kreiskyt külügyminiszterként 1966-ban felváltó Lujo Toncic-Sorinj az 

ÖVP-ben általánosan elfogadottnál szigorúbban értelmezte a semlegességből eredő 

kötöttségeket. Úgy vélte, az örökös semlegesség ellentétben áll egy nemzetek feletti 

szervezetbeli tagsággal. Éppen ezért fenntartotta az EFTA-tagság szükségességét, míg az 

EGT-vel szabadkereskedelmi megállapodást tűzött ki célul.
312

 Vele szemben állt Fritz 

Bock kereskedelmi miniszter, aki az integrációt fontosabbnak ítélte a semlegesség 

jelentőségénél, emiatt sürgette a minél gyorsabb megállapodást az EGT-vel a társulásról. 

Klaus kancellár Bock álláspontjához állt közelebb.
313

 

Ausztria EGT-csatlakozását sem az USA, sem a Szovjetunió nem támogatta. Hruscsov a 

semlegesség be-nemtartásával tette egyenlővé Ausztria közeledését az EGT-hez.
 314

 De 

Gaulle is ellenezte Ausztria társulását, Olaszország a dél-tiroli támadások miatt vétóval 

fenyegette Ausztriát. Kurt Waldheim külügyminiszterként ösztönözte volna az ország 
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európai integrációját, mivel ettől Ausztria nagyobb biztonságát remélte.
315

 A külföldi 

ellenállás miatt azonban – Bockkal ellentétben – nem tartotta elképzelhetőnek, hogy 

Ausztria a közeljövőben társulni tudna a Közösséghez. Éppen ezért a „kis lépések 

politikáját” választotta. Nem erőltette a társulás kérdését, hanem Ausztria külpolitikai 

aktivitását igyekezett növelni, ezzel javítani az ország nemzetközi pozícióját, megítélését. 

A szomszédos országokkal jó kapcsolat kiépítésére törekedett, az ENSZ-en belül pedig 

aktívabb részvételre. Az EGT-vel társulás helyett felmerült egy szabadkereskedelmi 

megállapodás megkötése, amit könnyebb volt az EGT-tagállamokkal és a Szovjetunióval is 

elfogadtatni.
316

 Ausztria szempontjából is előnyösebb volt, mivel társult tagként nem lett 

volna joga az EGT-döntésekbe teljes jogú tagként beleszólnia, azonban a döntések 

következményeit viselnie kellett volna. A szabadkereskedelmi egyezménnyel nem társult 

Ausztria a Közösséghez, azonban lehetővé válik az áruk és szolgáltatások kereskedelmi 

akadályoktól mentes áramlása Ausztria és az EGT között. 

Nemcsak az EGT-vel való kapcsolat és Dél-Tirol problémája ösztönözte Ausztriát az egyre 

aktívabb külpolitikára, hanem az 1968-as prágai tavasz tanulsága is. A szovjet hadsereg 

1968-as Csehszlovákiába történő bevonulása nem hozott lényegi változást Ausztria 

külkapcsolataiban. Sem a Szovjetunióval, sem a szocialista tömb más országaival nem 

romlott meg emiatt hosszabb távon a kapcsolata, egy rövid szovjet-osztrák diplomáciai 

feszültséget leszámítva. Azonban bebizonyosodott, hogy Ausztria védelmi képessége 

nagyon gyenge, mind a technika, mind a koordináció tekintetében. A csehszlovák válság 

idején is világossá vált, mennyire kiszolgáltatott Ausztria katonai szempontból egy 

szomszédos országban jelentkező válság esetén. Az USA semmi jelét nem adta annak, 

hogy szükség esetén megvédené az osztrák állam szuverenitását. A Klaus kormány a 

csehszlovák válság hatására változtatott semlegességi politikáján. Háttérbe szorult az 

európai integráció ügye és megnőtt a katonai semlegességen túl a politikai semlegesség 

jelentősége. Így az osztrák kormány nagy hangsúlyt fektetett a keleti blokkal és a 

Szovjetunióval való jó kapcsolatra és az aktív nemzetközi jelenlétre az ENSZ keretében. 

Az 1968-as tapasztalatok arra ösztönözték Kreiskyt, hogy 1970-től kancellárként ne a 

védelmi politikát és a szövetségi hadsereget igyekezzen erősíteni, hanem a nemzetközi 

szintű biztonságpolitika mellett érvelve az ország multilaterális kapcsolatait és ENSZ-ben 

vállalt, békefenntartó feladatait erősítse. Az 1970-től hivatalban lévő SPÖ-kormány tehát 
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Ausztria biztonságát nem a védelmi politika, hanem a szerteágazó külkapcsolatok révén 

kívánta biztosítani. A semlegességi politikában tehát fokozatosan áttolódott a hangsúly a 

védelmi stratégiáról az aktív külpolitikára.
 317

 

A fentiek eredményeként Kreisky kancellársága alatt (1970-1983) a kormányzati 

tevékenységek között megnőtt a külpolitika jelentősége. A Kreisky-kormány külpolitikai 

stratégiáját a külügyminiszter, Rudolf Kirchschläger úgy fogalmazta meg 1970-ben,
318

 

hogy az osztrák külpolitikának - ugyan az ország helyzetét és az örökös semlegességet 

figyelembe véve –, de mindig az aktuális világpolitika alakulásához kell alkalmazkodnia. 

A külügyminiszter 1971 januárjában a svájci külügyminiszter látogatása alkalmával még 

egyértelműben fogalmazott: „Ausztria már nem követi az egykori svájci semlegesség 

mintáját, hanem a saját geopolitikai körülményeinek megfelelő semlegességi politikát 

folytat.”
319

 Kreisky kancellárként egyértelműen aktív semlegességi politikát vállalt, ami új 

értelmet adott a semlegességnek. 1971. november 5.-i parlamenti beszédében a kancellár 

kormánya nevében kijelentette, hogy - ugyan nem akarja a honvédelem jelentőségét 

csökkenteni -, de az ország biztonsága békeidőben leginkább sikeres külpolitika révén 

garantálható, ezért semlegességi politikájában a hangsúlyt a külpolitikára és diplomáciára 

fekteti. Kreisky úgy vélte, az aktív külpolitika segít elfogadtatni és megőrizni Ausztria 

semleges státuszát és függetlenségét. Az aktív semlegességi politikát fűtötte az első 

köztársaság keserű tapasztalata, amikor a kis köztársaság teljesen elszigetelődött a világtól, 

így Németország fenyegetésével szemben nem remélhetett támogatást sehonnan. Emellett 

a kancellár számára az aktív semlegesség politikája az osztrák identitás kifejezője is volt. 

Úgy gondolta, Ausztria az európai népek sok száz éves integrációs folyamatának 

eredménye. Emiatt pedig Ausztriának tényleges gazdasági és politikai keretein túlmutató 

külpolitikát kell folytatnia, mely megteremtheti az ország nemzetközi jó hírnevét.
320

 Ez 

mutatkozott meg Ausztria ENSZ-ben vállalt nagyobb aktivitásában, számos 

békemisszióban való részvételben. Mivel a semlegességi törvény katonai semlegességre 

kötelezi az országot, nem ideológiai semlegességre, így az osztrák kormány nem zárkózott 

el a nemzetközi politikában való véleménynyilvánítástól. Ugyanakkor Kreisky 

kancellársága alatt az osztrák külpolitika a korábbiaknál jobban igyekezett mindkét 

tömbtől való függetlenségét éreztetni. Ezt megfigyelhetjük Ausztria megnyilvánulásaiban 
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az ENSZ-ben például, ahol többször is egyértelműen az USA-val szemben foglalt állás, 

vagy Ausztria erősödő keleti politikájában. Ugyanígy érezhető ez a harmadik világ 

országai felé való diplomáciai nyitottságában, vagy a közel-keleti válságban vállalt 

közvetítő szerepében, Palesztina elismerésében. Az ÖVP a hetvenes évek második felében 

többek között azt is kritizálta az SPÖ-kormány - főként Kreisky által alakított – 

külpolitikájában, hogy ugyanúgy távolságot tart a nyugati tömbtől, mint a keletitől. Az 

ÖVP pártelnök, Alois Mock 1980-ban arról beszélt, hogy Ausztria számára fontos lenne a 

szabad államok alkotta Nyugat-Európával, az Európai Közösséggel való szorosabb 

kapcsolat. 1982-ben pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy Ausztriának meglátása szerint 

nem szabadna egyenlőképpen viszonyulnia a két tömbhöz, hiszen politikai értékei alapján 

a nyugathoz tartozik.
321

 

Ausztria külpolitikáját a hetvenes években az a felfogás uralta, hogy a jó külpolitika 

egyenlő a jó biztonságpolitikával.
322

 Willibald Pahr külügyminiszter (1976-1983) három 

pillérben határozta meg az ország külügyi stratégiáját. Az első pillér a szomszédos 

országokra vonatkozott, akikkel Ausztriának fontos szoros viszonyt ápolnia. A második 

pillért az Európa-politika jelentette. Itt fontos egyrészt az Európa Tanács célkitűzéseinek
323

 

elősegítése, másrészt pedig az európai helyzet enyhülésének segítése, elsősorban a helsinki 

folyamatban való aktív részvétellel.
324

 A harmadik pillért a világpolitika jelentette. Itt 

Ausztria ENSZ-ben, a közel-keleti válság enyhítésében és a harmadik világban játszott 

szerepéről, valamint nemzetközi találkozók befogadásáról érdemes szólnom. 

Európai szinten tehát Ausztria legfontosabb feladatának az enyhülés elősegítését tekintette, 

ezt pedig a helsinki folyamattól remélte. Az enyhülés nagyban garantálhatta ugyanis a 

semleges, két hatalmi tömb találkozásánál fekvő ország biztonságát. Emellett pedig 

Ausztria aktív részvételével a helsinki folyamatban nyomatékot adhatott újból és újból 

semleges státuszának. 
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Az osztrák köztársaság számára a legkézenfekvőbb eszköz semlegességének nemzetközi 

szinten való elfogadtatására az ENSZ-ben vállalt aktív szerep volt. Az ország semleges 

státuszára hivatkozva számos békemisszióban vett részt; így Kongóban még a hatvanas 

években, Cipruson 1964-től kezdve, 1973-ban a Golán-fennsíkon és 1968-1970-ben 

Nigériában. Ausztria az ENSZ-ben aktívan fellépett az emberi jogok betartatása mellett. 

Ebben nagy szerepet játszott a kancellár és a külügyminiszter filantrop világnézete is. 

Kreisky az aktív semlegességi politika részének tekintette azt is, hogy 1972 és 1981 között 

Ausztria adta az ENSZ főtitkárát Kurt Waldheim személyében. Ausztria aktivitását az 

ENSZ-ben tovább növelte, hogy első ízben megválasztották a Biztonsági Tanács (BT) 

ideiglenes tagjának az 1973-74-es időszakra. Ráadásul éppen olyan időszakban, amikor 

számos nemzetközi helyzetet kellett kezelnie a nemzetközi szervezetnek.
325

 Ahogy már 

említettem, Ausztria a szavazáskor számos esetben az USA-val ellentétesen lépett fel.
326

 

Ebben érezhetjük az osztrák kormány véleménynyilvánítási szabadságát, magabiztosságát, 

mely hosszú távon pozitív hatással lehetett az identitástudatra is. Ausztria ENSZ-ben 

játszott szerepének megkoronázása volt az ún. UNO-City, ENSZ Központ megnyitása 

Bécsben 1979. augusztus 23.-án. Az ENSZ Központ jól szimbolizálta Kreisky osztrák 

identitásról vallott felfogását. Az ő ötlete volt ugyanis, hogy a Központban helyezzék el 

Gustav Klimt Beethoven-frízét. Így egyesült a bécsi zenei történelem, az osztrák modern 

képzőművészet és a semleges ország nemzetközi politikája.
327

 

Az ENSZ-ben vállalt osztrák szerep mellett a második köztársaság semleges státuszának 

jelentőségét azzal is növelte az osztrák kormány, hogy igyekezett Ausztriát minél több 

nemzetközi találkozó helyszínévé tenni. Kreisky már 1965-ben egy, magabiztos 

semlegességi politikát hirdető beszédében a következőket mondta: „Az elmúlt néhány 

évben Ausztria és Svájc egyre inkább a nemzetközi találkozók klasszikus helyszínévé váltak, 

és nem akarom letagadni, hogy én ebben a lehetőségben elsősorban biztonsági tényezőt 

látok Ausztria számára.”
328

 A hetvenes években több fontos nemzetközi találkozó zajlott le 

Bécsben, így az 1970-es SALT-konferencia, az 1973-as NATO és a Varsói Szerződés 

államai közötti, csapatleépítésről szóló megbeszélés, ugyanebben az évben egy Ciprus-

konferencia. 1975-ben Salzburgban találkozott Gerald Ford és Anwar el Sadat, 1979-ben 

pedig Bécsben tartották meg a SALT-II. csúcstalálkozót Brezsnyev és Carter részvételével. 

                                                             
325 1973-ban közel-keleti háború, 1974-ben ciprusi válság, dél-afrikai válság. 
326 Gehler: 462. 
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Ahogyan a fenti leírásból megfigyelhetjük, Ausztria az évek során egyre aktívabbá vált a 

külpolitika terén. A magyar válságtól kezdődően a nyolcvanas évekig az ország 

külkapcsolatai egyre intenzívebbé váltak. Az ázsiai, afrikai és latin-amerikai országokkal a 

hetvenes évek közepétől mélyült el Ausztria diplomáciai kapcsolata, majd a nyolcvanas 

években ebben a térségben csökkent az osztrák intenzitás. A kelet-európai, szocialista 

országokkal Ausztria a hatvanas években kezdte el felvenni a diplomáciai kapcsolatot, ez a 

helsinki folyamat során kibővült, majd a nyolcvanas években, a lengyel válság után ebbe 

az irányba is csökkent egy időre a külügyi aktivitás. A többi európai semleges országgal 

Ausztria a teljes időszak alatt szoros kapcsolatot ápolt.
329

 

A fokozódó külpolitikai aktivitás együtt járt azzal, hogy a semlegességből eredő 

célkitűzések fokozatosan kibővültek, a semlegességi politika pedig egyre inkább különvált 

a katonai védelem feladataitól. Az ún. aktív semlegességi politika a külügyek területén 

fejtette ki hatását, ahol az osztrák kormány véleményt alkotott világpolitikai eseményekről, 

nemzetközi békeakciókban vett részt, és aktív szerepet vállalt a nemzetközi diplomáciában 

a szélrózsa minden irányába. A katonai védelem ügye az átfogó honvédelem részeként vált 

hangsúlyossá. Ausztria egyre nagyobb jelentőséget tulajdonított a külpolitikai aktivitásnak, 

fokozatosan előtérbe helyezte ennek jelentőségét a katonai védelemmel szemben az ország 

biztonságának megteremtésében.
330

 Ezt a változást a bécsi német nagykövet, Carl Hermann 

Mueller-Graaf úgy fogalmazta meg 1960-ban Kreisky külügyminisztersége kezdetén, hogy 

az új szocialista miniszter alatt az eddigi katonai semlegesség politikai semlegességgé kezd 

átalakulni Ausztriában. Ezt a folyamatot a nagykövet veszélyesnek tartotta.
331

 

Mindez a külpolitikai átalakulás formálta a második köztársaság identitását is. A 

köztársaság külpolitikája az Államszerződés megkötésétől a nyolcvanas évek közepéig 

alapvetően sikeresnek mondható. Megfigyelhetjük a fentiekből, hogy a két politikai tömb 

határán elhelyezkedő kis, semleges állam idővel egyre nagyobb magabiztossággal 

lavírozott a két szuperhatalom között, saját aktuális gazdasági, politikai érdekeit szem előtt 

tartva. Semleges státusza nagyobb döntési szabadságot tett lehetővé számos nemzetközi 

helyzetre vonatkozóan (például az ENSZ BT-ben betöltött szerepében), és elősegítette – 

ugyanakkor biztonságpolitikai szempontból szükségessé is tette -, hogy mindkét blokk 
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irányába jó viszonyt, diplomáciai párbeszédet folytasson. Már Kreisky 

külügyminisztersége alatti is egyre inkább kivette a részét Ausztria a világ más térségeiben 

felmerülő problémák kezeléséből (békemissziók). Ez az ország méretén és nemzetközi 

szintű jelentőségén túlmutató szerepvállalás a hetvenes években még inkább felerősödött. 

Ez a tényező gyakran terrorakciók célpontjává tette az országot,
332

 ugyanakkor növelte is 

az osztrák diplomácia jelentőségét a világban. Az aktív semleges politika fokozatosan 

bontakozott ki Ausztriában, sokszor nemzetközi politikai helyzetek (pl.: magyar és 

csehszlovák válság) hatására. A hetvenes években ez az aktív semlegesség erősödött meg, 

egyes jellemzői a korábbiaknál jóval hangsúlyosabbá váltak (pl.: a növekvő nemzetközi 

szerepvállalás vagy a két tömb közti egyensúly teremtésének hangsúlya). Ausztria 

külpolitikájára és semlegességi politikájára a hatvanas évek elején, majd különösen a 

hetvenes években nagyon erősen rányomta a bélyegét Bruno Kreisky hatása. Sokan az 

ország hetvenes évekbeli nemzetközi lépéseit nem Ausztria, sokkal inkább Kreisky 

külpolitikájának nevezték.
333

 Az ÖVP 1975-től egyre élesebben bírálta az SPÖ-kormány 

külpolitikáját.
334

 A jobboldali párt ellenzte az ország saját méreténél és jelentőségénél 

nagyobb szerepvállalását, melyet a terrorcselekményekkel is összefüggésbe hozott. Azt is 

bírálta, hogy az európai integráció és a nyugati tömb támogatása a hidegháborús 

viszonylatban nem kapott kellő figyelmet, a keleti nyitás azonban annál inkább.
335

 Az 

ebből eredő feszültség is fokozta az általános felháborodást a bécsi ENSZ-központ magas 

költségei miatt.
336

 Kreisky ígéretet tett 1975-ben arra, hogy kormánya a jövőben jobban 

bevonja az ellenzéket a védelempolitikába és a külpolitikába, az ÖVP szerint azonban ez 

nem történt meg végül.
337

 

Robert Kriechbaumer történészprofesszor úgy véli, hogy amíg az Államszerződés 

megkötése után a semleges státusz a kollektív osztráktudat egyik központi eleme lett, addig 

az osztrák külpolitika jelentőségét vesztette a társadalom számára.
338

 Meglátásom szerint a 

külpolitikai sikerek és a semleges politika magabiztossága nagyban hozzájárult ahhoz, 

                                                             
332 1973-ban például Marcheggben palesztin szélsőségesek ejtettek túszul a Szovjetunióból érkező zsidó 

emigránsokat. 1975-ben az OPEC székhelyén az olajügyi miniszterek konferenciáját támadták meg palesztin 

terroristák, akik túszokat ejtettek, végül szabadon elhagyták az országot. 1981-ben Heinz Nittel, az Osztrák-

Izraeli Társaság elnöke merénylet áldozata lett. 
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hogy a semlegesség az egyik legfontosabb nemzetépítő tényező legyen a második 

köztársaságban. Úgy vélem, a Waldheim botrány előtt Ausztria nemzetközi aktivitása és 

semlegességre épített sikerei segítették a nemzettudat fejlődését. Paradox módon a 

Waldheim-botrány miatti nemzetközi elszigeteltség később, Waldheim elnöksége alatt 

(1986-1992) szintén hozzájárult az osztrák társadalom összekovácsolódásához. 

A külpolitikai sikerekkel szemben azonban az ország védelmi politikája több esetben is 

csődött mondott (pl.: légterének többszöri megsértése, tehetetlenség a csehszlovák válság 

idején). Részben ez is okozta azt, hogy a semlegességi politika egyre inkább a 

külpolitikában fejtette ki hatását, a katonai védelem fejlesztését mintegy lehetetlennek 

ítélve – különösen az SPÖ-kormányok idején. 
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5. Átfogó honvédelem fogalma 

A semlegesség nemcsak a nemzetközi helyzetekben való szerepvállalás kérdését veti fel, 

hanem az önvédelem szükségességét is. Ausztriának a többi semleges országhoz hasonlóan 

döntenie kellett önvédelme megszervezéséről is. Honvédelmi stratégiájának kialakítása 

során az újjáalakult Osztrák Köztársaság elsősorban Svájc példáját követte. 

Svájcban a két világháború közti időszakban, az egyre fokozódó náci német propaganda 

hatására és egy esetleges háború eshetőségére felkészülve átalakították a honvédelem 

rendszerét. A kialakított átfogó honvédelmi rendszernek négy alappillére lett: a katonai, a 

civil, a gazdasági és a szellemi honvédelem. Így az általam a második Osztrák Köztársaság 

esetében vizsgált szellemi honvédelem kifejezés először a svájci védelmi politika 

szakirodalmában jelent meg. A szellemi honvédelem feladata az volt, hogy mentálisan 

felkészítsen a haza védelmének, akár fegyveres védelmének szükségességére, valamint, 

hogy ellenállóképességet biztosítson a fokozódó náci propagandával szemben. Később 

több országban is elterjedt a nézet, hogy szükség van tudatos szellemi honvédelemre. 

Magyarországon például Szabó Zoltán író, falukutató és publicista vezetett rovatot a 

Magyar Nemzetben „Szellemi Honvédelem” címmel 1939-40-ben, amit végül az állami 

cenzúra ellehetetlenített.
339

 A skandináv országok honvédelmi politikájában is megjelent 

idővel az a felfogás, miszerint az ország teljes lakosságát be kell vonni a honvédelembe, és 

tudatosítani kell az állampolgárokban hazájuk iránti elkötelezettséget. Mint később 

részletesen bemutatom, a svájci példára alapozva a második világháború alatt nyert teret a 

svéd honvédelmi politikában az állampolgárok mentális felkészítésének szükségessége. A 

semleges Svédország honvédelmi stratégiájában a hideg háború alatt is megmarad az ún. 

„pszichológiai honvédelem” jelentősége, ahogyan erre a következőkben kitérek. 

Finnország a hidegháború idején kezdte el alkalmazni az átfogó honvédelem stratégiáját, 

mely a mai napig védelmi politikájának alapját jelenti.
340

 Az átfogó honvédelem 

koncepciója a mai napig érezhető az észak-európaiak védelmi politikájában, így például 

Dániában, Finnországban, Norvégiában és Svédországban a kormányok rendszeresen 

lakossági felmérést végeznek, melyben arra keresik a választ, hajlandóak lennének-e az 
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állampolgárok szükség esetén hazájukat megvédeni.
341

 A felmérésekből megállapítható, 

hogy az északi országok lakossága alapvetően pozitívan áll a honvédelem kérdéséhez, és a 

lakosok többsége hajlandó lenne országát akár fegyveresen is védelmezni.
342

 

Több dél-kelet ázsiai országban is – az európai példát követve – megjelent az átfogó 

honvédelem gondolata.
343

 Ezen országok közül Szingapúr védelmi politikájában 

érzékelhetjük leginkább az átfogó honvédelmi koncepció alkalmazását a mai napig, mely 

svájci és svéd példára 1984 óta alkalmazza a stratégiát.
344

 A szingapúri katonai védelmet a 

Szingapúri Civil Védelmi Erő egészíti ki, mely - képzett önkénteseket is bevonva - segít 

ember vagy természet okozta katasztrófa esetén. Ez a szervezet felelős azért is, hogy az 

állampolgárok figyelmét felhívja a nemzet biztonságát aktuálisan veszélyeztető 

fenyegetésekre, és felkészítse őket a megfelelő válaszadásra. A gazdasági védelmi pillér 

feladata, hogy biztosítsa a nemzeti gazdaság működését válság idején. A civil védelem 

elsősorban a társadalmi béke és stabilitás fenntartásáért felel az etnikailag és vallásilag is 

sokszínű ázsiai városállamban. Az ún. pszichológiai védelem erősíti az állampolgárok 

patriotizmusát, és felkészíti őket a haza védelmére válság idején.
345

 A szingapúri kormány 

külön honlapot üzemeltet jelenleg is, mely az alábbi módon definiálja az átfogó 

honvédelmet: „Az átfogó védelemben minden szingapúri részt vesz, egyénileg és 

kollektíven is, és célja, hogy együtt erős, biztonságos és összetartó nemzetet építsenek. Ha 

erősek vagyunk, képesek vagyunk bármilyen válságot megoldani.”
346

 A szellemi 

honvédelem feladata a honlap alapján, hogy a szingapúri állampolgárokat arra nevelje, 

hogy eltökéltek, elszántak legyenek arra, hogy az esetleges válságokat közösen oldják meg, 

büszkék legyenek országukra, és megvédjék értékeiket.
347

 

Az alábbiakban a fenti példáknál részletesebben mutatom be Svájc és Svédország átfogó 

honvédelmi rendszerének történetét a második világháború alatt, valamint az általam 
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vizsgált időszakban; 1950 és 1980 között, ugyanis ezen két ország védelmi stratégiáját 

alapul véve alakította ki az osztrák kormány saját átfogó honvédelmi rendszerét 1955 után. 

5.1. Átfogó honvédelem Svájcban 

Svájcban a szellemi honvédelem módszerét először a két világháború között, a hitleri 

propagandával szemben kezdték el alkalmazni. 1939 áprilisában a svájci parlament egy „a 

kultúra megőrzését és a kultúra népszerűsítését” szolgáló alapítvány létrehozását tervezte, 

PRO HELVETIA néven. Végül 1939 októberében PRO HELVETIA néven 

munkaközösséget hoztak létre két osztállyal; az egyik a hadsereg nevelésére (Heer), a 

másik a társadalom tájékoztatására és nevelésére szolgált (Haus).
348

 Ez a szervezet 

igyekezett a svájciak körében a hitleri propaganda terjedésének útjában állni. Az ún. „Heer 

und Haus” (Hadsereg és Ház)
349

 a második világháborút követően is fennmaradt, 

átértékelve feladatait. A nácizmus fenyegetése megszűnt, azonban a kommunizmusban 

Svájc új veszélyt látott, így a szellemi honvédelem a világháborút követően a 

kommunizmus elleni védelmet szolgálta.
350

 A nemzeti elkötelezettségre nevelés a katonák 

képzése mellett erősen megjelent az iskolai oktatásban is, elsősorban a történelemórákon. 

Mint később látni fogjuk, Ausztriában is a hadsereg és az oktatás az a két terület, ahol a 

leginkább érzékelhetjük a szellemi honvédelem működését. 

Svájcban a második világháborút követően a társadalom széles rétegeiben elterjedt egy 

mítoszokon és sztereotípiákon alapuló történelemkép,
351

 amelyet az iskolai nevelés is 

propagált. Ennek a történelemképnek fontos eleme lett a semlegesség mitologizált 

fogalma,
352

 mely azon alapult, hogy Svájc semlegessége és saját ereje folytán maradhatott 

ki a két világháború puszításaiból. Meghatározó volt a svájci identitásra, hogy a harmincas-

negyvenes években a hitleri Németországtól való elhatárolódás érdekében megerősödött az 

akaraton alapuló nemzetfelfogás és a többi németnyelvű területtől való kulturális 

elkülönülés, nemzeti öntudat. Ez a nemzeti túlfűtöttség a svájci történelemtudatra is nagy 
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hatással volt.
353

 A történelemoktatásra is erősen rányomta a bélyegét ez a nemzeti 

szemlélet;
354

 erről a korabeli történelemkönyvek tanúskodnak. 

A szellemi honvédelem a második világháború alatt a társadalom történelemszemléletének 

befolyásolását és a történelemoktatást is felhasználta a német propagandával szemben. 

Nemzeti mítoszokra, svájci hősökre alapozott történelemszemléletet terjesztett. Ez a 

jelenség a világháborút követően is megmarad, csupán már nem a nemzetiszocializmus, 

hanem a kommunizmus ellen irányult. A történelemoktatás elsősorban Svájc történetét 

kívánta bemutatni. Azonban kevésbé a tényekre alapozva, sokkal inkább színes, 

mitologikus történeteken keresztül. Svájc születését a történelemoktatás nem a manapság 

tudományosan elfogadott 1848-as évre tette, hanem 1291-re. A történelemórán a tanulók 

számos történetet hallhattak a régi svájciak külső ellenséggel szembeni harcairól és belső 

összetartozásáról.
355

 A hangsúly a régmúltra került, csaták, hősök színes bemutatására, 

ahogyan ezek a mondák a 19. századból fennmaradtak. A történelemkönyvek Svájc 

történetét kivételesnek ábrázolták. Az egyik kisiskolásoknak szóló olvasókönyvben például 

az alábbi gondolatokat olvashatjuk: 

„Egy svájci fiú vagyok, aki a hazáját szereti […], az ország minden nyelvén tisztán és 

érthetően dalolják a svájciak, hogy a mi pompás Svájcunk. […]. Mi is készek vagyunk a 

hazánkért áldozatot hozni, a hazánkért valamiről lemondani, azt szolgálni, a hazáért 

imádkozni. Így érdemelhetjük csak ki, hogy szabad országban élhetünk.”
356

 

Megjelenik tehát a hazaszeretet mellett annak igénye, hogy az állampolgárok áldozatot is 

hozzanak szükség esetén hazájuk védelmére, valamint az, hogy ezzel az áldozattal nem 

egyszerűen egy elvont „haza” fogalmat védenek, hanem olyan konkrét értékeket, mint 

például a szabadság. Ezek a gondolatok az osztrák szellemi honvédelemben is 

megjelentek. 

1970 után a történelemoktatás már sokkal inkább alapult tudományos tényeken. Emellett a 

világpolitikai történések a korábbinál nagyobb hangsúlyt kaptak. Megjelentek társadalom- 

és gazdaságtörténeti aspektusok is az oktatásban. Azonban az a hetvenes években sem 

változott, hogy a történelemoktatás Svájc alapítását 1291-re tette.
357

 Mint ahogyan az sem, 
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hogy Svájc története még mindig a világ történéseitől elkülönülten, mintegy kivételes 

jelenségként szerepelt a tankönyvekben. Így például a XX. század pusztításai a 

világtörténelem részeként jelentek meg, Svájc történelmétől függetlenül.
358

 Mint később 

bemutatom, ez - a külvilág történelmének és az osztrák történelemnek az elkülönítése - 

nagyon hasonlatos az osztrák oktatási szemlélethez. Egy másik hasonlóság az osztrák és 

svájci
359

 szemléletben az országon belüli konfliktusok elrejtése, az egység hangsúlyozása, 

ahogyan ezt később bemutatom Ausztria esetében részletesen. A svájci oktatáspolitikára 

tehát még a hetvenes években is hatással voltak egyes, a szellemi honvédelemből eredő 

elemek, melyek csak a későbbi évtizedekben szorultak vissza az iskolákban. 

1956 változást hozott a svájci kormányzat honvédelmi politikájában. A szellemi 

honvédelem céljainak és feladatainak megfogalmazásába be akarták vonni a közvéleményt 

ahelyett, hogy felülről meghatároznák ezeket, mint korábban. A Belügyminisztérium 

ösztönzésére társadalmi vita bontakozott ki a témáról. Ez a folyamat ahhoz vezetett, hogy a 

hetvenes évekre már számos definíció létezett a szellemi honvédelem fogalmára. Abban 

azonban minden témához hozzászóló egyetértett, hogy a legfőbb cél az, hogy külső hatás 

ne gyengíthesse a svájci társadalom összetartozását és szövetségi államába vetett hitét. A 

közéletben gyakori témává vált az önmeghatározás kérdése, Svájc nemzetközi politikában 

játszott szerepe, feladata, az ország politikai jövője.
360

 Még a hadseregben a feladatokat 

változatlanul a Heer und Haus nevű szervezet végezte, a civil társadalomban ezt az ún. 

Forum Helveticum szervezte meg, mely alá számos önkéntesen szerveződött egyesület 

tartozott. 

5.2. Átfogó honvédelem Svédországban 

A szintén semleges Svédországban a szellemi honvédelemhez hasonló elképzelések a 

második világháború alatt kezdtek elterjedni. A kormányzat a háború alatt igyekezett 

megszűrni a nyilvánosság elé kerülő híreket, információkat annak érdekében, hogy a 

társadalmat ellenséges külföldi hatalmak ne befolyásolhassák rossz irányba. Ez a cenzúra 

ugyan a háború után megszűnt, azonban a kormányzat változatlanul feladatának tartotta a 

lakosság ún. pszichológiai védelmét a „rosszindulatú befolyásolás” ellen. Így a kormány 

megalakította a Pszichológiai Védelmi Bizottságot 1955-ben, mely kutatásokat végzett 

ebben a témakörben, képzéseket tartott, terveket készített a pszichológiai védelem 
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feladatairól civil szervezetekkel és a Göteborgi Egyetemmel együttműködve.
361

 A 

Pszichológiai Védelmi Bizottság feladata lett a független szervezetek és hatóságok 

készültségi intézkedéseinek támogatása, és a koordinációjukról való gondoskodás.
362

 

Emellett a Bizottság külön sajtókészenléti albizottságokkal szabályozta a TV, rádió, 

újságok pszichológiai védelemre tett hatását is.
363

 A pszichológiai védelméhez 

hozzátartozott a lakosság gyors, naprakész tájékoztatása is az aktuális helyzetről. Így 

megalakult az Állami Információs Központ, melynek egy háború esetén kizárólagos joga 

volt a tájékoztatás. A Központ arra törekedett, hogy a lakosság ellenállásra és védekezésre 

való hajlandóságát megőrizze, ápolja, erősítse. Megakadályozhatta olyan hír 

nyilvánosságra hozatalát, amely árthat a lakosságnak. Ez a Központ ugyan háború alatt 

fejtette ki tevékenységét, azonban feladatait békeidőben pontosan szabályozni kellett, a 

személyzetet előre ki kellett választani és kiképezni. A Központ hatékony munkájához a 

Védelmi Bizottság regionális szervezeteket is létrehozott, melyek személyzete szintén 

előre, békeidőben kiválasztásra került.
364

 1952-ben megalapították Svédországban a 

Honvédelmi Főiskolát tisztek, köztisztviselők és gazdasági szakemberek képzésére. A 

képzések célja, hogy az átfogó honvédelem minden területen hatékonyan működjön, 

különös tekintettel az egyes pillérek együttműködésére. A főiskolán számos tanulmány 

készült az átfogó honvédelemről. A képzésben külföldiek nem vehettek részt. Az 

oktatásokon a hallgatók a világpolitikai helyzetről, stratégiai elvekről, módszerekről 

tanultak elsősorban. Nagy hangsúlyt fektetett a tananyag Észak-Európa és Svédország 

helyzetére, védelmére, ezen belül is az ún. pszichológiai honvédelemre, mely lényegében a 

szellemi honvédelem feladatait látta el. Az intézmény a legfelsőbb katonai vezető alá 

tartozott közvetlenül, a király az ő javaslata alapján nevezte ki az oktatókat.
365

 

Ausztria saját védelmi politikájának kiépítésében nagyban támaszkodott a másik két 

semleges ország tapasztalataira. Osztrák szakemberek a hatvanas évektől kezdve 

intenzíven tanulmányozták a svéd és svájci védelmi politikát, és annak egyes elemeit 

igyekeztek osztrák viszonylatba is átültetni. Svédországgal különösen Kreisky 

kancellársága alatt volt szoros Ausztria kapcsolata, melyben nagy szerepet játszott Olof 
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Palme és Kreisky régi barátsága. Ausztria kapcsolatára Svájccal és Svédországgal a 

védelmi politika terén a következő fejezetben szólok részletesebben. 
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6. Átfogó honvédelem Ausztriában 

A világháborút követően az osztrák politikai elit – elkerülendő az Első Köztársaság 

belpolitikai válságát – egyhangúan lépett fel Ausztria egységéért, függetlenségéért és a 

nyugati tömbhöz tartozásáért. Ezen célok eléréséhez járult hozzá az Államszerződést 

követően az osztrák Parlament a semlegesség törvénybe iktatásával és az Osztrák 

Szövetségi Hadsereg létrehozásával. Azonban már az ötvenes évek végén felmerült a 

gondolat, hogy nem elegendő a semlegesség és a hadsereg nyújtotta védelem a 

függetlenség hosszú távú biztosításához.
366

 Átfogó védelmi stratégia kidolgozására volt 

szükség, mely a katonai szempontok mellett társadalmi és gazdasági tényezőket is 

figyelembe vesz, valamint a lakosságot lelkileg, szellemileg is felkészíti egy esetleges 

külső támadásra. 

Ausztria lakosainak államukhoz és annak biztonságpolitikai kérdéseihez fűződő viszonya 

meglehetősen ambivalens volt. Ennek részben történelmi, részben közelmúltbeli okai 

voltak. A történelemben keresendő ellentmondásokról már írtam korábban. A második 

köztársaság létét, annak határait ugyan a társadalom túlnyomó többsége már elfogadta, 

annak életképességében nem kételkedett úgy, mint az első köztársaság létrejöttekor, mégis 

hiányzott a köztársaság első évtizedében az osztrák nemzethez, vagy akár Ausztria 

államához való kötődés, hazafias elkötelezettség. Ebből következően az osztrákok 

többsége nem is tudta elképzelni, hogy harcba szállna országáért egy esetleges háborús 

konfliktus esetén. Részben ezt az alacsony elkötelezettséget, harci morált kifogásolta az 

USA Ausztria védelmi rendszerében.
367

 Tovább gyengítették az osztrákok harcra való 

készségét a világháborús emlékek, a semlegesség helytelen értelmezése és a nyugati 

szövetségesek megszállás alatti pacifista propagandája. 

A háborút túlélők emlékezetében erősen éltek azok a szörnyűségek, amik a háború alatt 

történtek, így többségük gondolni sem kívánt egy esetleges újabb fegyveres konfliktusra, 

még országának védelméért sem. Hans Carl Artmann osztrák költő (1921-2000) 

„Kiáltvány” című verse az ország véres múltja miatt tiltakozott a hadsereg felfegyverzése 

és az általános hadkötelezettség ellen; „Mindannyiunknak jutott elég legutolsó alkalommal 
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– ez alkalommal történjen ez nélkülünk!!” („Wir alle haben noch genug vom letzten Mal – 

diesmal sei es ohne uns!!”
368

 

Ahogyan az közvélemény-kutatásokból kiderül, és a szakirodalom is többször szól róla, az 

osztrák társadalom egy jelentős része a semlegességet éppen azért tartotta jónak, mert úgy 

vélte, egy semleges államot nem érint a katonaság vagy a fegyveres konfliktusok kérdése. 

Ez azonban téves felfogás volt, hiszen a semlegesség addig nyújt csak az érintett államnak 

védelmet, még azt a többi állam tiszteletben tartja. Világosan megmutatkozott ez például 

Belgium esetében mindkét világháború során. A lakosság gondolkodását még messzebb 

sodorta a honvédelem szükségességének belátásától a megszállás tíz éve alatti pacifista 

nevelés, melyet a megszálló hatalmak igyekeztek érvényre juttatni. A védelempolitika 

hatékonyságához tehát szükség volt az osztrák közvélemény szemléletváltására is. Ebben 

kapott szerepet az átfogó honvédelem, és különösen annak negyedik pillére. Ez a pillér, a 

szellemi honvédelem célul tűzte ki a társadalom nevelését, szemléletének alakítását két, 

egymáshoz kapcsolódó területen; az osztrák nemzettudat és a honvédelem ügyében.
369

 

6.1. Az átfogó honvédelem kiépítésének folyamata 

A kis, semleges Ausztria a hidegháborús feszültség növekedésével, a Vasfüggöny határán 

alapvetően a szovjet fenyegetettségtől tartott. Még inkább tartott a szovjet veszélytől 

Ausztriára nézve az Egyesült Államok. Az USA attól félt, hogy Ausztria gyenge védelmi 

képességei és az osztrák lakosság alacsony harci morálja, országa iránti 

elkötelezettségének hiánya Olaszország és az NSZK védelmét is fenyegeti.
370

 Az USA már 

1949 óta nyitott volt Ausztria újrafegyverkezésére, ez az Államszerződésről szóló 

tárgyalásokon is kiderült.
371

 Kezdetben a helyi, kommunista hatalomátvételtől tartottak az 

amerikaiak,
372

 később, a hidegháború erősödésével már a Szovjetunió támadásától. Az 

USA támogatásával már 1949 végétől megkezdődhetett a nyugatbarát csapatok felállítása a 

B-Gendarmerie keretében. A B-Gendarmerie egy, nyugati országok által felfegyverzett, 

korábbi osztrák katonákból álló alakulat volt, mely 1952 és 1955 között szolgálta Ausztria 

védelmét. A sereg körülbelül 7 000 katonából állt, köztük 340 tisztből és 200 altiszből, 
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összesen kilenc felfegyverzett gyalogsági zászlóaljra osztva.
373

 Az USA a felfegyverzéshez 

57,5 millió US-dollárt bocsátott az osztrák kormány rendelkezésére. Ez az alakulat 

jelentette az 1955-ben felállított szövetségi hadsereg alapját. A Gendarmerie a 

Belügyminisztérium alá tartozott 1955-ig. Két hónappal az Államszerződés megkötése 

után a B-Gendarmerie-t felosztották a különböző határszakaszok védelmére és az egységeit 

a Kancellári Hivatal alá sorolták. 

1953-ban párhuzamot vont Eisenhower amerikai elnök Svájc és Ausztria helyzete között, 

így egy svájci mintán alapuló semlegesség és egy Amerika-barát, kis létszámú osztrák 

hadsereg előnyeit latolgatta.
374

 1955-ben Eisenhower amerikai elnök 40 millió dollár 

értékben nyújtott támogatást Ausztriának a hadsereg felállításához, 1956-ban pedig 17,5 

millió dollár értékben. További anyagi támogatás érkezett az USA-tól egészen 1959-ig az 

osztrák hadsereg felfegyverzésére.
375

 1955 nyarán először 28 000, majd 60 000 ember 

felfegyverzéséhez elegendő amerikai szállítmány érkezett Ausztriába az Olaszországbeli 

Livornóban lévő amerikai bázisról.
376

 A másik három megszálló is hagyott hátra némi 

felszerelést a felállítandó osztrák hadsereg részére, azonban az USA segítsége volt a 

legszámottevőbb.
377

 A CIA 1950 és 1954 között számos titkos fegyverraktárat alakított ki 

Ausztria területén, melyeket az 1955-ös kivonulásukkor nem ürítettek ki. Ausztriát a 

nyugati szövetségesek bevonták a NATO-egyeztetésekbe is.
378

 Különösen Nagy-Britannia 

és az USA tervezte Ausztria bevonását valamilyen módon a nyugati katonai szövetségbe. 

A Szovjetunió azonban határozottan ez ellen foglalt állás, és az ország semleges státuszát 

kívánta elérni. A semlegességet a szovjetek mellett Franciaország támogatta különösen.
379

 

A moszkvai memorandumban végül 1955. április 15.-én az osztrák kormány 

kötelezettséget vállalt arra, hogy az Államszerződés megkötését követően törvénybe iktatja 

az ország örökös semlegességét. A szovjetek és osztrákok között létrejött megállapodás 

elősegítette az Államszerződés megszületését, azonban korlátozta Ausztria döntési 

mozgásterét a semlegesség és a szövetségkötés kérdésében. 
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Ausztria számára azonban fontosabb volt, hogy - a megfelelő garancia mellett 

szuverenitása tiszteletben tartására - a nagyhatalmak kiegyezzenek az Államszerződést 

illetően. Emiatt óvatosan reagált az angolszász felvetésre is egyfajta „titkos szövetségesi 

státuszról”. A fentiekben említett nyugati katonai támogatás és a nyugati ideológiával való 

osztrák szimpátia miatt Ausztria közel állt a nyugati tömbhöz, az ötvenes években függött 

is a nyugati támogatásoktól, mégis határozottan távol tartotta magát a nyugati katonai 

szövetségtől, ami a Szovjetuniót elégedettséggel töltötte el.
380

 

Az Államszerződés megkötését követően a Nemzeti Tanács 1955. október 26.-án 

alkotmányos szintre emelte az ország örökös semlegességét. Ausztria alkotmányában 

kötelezettséget vállalt arra, hogy „minden rendelkezésre álló eszközzel fenntartja és 

megvédi semlegességét”.
381

 1955. szeptember 7.-én született meg a független második 

köztársaság első honvédelmi törvénye.
382

 Az Államszerződés értelmében nem 

szolgálhattak a megalakuló osztrák szövetségi hadseregben a náci párt és náci fegyveres 

szervezetek tagjai, valamint a Wehrmachtban ezredesi vagy annál magasabb rangban 

szolgáló tisztek. Emellett az Államszerződés korlátozta az osztrák hadsereg által 

használható fegyverek körét is, így például a szövetségi hadsereg nem rendelkezhetett 

rakétákkal.
383

 A szövetségi hadsereg első alakulatai a korábbi B-Gendarmerie erőiből 

álltak, melyek feladata a határvédelem volt. 1955 júniusában a Szövetségi Kancellári 

Hivatalon belül létrejött a Honvédelmi Hivatal (Amt für Landesverteidigung), Emil 

Liebitzky vezetésével.
384

 1956 nyarán ebből a hivatalból alakították ki az önálló 

Honvédelmi Minisztériumot. A honvédelemre azonban Ausztria még 1960-ban is jóval 

kevesebbet költött az ország GDP-jéhez viszonyítva, mint Svájc vagy Svédország.
385

 

1956-ban Ennsben létrehozták a Katonai Akadémiát (Militärakademie), mely 1958-ban 

áttette székhelyét Bécsújhelyre, 1967-ben pedig átnevezték a régi nevére, Theresianum 

Katonai Akadémiára.
386

 Emellett a tisztek képzésére 1956-ban egy másik képzőintézményt 

is létrehoztak Bécsben. Ez a Katonai Akadémia részét képezte 1961-ig. Ekkor 
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leválasztották a Katonai Akadémiáról, és Tiszti Akadémiának (Stabsakademie) nevezték 

el. Feladata a szövetségi hadsereg vezetőinek képzése volt.
387

 

Az 1955-ös honvédelmi törvény bevezette az általános hadkötelezettséget és a kötelező, 

kilenchónapos katonai szolgálatot. Az ÖVP 12 hónapnyi szolgálat mellett érvelt, míg a 

szocialisták már ekkor a hivatásos hadsereg és a hathónapos katonai szolgálat mellett tették 

le voksukat. Így végül a két párt 9 hónapban egyezett ki.
388

 A honvédelmi törvény a 

hadsereg feladataként kizárólag a határvédelmet nevezte meg.
389

 Ez a törvény jól 

bizonyítja, hogy egyik nagypárt sem tartotta kiemelten fontosnak a katonai védelmet. Az 

SPÖ 1958-as, új programjában külön fejezet foglalkozik a semlegesség és honvédelem 

kérdésével. Ebben a párt ugyan elkötelezte magát Ausztria függetlensége és semlegessége 

védelmére, azonban ezt a törekvést nem kapcsolta össze a katonai védelem erősítésével. 

Ugyanez a program ugyanis kimondja: „ A hadsereg feladata csupán a határok védelme. A 

hadsereg szervezeti felépítése ennek a célnak kell, hogy megfeleljen. A katonai szolgálati 

időnek olyan rövidnek kell lennie, amely még a szükséges kiképzéshez elegendő.”
390

 Ebben 

közrejátszhatott az első köztársaság hadseregéről alkotott negatív kép is, ugyanis a 

hivatásrendi államban a hadsereg a keresztényszociális politikai vezetés akaratát szolgálta, 

belső rendfenntartó, elnyomó erő volt, elsősorban a szocialisták ellen. A német hadsereg 

bevonulásakor pedig azt az utasítást kapta az osztrák sereg, hogy ne kíséreljen meg 

ellenállást. A katonai védelem politikai megítélésében emellett az is szerepet játszott, hogy 

az osztrák politikusok nem hittek abban, hogy – különösen a nagyhatalmakkal szemben – 

Ausztria képes lenne megvédeni magát. Emellett az ország vezetése vélhetőleg bízott 

abban, hogy a nagyhatalmak garantálják az osztrák semlegesség védelmét, ami azonban 

nem történt meg. Az osztrák politikai vezetés mindenesetre úgy képzelte, hogy Ausztria és 

a semlegesség védelméhez elegendő a szövetségi hadsereg szimbolikus ellenállásának 

biztosítása. Figl külügyminiszterként úgy fogalmazott; Ausztriának olyan haderőre van 

szüksége, amely sürgős esetben lead öt lövést a határon.
391

 

Liebitzkynek sikerült idővel meggyőznie Raab kancellárt arról, hogy a szimbolikus 

haderőnél többre is szükség van. Így 1956-ban megkezdődhetett a haderő bővítése, mely 

őszre már fogadhatta a bevonulókat. 1956 nyarán pedig létrejött a Honvédelmi 
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Minisztérium Ferdinand Graf (ÖVP) minisztersége alatt. 1956 őszén be is bizonyosodott, 

hogy szükség van a szövetségi hadseregre. A magyarországi forradalom idején 

Ausztriának számolnia kellett Magyarországról érkező menekültek tömegével, akár 

fegyveresek határátlépésével és a szovjet hadsereg fenyegetésével. Az osztrák hadsereget 

az osztrák-magyar határra vezényelték. A kormány és a hadsereg fellépésével a 

magyarországi események idején a lakosság nagy része elégedett volt, a közvélemény előtt 

a szövetségi hadsereg megállta a helyét.
392

 Ehhez persze nagyban hozzájárult, hogy a 

szovjet-magyar konfliktus végül nem terjedt át osztrák területre. Ezzel együtt Raab 

kancellár még 1958-ban is arról beszélt a Védelmi Tanács ülésén, hogy az osztrák hadsereg 

nem fog háborút vezetni, így fő feladata a jövőben a szomszédos államokban kialakuló 

konfliktus esetén a beáramló menekültek fogadása és a határok védelme. A kancellár 

álláspontjával az SPÖ képviselője, Otto Propst is egyetértett, és csak szimbolikus védelmi 

rendszernek látta értelmét. Graf miniszter ellenkezett. Graf államtitkára Karl Stephani 

(SPÖ) is komolyabb védelmi politika mellett érvelt, és egy védelmi stratégia alapjául 

szolgáló politikai koncepció megfogalmazását várta a Tanácstól.
393

 A vizsgált időszakban 

végig megfigyelhető, hogy a Honvédelmi Minisztérium dolgozói és a hadsereg vezetése 

sokkal fontosabbnak tartotta a védelmi stratégia kidolgozását, és ebben a katonai védelem 

szerepét, mint az ország politikai vezetése. A két tábor közti ellentét lassította a 

védelempolitika fejlődését. Horst Pleiner, tábornok és a Honvédelmi Akadémia oktatója 

ebből a különbség fakadóan az olló szétnyílásáról beszél a honvédelmi feladatok és a 

rendelkezésre álló források között.
394

 Az SPÖ pártprogramja még 1966-ban is úgy 

fogalmazott: „Ausztria örökös semlegessége a garancia országunk biztonságára és 

függetlenségére és polgáraink szabadságára.”
395

 A párt tehát pusztán a semlegesség 

tényében már garanciát látott az ország biztonságára. Ugyanebben a programban azt is 

kijelentik, hogy a honvédelem feladata a határok, a függetlenség és az örökös semlegesség 

védelme, mégis a program már a katonai szolgálat lecsökkentését tűzi ki célul, ekkor még 

csak hat és fél hónapra, három tizennégy napos fegyveres gyakorlattal.
396

 

A politikai vezetés és haderő vezetése közötti nézetkülönbség növekedése ellenére lassan 

megindult a honvédelmi stratégia előkészítése. A Honvédelmi Minisztérium 1958-as 
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tanulmánya a honvédelem céljaként fogalmazta meg, hogy a támadónak súlyos 

időveszteséget, míg a védekező Ausztriának életmentő időnyereséget okozzon. A 

tanulmány szerint Ausztria számára döntő, hogy a támadás első napjaiban időt nyerjen a 

haderő mozgósítására. Így haderejét hatékonyan be tudja vetni addig, míg a külső segítség 

megérkezik. Az ötvenes évek végén és hatvanas évek elején között a stratégiai munka 

mellett a hadsereg fegyvertára is fejlődött. Ausztria beszerzett M60A1-es páncélozott 

harcjárműveket és Saab J-29-es vadászrepülőket.
397

 Teszteltek első generációs páncéltörő 

rakétákat is a szövetségi hadseregben, ami ellen a nagyhatalmak – az Államszerződésben 

szereplő tiltás ellenére – nem emeltek kifogást, sőt az USA-tól, Nagy-Britanniától és 

Franciaországtól még információkat is kapott Ausztria a rakétatechnológia fejlesztéséhez 

egészen 1969-ig.
398

 

Bruno Kreisky külügyminisztersége alatt, 1960-ban egyeztetések kezdődtek a hadügy és a 

külügy között együttműködésükről a semlegességi politika terén, azonban a 

kezdeményezés nem volt sikeres.
399

 Ezzel szemben sikeresnek mondható Ausztria első 

ENSZ keretében megvalósított művelete. Az ország 1955-ben csatlakozott a nemzetközi 

szervezethez, és első kontingensét, egy egészségügyi egységet 1960-ban küldött Kongóba. 

Már 1959 júliusában megfogalmazta Julius Raab kormánya a hatékony honvédelmi 

politika kialakításának célját, annak katonai, civil és gazdasági vonatkozásaival, svájci 

mintára. Svájchoz hasonlóan Ausztria is ún. átfogó honvédelmet kívánt kiépíteni. A 

kormányrendelet ekkor azonban még csak három pillért említ; a katonai, civil és gazdasági 

pilléreket.
400

 

Az USA már többször jelezte Ausztriának, hogy védelmi képességei túl gyengék.
401

 Ez 

derül ki az osztrák védelmi miniszter 1962. márciusi washingtoni látogatásának 

jegyzőkönyvéből is.
402

 A látogatás alkalmával a védelmi miniszter szabadkozott, mert úgy 

érezhette az USA, hogy Ausztria nem teszi meg a szükséges erőfeszítéseket védelme 

kiépítése érdekében. Holott arról volt csak szó a miniszter szerint, hogy Ausztriának az 
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elmúlt időszakban elsősorban a gazdasági újjáépítésre kellett koncentrálnia - többek közt a 

Marshall terv miatt is. Ennek ellenére a védelmi miniszter meggyőződése, hogy 

Ausztriának felfegyverzett semlegességre van szüksége annak érdekében, hogy térségben 

ne alakulhasson ki katonai vákuum. A miniszter hangsúlyozta, hogy 50 000 fő szolgál 

aktívan a Szövetségi Hadseregben, és éppen most dolgoznak egy 10 éves programon, 

melynek első lépéseként lehetővé válna szükség esetén 100 000 ember azonnali 

mozgósítása, mely később 150 000 főre emelkedne. A tervek eléréséhez részben amerikai, 

részben svéd és svájci hitelt kérnének. Az amerikai védelmi miniszter támogatásáról 

biztosította az osztrák kormányt. Emellett hangsúlyozta, hogy az USA katonai ereje 

Ausztria számára is kedvező annak ellenére, hogy konkrét katonai egyezmény nem lehet a 

két állam között. Az USA potenciális ellenségként pedig a Szovjetuniót nevezte meg. 

Az 1955-ös honvédelmi törvénnyel
403

 létrehozott, Kancellári Hivatal alá tartozó 

Honvédelmi Tanács, melynek feladata tanácsadás volt honvédelmi és katonai kérdésekben, 

1961 júliusában kidolgozott honvédelmi tervezetében már említésre kerül az átfogó 

honvédelem három meglévő pillére mellett a negyedik, a szellemi honvédelem is. Egy 

1961-es kormánynyilatkozat szintén négy pillért említ.
404

 Az átfogó honvédelem tényleges 

kiépítése Ausztriában ezt követően kezdődött csak el. Ekkor már az egyes 

minisztériumokat is elkezdték bevonni ebbe a munkába, a Honvédelmi Minisztérium 

feladata lett a munka koordinálása és egy átfogó honvédelmi terv kidolgozása.
 405

 

Egy 1962-es minisztertanácsi határozat alapján négy - katonai, civil, gazdasági és szellemi 

ügyekkel foglalkozó - bizottság és egy különbizottság - a közlekedés és hírszolgáltatás 

területén - feladata lett a honvédelem megszervezése.
406

 Ezen bizottságokat egy-egy 

megbízott minisztérium vezette, más minisztériumok közreműködtek a munkában. A 

bizottságok munkáját a Honvédelmi Minisztérium a Belügyminisztériummal egyetértésben 

koordinálta. A bizottsági munkával párhuzamosan a kormány más érintett szervezeteket is 

egybe hívott, többek között a tartományi kormányokat, érdekszövetségeket, munkaadói és 

munkavállalói szervezeteket. 

1962 nyarán a Honvédelmi Minisztérium egyeztetésre hívta össze a bizottságokat a 

kidolgozandó stratégiájáról. A résztvevők megfogalmazták, hogy az országnak háromféle 
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fenyegetésre kell tudnia adekvát honvédelmi választ adnia. Krízishelyzet esetén valamilyen 

nemzetközi feszültség, egy nemzetközi eseményből fakadó válság kockázata jelentkezik. 

Semlegességi helyzetben egy szomszédos országban háború tör ki. Védelmi helyzet a 

legsúlyosabb válság, amikor egy másik állam Ausztriát támadja meg.
 407

 Ezzel a katonai 

védelem feladata már nem pusztán a határok védelme volt, hanem ez kiegészült a 

semlegesség és szuverenitás védelmével,
408

 így a katonai védelem jelentősége növekedett. 

Mindhárom fenyegetés esetében fontos a lakosság informálása, ez képzi a szellemi 

honvédelem alapját. 1965-ben minisztertanácsi határozatba foglalták az Ausztriát érintő 

lehetséges fenyegetések veszélyességi szintjeit,
 409

 valamint az átfogó honvédelem céljait 

és feladatait.
410

 A katonai pillér feladata lett a semlegesség katonai eszközökkel való 

megvédése és a szuverenitás védelme. A civil pillér a „lakosság védelmére, a létfontosságú 

intézmények őrzésére, a hatóságok működőképességének biztosítására” koncentrál. A 

gazdasági pillér egy esetleges krízis gazdasági hatásait kívánta csökkenteni, az ellátás 

zavarainak elkerülése érdekében tervezett lépéseket. A szellemi pillér feladata pedig olyan 

intézkedések kivitelezése volt, melyek biztosítják a „lakosság katonai fellépésre való 

készségét”.
411

 Egy 1966. április 20.-i kormánynyilatkozat megerősítette a Klaus-kormány 

elkötelezettségét az átfogó honvédelem ügyében: „A szövetségi kormány határozottan 

vallja, hogy kiemelt állampolitikai jelentőséggel bír a honvédelem ügye, amiért áldozatot is 

vállalni kell.”
412

 

1963-ban megalakult az „Osztrák Társaság a honvédelem támogatására” (Österreichische 

Gesellschaft zur Förderung der Landesverteidigung, későbbiekben: Társaság) nevű 

szervezet, mely elsősorban a gazdasági, civil és szellemi honvédelemre koncentrált. 

Megalakulásának folyamatát Dr. Günther Winkler, a Katonai Akadémia tanára vezette, 

elnökségében kezdetben ÖVP és FPÖ politikusai vettek részt. A szervezetet kezdetektől 

támogatta a Bécsi Egyetem Jogi- és Államigazgatási Tanszéke. Feladata lett a nyilvánosság 

folyamatos tájékoztatása a honvédelem problémáiról, helyzetéről és társadalmi vita 

megindítása a közéletben a honvédelemről, a potenciális, osztrák demokráciát fenyegető 
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veszélyekkel szembeni védekezésről, ellenállásról.
413

 A szervezet előadásokat szervezett, 

megbeszéléseket, szakmai vitákat hívott össze az érintett minisztériumokkal, 

szervezetekkel, nyomtatott szóróanyagot terjesztett, kapcsolatot tartott a tartományi 

szervezetekkel. Diákversenyeket tartottak, díjaztak témában készült tudományos 

munkákat. 1966-ig a Társaság alapvetően Bécsben működött.
414

 1964 novemberében 

plakátkiállítást szerveztek például, amit 27 iskolából 2000-en néztek meg. 1965-ben 

tanulói versenyt készítettek elő, melynek témája a honvédelem volt. A verseny nyerteseit 

1966-ban hirdették ki. A győztes 45 lány és 53 fiú összesen 89 100 Schillingben 

részesült.
415

 A Bécsi Egyetemen hadpolitikai szemináriumokat szerveztek 1965-től,
416

 ez 

év októberében pedig megtartották az Egyetemen a Zászló Napját, mely ünnepről még 

részletesen írok a későbbiekben. A Társaság 1973-as kiadványában azt hirdette, hogy a 

honvédelem biztosításához a hadsereg csak egy eszköz a sok közül. Emiatt kritizálta az 

1965-ös, átfogó honvédelmet bevezető határozatot. A Társaság azt kifogásolta, hogy a 

katonai pillér mellett a másik három pillér kisebb értékűnek tűnik, mintha csak 

kiegészítésül szolgálna. Hangsúlyozták, hogy a külső fenyegetés nem pusztán katonai 

jellegű lehet, hanem lehet politikai, ideológiai vagy gazdasági nyomás is. Meglátásuk 

szerint egy felelősségteljes kormányzatnak első lépésként definiálnia kell a 

biztonságpolitikai célokat, meg kell fogalmaznia, melyek a megvédendő értékei az 

államnak. Egy ilyen dokumentum tehát nem csak a biztonságpolitikai stratégiát határozza 

meg, hanem az állam alapvető értékrendjét is.
417

 A Társaság arra hívta fel a figyelmet, 

hogy mind a katonai védelem igényének pacifizmusból eredő hiánya, mind a katonai 

szolgálat megtagadása a semlegességet veszélyezteti. Úgy vélték, hogy nem történik 

elegendő felvilágosító munka annak érdekében, hogy a lakosság megértse a honvédelem 

alapvető szempontjait.
418

 A Társaság négy pontban összegzi az átfogó honvédelem – 

általuk „átfogó önmeghatározásnak” nevezett folyamat – szabályait. Az első lépés az 

önmeghatározás, védendő értékek meghatározása és a nemzeti összetartás elérése. A 

második lépcső esetleges nemzetközi feszültség esetén a háború megakadályozására tett 

politikai és katonai lépéseket foglalja magába. Amennyiben mégis támadás éri az országot 
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az elkerülő intézkedések ellenére, a harmadik lépcsőt a háború esetén tett intézkedések 

jelentik. A negyedik lépcső a terrortámadás, egyéb támadás esetén a lakosság védelmére 

tett intézkedéseket jelenti.
419

 

Az átfogó honvédelem stratégiájának megjelenésével a katonai képzés is átalakult. A Tiszti 

Akadémián a tisztek mellett civil szakembereket is elkezdtek képezni, akiknek a nem-

katonai pillérek megvalósításában kellett részt venniük.
420

 Az Akadémia parancsnoka 

1963-tól Emil Spannocchi lett, aki a hetvenes évek védelmi stratégiájának tervezésében 

kap majd fontos szerepet, azonban már 1967-ben elkezdte kidolgozni későbbi elmélete 

alapjait,
421

 melyről későbbiekben még részletesebben szólok. 1965-re az Akadémián az 

átfogó honvédelmi képzés a hagyományos tiszti képzéssel egy szintre emelkedett. A két 

részleg, a civil és a katonai részleg közti együttműködés egyre gyakoribbá vált.
422

 1967-

ben a Tiszti Akadémiából (Stabsakademie), ahol eredetileg csak felsőtiszteket képeztek, 

Honvédelmi Akadémia (Landesverteidigungsakademie) lett, az intézmény feladatköre 

kibővült. Az oktatásba egyre gyakrabban vettek részt vendégoktatóként a politikai és 

gazdasági élet, valamint a tudományos világ szereplői. Az intézmény kutatási feladatait is 

bővítette, például a honvédelem társadalomra és politikára gyakorolt hatását is elkezdték 

vizsgálni.
 423

 

A katonai képzésben történt átalakításokhoz kapcsolódóan a Társaság is átalakult a 

hatvanas évek végén. A szervezet elkezdte vizsgálni a többi semleges ország honvédelemre 

kialakított rendszerét, és az így szerzett tapasztalatok alapján tevékenységét kiterjesztette a 

többi tartományra is. A gazdasági, tudományos élet ismert személyiségeivel népszerűsítette 

az átfogó honvédelem ügyét. 1969-ben a „Modern társadalom és az önmeghatározás 

képessége” címmel a Társaság előadássorozatot tartott, melyen a szellemi honvédelem 

értékeiről beszéltek.
424

 A szellemi honvédelem intézkedéseinek egyikeként elkezdett 

referenseket képezni, akik a szellemi honvédelemről, Ausztria értékeiről beszéltek az 

iskolákban. 

Az 1968-as csehszlovák események hatására tartományi szinten is megkezdődött az átfogó 

honvédelem szervezése; 1970-re munkabizottságok alakultak minden tartományban. Az új, 
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Kreisky által vezetett kormány először 1972-ben mondta ki hivatalosan, hogy nem elég a 

katonai erő a honvédelemhez, hanem szükségesek gazdasági, szociálpolitikai és társadalmi 

intézkedések is.
425

 A szellemi honvédelem ügye azonban gyakran elsikkadt a többi pillér 

jelentősége mellett. A Honvédelmi Tanács egy 1969-es jelentése például a szükséges 

intézkedéseket taglalja a civil, katonai és gazdasági honvédelem területén, még a szellemi 

honvédelmet meg sem említi.
426

 

Az átfogó honvédelem eddigiekben vázolt szerkezete 1973-ban nagy átalakuláson ment 

át
427

. A Honvédelmi Tanács elnöke a szövetségi kancellár lett. Ezzel Ausztria 

biztonságpolitikája legfelsőbb szinten a kancellárhoz került. A Kancelláriai Hivatalban 

létrehoztak egy részleget, amely az átfogó honvédelem koordinálását szolgálta. Így a 

Kancellária felelt azért, hogy az egyes területeken a minisztériumok végrehajtsák a 

szükséges intézkedéseket. A 1975-ös törvény értelmében egy, az egyes területek 

képviselőiből álló szakmai stáb fogalmazta meg a honvédelmi intézkedések közötti 

prioritásokat, konkrét intézkedési terveket, és operációs naptárat készített a feladatokról. A 

fent említett központi egységek szorosabb kapcsolatra törekedtek a tartományi 

munkabizottságokkal. 1985-ben került elfogadásra a hatvanas évek óta tervezett hivatalos 

Honvédelmi Terv (Landesverteidigungsplan). A Terv korábban már említett három 

válsághelyzetet különböztette meg, ahol szükséges valamilyen szintű védekezés az állam 

részéről; a krízishelyzetet, a semlegességi helyzetet és a védelmi helyzetet.
428

 

Több levéltári forrás is bizonyítja az osztrák kormány érdeklődését a svéd és svájci 

honvédelmi rendszer iránt. Az osztrák Honvédelmi Minisztérium 1962-ben részletes 

anyagot küldött a svéd Honvédelmi Főiskola felépítéséről és feladatairól az osztrák 

Külügyminisztériumnak.
429

 1962 októberében a Bécsújhelyi Katonai Akadémia delegációt 

hívott Ausztriába a karlbergi katonai iskolából.
430

 Szintén ebben az évben az osztrák 

Honvédelmi Minisztérium lefordítatott egy svéd publikációt, mely a hadseregnek szóló 

javaslatokat tartalmazott Svédország függetlenségének megőrzéséhez egyrészt békeidőben, 

másrészt idegen nagyhatalmak közti háború idején. A fordításból egy példányt megküldött 
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a Honvédelmi Minisztérium a Külügyminisztériumnak is.
431

 1962-ben Ausztria védelmi 

célú kölcsönről is tárgyalt mind Svájccal, mind Svédországgal. Végül Svédországgal 

állapodtak meg a kölcsönről, melyből a Szövetségi Hadsereg svéd fegyvereket vásárolt.
432

 

1963-ban svéd tisztek egyeztetéseket folytattak a Szövetségi Hadsereg vezetőivel 

Ausztriában a hadi pszichológia terén szerzett tapasztalataikról.
433

 

1962-ben Svájccal is intenzívebbé vált Ausztria kapcsolata. Nőtt a svájci osztrák 

nagykövetség aktivitása is, melynek oka az európai integrációs törekvések mellett a három 

semleges ország együttműködésének szorosabbá válása volt a nagykövetség jelentése 

szerint.
434

 A két ország hadseregének vezetése többször találkozott egymással, hol 

Ausztriában, hol Svájcban. 1962 októberében osztrák tanulmányi csoport vett részt a svájci 

civil védelmi gyakorlaton.
435

 Az osztrák Belügyminisztérium erről szóló jelentése
436

 

szerint a civil védelem hatékony kiépítését minden svájci politikai párt támogatta. 1963-

ban svájci katonák vettek részt egy osztrák hadgyakorlaton.
437

 1964-ben az osztrák 

honvédelmi miniszter Svájcba látogatott, és találkozott a svájci honvédelmi vezetéssel, 

valamint magas rangú tisztekkel.
438

 Az osztrák miniszter megköszönte a svájciak készségét 

tapasztalataik átadására, és további svájci támogatást kért a védelmi politika területén. 

Ugyanebben az évben magas rangú tisztek több látogatást is tettek Ausztriában.
439

 Az 

svájci osztrák nagykövet 1964-ben beszámolt a Külügyminisztériumnak a Lausanne-ban 

megrendezett „Hadsereg napjáról”.
440

 A rendezvényen a svájci hadsereget ünnepelték, 

kiállítást rendeztek, filmeket vetítettek. A nagykövet úgy vélte, hogy a rendezvényen 

levetített filmet Ausztriában is hasznos lenne bemutatni azzal a céllal, hogy általa a 

hadkötelezettséget népszerűbbé tegyék a lakosság körében. A rendezvényen a svájci 

védelmi miniszter hangsúlyozta, amellett, hogy a hadsereg a semlegesség garanciája 

Svájcban, a nemzeti összetartozásnak is fontos eleme, és az állampolgári és társadalmi 
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nevelés eszközeként is szolgál. Az osztrák Oktatási Minisztérium szellemi honvédelemről 

szóló, 1968-as publikációjából megtudhatjuk, hogy a Minisztérium felvette a kapcsolatot 

szellemi honvédelmet segítő svájci és svéd hivatalokkal.
441

 

Összességében elmondhatjuk, hogy a hatvanas évektől az osztrák kormány - változó 

intenzitással ugyan – folyamatosan napirenden tartotta az átfogó honvédelem kérdéseit, 

annak nem-katonai vonatkozásaival együtt. Hangsúlyoznunk kell azonban, hogy ennek 

ellenére a nyolcvanas években is alapvetően a katonai kérdések voltak a védelmi politika 

előterében. Emellett az ún. „szellemi honvédelem”, mely a lakosság „nevelésével”, 

szemléletének módosításával foglalkozott, erősen háttérbe szorult. 

6.2.  Szellemi honvédelem Ausztriában 

Mint azt már bemutattam, a nemzettudat fejlődését Ausztria területén sok, egymásnak 

ellentmondó hatás érte. Ugyan az osztrákok államukról kialakított képe a második 

világháború után alapvetően pozitív volt összehasonlítva a húszas évekkel, ezzel együtt 

nem beszélhetünk erős államtudatról; nemzettudatról pedig még annyira sem. A szellemi 

honvédelem a hatvanas évektől elsősorban az államtudat megerősítését tűzte ki céljául. Ezt 

jól mutatja az is, hogy amikor valamiféle, országhoz való kötődést említenek a témával 

foglalkozó szövegek, túlnyomó részben az államtudat szót (Staatsbewußtsein) használják, 

csak ritkán olvasható a nemzettudat kifejezés (Nationalbewusstsein). A szellemi 

honvédelem az osztrák állam olyan értékeit emelte ki, mint a demokrácia, jogállamiság, 

szociális igazságosság, a nyugati világ értékei szemben a keleti tömb jelszavaival. Ezek az 

értékek elsősorban a világháború után létrejövő második köztársaság jogrendszeréhez 

kötődnek, semmit az osztrák - vagy akár német - nemzethez, történelemhez. A szellemi 

honvédelem koncepciója alapvetően ezen értékek védelmének szükségességéből indult ki. 

Klaus Schadenbauer az iskolai oktatásban megjelenő szellemi honvédelemről írva úgy 

látja, ennek az volt a magyarázata, hogy elfogadottabb volt a hivatalos politika számára az 

államhoz kötődő értékeket hangsúlyozni a tanulóknak, mivel a nemzetiszocializmus 

korábban már felhasználta a haza és nemzet fogalmait, így azok összekapcsolódtak a 

korábban tanított ideológiához.
442

 A kommunikációban ezzel együtt azért szerepet kaptak 

más, „nemzetibb” értékek is – ahogy azt későbbiekben bemutatom; így a Habsburg 
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történelmi hagyományok, az osztrák kultúra, zene, irodalom hagyományai, valamint a 

földrajzi adottságok, a természet szeretete, sporteredményekre való büszkeség például.  

A szellemi honvédelem tehát abból indul ki, hogy az osztrák állam fontos értékekkel bír, 

melyekről a társadalomnak tudnia kell, büszkének kell lennie ezekre, és nem utolsó sorban 

meg kell védenie ezeket, ha fenyegetve lennének. Itt kapcsolódik az állam-, nemzettudat 

kérdése a honvédelem ügyéhez. Ha a társadalom tisztában van értékeivel, és kötődik 

azokhoz, védelmezni is fogja őket, ha kell, katonai erővel is. Így fejlődhet az osztrákok 

harci morálja. Van azonban egy másik probléma a harci morált illetően azon túl, hogy az 

osztrákok nem kötődnek eléggé államukhoz, értékeikhez. Ahogy azt korábban említettem, 

a társadalom jelentős része nem gondolt a második köztársaság első évtizedében egyáltalán 

katonai védelemre.
443

 Ez egyrészt az örökös semlegesség hibás értelmezéséből fakadt, 

mely abból indult ki, hogy Ausztriának nem kell katonailag megvédenie magát, hiszen 

semleges. Sokan azonban úgy látták, hogy nem is lenne érdemes magát megvédenie, 

hiszen olyan katonai erőt úgysem tud felmutatni, mely szembe szállhatna egy 

nagyhatalom, pl. a Szovjetunió erejével. A katonai erő alkalmazásának társadalmi 

elutasításához hozzájárult a világháború emléke, valamint a szövetségesek 1945 utáni 

pacifista propagandája is, ahogyan említettem az előző fejezetben. Ezek következtében az 

osztrák társadalom egy része negatívan állt a hadkötelezettség kérdéséhez, a Szövetségi 

Hadsereget pedig nem tartotta az ország védelmére alkalmasnak. A szellemi honvédelem 

így azt is céljául tűzte ki, hogy változtat az osztrák társadalom katonai kérdésekhez, 

hadsereghez való hozzáállásán. Meg kívánta győzni a közvéleményt arról, hogy fontos 

Ausztriát akár katonai erővel is védelmezni, és hogy az állam védelmezéséből az egész 

társadalomnak ki kell vennie a részét egy esetleges válság, konfliktus esetén. Már 1959-

ben Adolf Schärf államfő hangsúlyozta annak fontosságát, hogy Ausztria 1945 után 

felállította saját hadseregét és vállalta, hogy függetlenségét és semlegességét szükség 

esetén akár fegyveresen is megvédi.
 444

 

A szellemi honvédelem intézkedései tehát egyrészről az osztrák állam- és nemzettudat 

erősítését célozták, másrészt a társadalmat arra akarták ösztönözni, hogy készek legyenek 

Ausztria védelmére, ennek érdekében készek legyenek áldozatot hozni, akár katonai 

eszközökkel is védelmezni államukat és annak értékrendjét, értékeit. 
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A második köztársaság függetlenedésekor még nem fogalmazódott meg a vezető 

politikusokban, hogy a honvédelem hatékonyságához az osztrák állampolgárok ügy iránti 

elkötelezettsége is szüksége. Raab kancellár 1955-ben még azt hangsúlyozta
445

, hogy a 

semlegességi törvény kizárólag az államot kötelezi, az egyes állampolgárokat nem. 

Később, az átfogó honvédelem stratégiájával megjelent a szellemi honvédelem fogalma is, 

elsősorban a szakirodalomban, stratégiai tervekben. A korábban már ismertetett, Ausztriát 

érintő lehetséges kockázatok esetén a szellemi honvédelem feladatait is megfogalmazta a 

Minisztertanács: A szellemi honvédelem eredményeképpen krízishelyzetben a lakosság 

elviseli a növekvő terheket és támadás esetén az ellenállásra is hajlandó. Védelmi 

helyzetben a szellemi honvédelem segít a lakosság harci morálját fenntartani úgy, hogy az 

állampolgárok bízzanak a politikai és katonai vezetésben és támogassák a kormányt 

intézkedései során.
446

 Mindezzel együtt a tényleges tevékenység ebben a pillérben indult 

meg legnehezebben. 

Ahogyan arról korábban írtam, a Társaság a hatvanas évektől ösztönözte a négy pillér 

feladatainak koordinálására létrejött bizottságokat, hogy tartományi szinten alszervezeteket 

hozzanak létre. A katonai, civil és gazdasági pillérek esetében meg is indult a tartományi 

szerveződés. A szellemi honvédelem feladataival foglalkozó ún. G bizottság, mely a többi 

bizottsághoz képest csak egy évvel később kezdte meg működését,
447

 leginkább központi 

szinten működött, és főként az iskolákban bevezetendő intézkedésekre koncentrált. Ez is 

jól mutatja azt, hogy a védelmi politika szellemi pillérje volt a legnehezebben kezelhető, 

ennek célkitűzései voltak a legkevésbé kézzel foghatóak. 

A G Bizottság alakuló ülését 1963 novemberében tartotta Bécsben. Ezt azonban 

megelőzték előkészítő ülések. 1963 júniusában Sankt Wolfgangban ültek össze a 

Külügyminisztérium kérésére az Oktatási Minisztérium szakértői. Ennek az előkészítő 

megbeszélésnek az volt a feladata, hogy megfogalmazza a szellemi honvédelem kereteit, 

fő csapásirányát. Sankt Wolfgangban négy fő területet határoztak meg a résztvevők, ahol a 

szellemi honvédelemre való neveléshez szükséges intézkedéseket tenni. Ezek a 

felsőoktatás, a közoktatás, az iskolán kívüli ifjúsági nevelés és felnőttképzés, valamint a 

véleményformáló fórumokon történő kommunikáció (pl.: TV, rádió, sajtó, film,  
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színház).
448

 Ezen négy területnek megfelelően hoztak létre az Oktatási Minisztérium 

szakértőiből álló szekciókat, melyeknek feladata lett az egyes területek intézkedéseinek 

kidolgozása. A szekciók munkájában az érintett minisztériumokon kívül (honvédelmi, 

külügyi, belügyi, igazságügyi, oktatásügy) részt vettek a tartományi kormányok, különféle 

szakmai szervezetek, gazdasági kamarák, parlamenti pártok, egyházak, civil szervezetek. 

Az alábbiakban bemutatom azokat a fontosabb terveket, melyeket az előkészítő 

bizottságok fogalmaztak meg a szükséges intézkedésekről.
 449

 

A munkabizottságok tanácsosnak tartották a svájci és svédországi szellemi honvédelmi 

stratégia alapos vizsgálatát. A legfőbb terület, ahol a honvédelmi nevelés meghatározó 

eredményeket érhet el, az oktatás területe volt a munkabizottságok szerint. Az előkészítő 

tervek alapelve volt, hogy az osztrák államtudathoz (Staatsbewußtsein) kapcsolódó értékek 

az oktatás teljes ideje alatt jelen legyenek a tanításban. A közoktatásban hangsúlyt kell 

fektetni az osztrák államiság értékeire, a nemzeti identitásra és fel kell ébreszteni a 

gyerekekben az államuk iránti felelősség érzetét. Ehhez a tanárok képzése is fontos. A 

tanárképzésben szerepet kell kapnia a hadsereg tagjainak is, akik megértetik a leendő 

tanárokkal a honvédelem és a hadsereg fontosságát. A munkacsoport javasolta, hogy az 

Oktatási Minisztérium tegye kötelezővé, hogy a tankönyvekben, oktatási anyagokban 

szerepeljenek a szellemi honvédelem alapelvei. 

A felsőoktatásról szóló szekció munkájában az egyetemi hallgatók képviselete is részt vett. 

Az előkészítő munkában közreműködők javasolták, hogy az október 26.-i Zászló Napja 

kapjon a felsőoktatási intézményekben nagyobb szerepet, valamint, hogy az akadémiai 

szektor az Oktatási és a Honvédelmi Minisztériummal közösen szervezzen rendezvényeket 

a honvédelemhez kapcsolódóan. A felsőoktatásban dolgozók lépjenek kapcsolatba a 

Honvédelmi Minisztériummal, kezdjenek tudományos együttműködésbe. Az Oktatási és a 

Honvédelmi Minisztérium rendezzen közös szemináriumokat a felsőoktatás területén, a 

Honvédelmi Minisztérium írjon ki kutatási pályázatokat a felsőoktatási intézményekkel 

együttműködve a honvédelem témakörében. A felsőoktatási intézmények indítsanak 

valamennyi szakon olyan kurzust, mely a szellemi honvédelem céljait szolgálja. A szekció 

ülésén Dr. Herbert Fischer egyetemi tanár elmondta, hogy a Grazi Egyetemen bevezették a 

védelmi politikáról szóló szemináriumot. A munkabizottság javasolta, hogy a felsőoktatási 

tanítókban tudatosítsák a szellemi honvédelem fontosságát és az ebből eredő 

                                                             
448 Oktatási Minisztérium levéltári anyaga. ARD, BMf. U. Z1 111.214 Präs/63 v. 27.11.63 
449 Oktatási Minisztérium levéltári anyaga.ARD, BMf. U. Z1 111.214 Präs/63 v. 27.11.63 
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felelősségüket. Kutatói ösztöndíjakkal támogassa a kormány a biztonságpolitika területén 

végzett tudományos munkát. Szükséges a szellemi honvédelem kommunikálása különböző 

hallgatói szervezeteken keresztül is. 

A harmadik szekció azt fogalmazta meg, hogy a nevelésnek hatásosnak kell lennie az 

iskolarendszeren kívül is. Érdemes lenne ifjúsági szónokversenyeket szervezni a 

honvédelem témakörében, fiatal állampolgároknak szóló rendezvényeket támogatni és a 

Zászló Napján figyelemfelkeltő rendezvényeket szervezni. A Zászló Napja kapcsán 

nagyobb megbecsülést kell kivívni az osztrák nemzeti szimbólumoknak a társadalom 

körében. Az Érettségizők Hetén is érdemes megjelenni a honvédelemre vonatkozó 

kommunikációval, kiválasztott filmeken, szóróanyagokon keresztül terjeszteni a szellemi 

honvédelem ügyét. A szekció ösztönzött az ún. népies sportok támogatására (pl.: 

kirándulás, hegymászás, síelés, biciklizés), melyek egyben Ausztria természeti értékeit, 

nemzeti hagyományait is hangsúlyozzák. Tanácsolta a sportkifejezések között a 

hadseregnél használt kifejezések elterjesztését, így a hadsereg nyelvezete a hadkötelezett 

fiatalok számára nem lesz idegen. A bizottságok javasolták, hogy a sportegyesületeknek 

legyen egy kultúráért felelős tagja, aki a sportolókkal az osztrák kultúra értékeit 

megismerteti. 

Az előkészítő bizottságok szükségesnek látták a szellemi honvédelem alapelveit a 

felnőttképzés tananyagában is megjelentetni; különösen olyan kurzusok esetén, mint pl. a 

jelenkori történelem, földrajz, szociológia, politikaelmélet. Ehhez be kellett vonni a 

felnőttképzéssel foglalkozó intézmények vezetőit is a szellemi honvédelem ügyébe. Az 

iskolarendszerből kikerülők nevelése elősegíthető különböző társadalmi szervezetek 

ügynek való megnyerésével, például a hegyi mentő szolgálat, a Vöröskereszt helyi 

szervezetei, a tűzoltók vagy a népegészségügyi szervezetek bevonásával. 

A média területén a szellemi honvédelem feladataként az ezzel foglalkozó szekció 

megfogalmazta a közvélemény megismerésének fontosságát, médiakampányok indítását, 

díjak kiosztását a témában készült publicisztikákért. Javasolta szeminárium indítását a 

témáról publicisták részére, valamint a honvédelem szellemének megfelelő filmek, 

rádióműsorok készítését. A média megfelelő fórumként szolgálhatott arra a szekció szerint, 

hogy a szellemi honvédelmet és államtudat értékeit - mint például a jogállamiságot, 

igazságosságot, nyugati világ értékeit, Ausztria területi védelmének fontosságát – széles 

társadalmi körben terjeszthessék. 
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A G Bizottság 1963 novemberében ült össze, hogy az előkészítő bizottság munkája alapján 

megállapodjon a szellemi honvédelem feladatairól. A Bizottság 1964 decemberében 

tartotta második ülését, ahol a bizottsági munkában résztvevőket az átfogó honvédelem 

helyzetéről is tájékoztatták, és a szellemi honvédelem korábban megfogalmazott feladatait 

felülvizsgálták. Ezt követően a G Bizottság harmadjára, immáron utoljára is összeült, 1967 

márciusában. Az ülésen mind az oktatási miniszter, Theodor Piffl-Percevic, mind a 

honvédelmi miniszter, Georg Prader részt vett. Az ülés résztvevői elismerték a szellemi 

honvédelemért eddig végzett munkát és előrelépéseket. Azonban úgy látták, hogy a 

továbbiakban hatékony munka tartományi szinten valósulhat meg. Így az oktatási miniszter 

írásban fordult minden tartományi kormányzóhoz. Azt kérte tőlük, hogy alakítsanak ki 

tartományi bizottságokat, melyek a szellemi honvédelem ügyét segítik tartományi szinten. 

Ezek a bizottságok idővel minden tartományban összeálltak.
450

 Mindezen 

kezdeményezések ellenére Heinrich Drimmel korábbi oktatási miniszter még a hetvenes 

évek elején is úgy látta, hogy ez a pillér Ausztria honvédelmi stratégiájában a 

mostohagyerek szerepét tölti be. Drimmel felhívta rá a figyelmet 1972-ben, hogy a 

szellemi honvédelemre az osztrák kormány évente 600 ezer Schillinget költ csupán, ami 

töredék része annak, amit Svájc már 30 évvel ezelőtt erre költött. A miniszter azt is 

kifogásolta, hogy az Oktatási Minisztériumban csupán 3 alkalmazott foglalkozik 

ténylegesen a szellemi honvédelem feladataival, ők is főmunkájuk mellett, gyakran 

szabadidejükben.
451

 

A G Bizottság által kidolgozott intézkedések végrehajtása 1964-től figyelhető meg. 

Körülbelül havonta információs füzet tájékoztatta a szellemi honvédelem területén 

dolgozókat a fejleményekről. Emellett egy kézikönyv is készült, mely segítette a területen 

dolgozó oktatókat, trénereket.
452

 Ettől az évtől nagyobb hangsúlyt fektetett az állam a 

Zászló Napjának megünneplésére például, bár ekkor még ez nem hivatalos ünnepnap.
453

 

Az iskolákra vonatkozó szabályozásba – ahogyan azt később részletesen bemutatom - 

belekerültek a szellemi honvédelem feladatai is. Az iskolareform véleményezése kapcsán 

elhangzott a Rektorok konferenciáján, hogy az oktatás feladata az európai szellemiség, 

hagyományok átadása a diákok számára úgy, hogy azok az oktatási rendszerből kikerülve 

erkölcsileg erős személyiségekként fellépjenek a társadalmi életet felbomlással, széteséssel 
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fenyegető tendenciákkal szemben.
454

 A média területén is megfigyelhetőek szellemi 

honvédelem érdekében tett intézkedések. 1966 nyarán St. Wolfgangban szemináriumot 

rendezett az Oktatási Minisztérium a belföldi sajtó körülbelül 40 képviselője számára. A 

szemináriumon a szellemi honvédelem lehetőségeiről egyeztettek. A megbeszélésen részt 

vettek svájci és svéd szakemberek is, akik számos, az osztrákok számára új és hasznos 

felvetéssel, ötlettel szolgáltak.
455

 1967 áprilisában az Oktatási Minisztérium az Osztrák 

Könyvkereskedők Szövetségének (Hauptverband des Österreichischen Buchhandels) 

támogatásával versenyt szervezett bécsi könyvkiadók között. Az volt a feladat, hogy a 

kiadók hozzájáruljanak a Szellemi Honvédelem című könyv egy fejezetéhez, mely az 

osztrákok teljesítményéről szólt a tudomány és művészetek terén. A versenyben 43 bécsi 

kiadó vett részt.
456

 

A fentiekben ismertettem a G Bizottság által kidolgozott tervet a szellemi honvédelem 

megvalósítására az oktatás, ifjúsági politika, kultúra és kommunikáció területén. A 

továbbiakban azt vizsgálom meg, mi valósult meg ezekből a tervekből, hol érhető nyomon 

a szellemi honvédelem ügye a különböző politikai területeken. 

                                                             
454 Rektorok konferenciájának jegyzőkönyve (GZ. 92/3 – 1961/62.; 1962. 02. 27.) : új iskolatörvény 
véleményezése (BMfU 24-GesetzeH 1963-1965 2102) 
455 Finder: 15. 
456 Finder: 15. 
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7. Szellemi honvédelem az Osztrák Szövetségi Hadseregben 

Az alábbi fejezetben azt vizsgálom meg, hogyan hatott az átfogó honvédelmi stratégia, és 

különösen a szellemi honvédelem koncepciója az osztrák szövetségi hadseregben. Ennek 

vizsgálata előtt azonban fontosnak tartom röviden bemutatni a szövetségi hadsereg 

helyzetét a hatvanas évektől kezdődően – amikor az átfogó honvédelem struktúrája 

ténylegesen megjelent az ország védelmi politikájában – az általam vizsgált korszak 

végéig, tehát a nyolcvanas évekig. 

Annak ellenére, hogy a hatvanas években megindult az átfogó honvédelem koncepciója 

alapján Ausztria honvédelmi stratégiájának kidolgozása, a katonai védelem kérdésében 

változatlanul nagy eltérések voltak elsősorban a haderő vezetői és a politikusok, 

másodsorban a különböző politikai pártok, civil csoportok között. Ez lassította mind a 

hadsereg, mind az átfogó honvédelem fejlesztésének ügyét. 

A legszélsőségesebb gondolatot Hans Thirring, Wilfried Daim és Günther Nenning 

vallották. Ők a hadsereg feloszlatását és az ország teljes lefegyverzését kívánták elérni. 

Hans Thirring, fizikus professzor és SPÖ-képviselő, a békemozgalom elkötelezett híve 

1963 decemberében ismertette tervét a Parlament előtt Ausztria teljes lefegyverzéséről,
457

 

mely heves indulatokat váltott ki a képviselőkből. A professzor terve szerint a szövetségi 

hadsereget fel kellene oszlatni, a határvédelmet pedig ENSZ-katonák vennék át. Thirring 

tervétől az SPÖ vezetése elhatárolódott.
458

 A hetvenes évek elején történt egy 

népszavazásra tett sikertelen kísérlet is a hadsereg feloszlatásáról, melyhez nem gyűlt össze 

kellő mennyiségű aláírás. A népszavazást Günther Nenning, osztrák író, újságíró és 

politikai aktivista kezdeményezte. Az elképzelés Wilfried Daim, osztrák pszichológus és 

író ötletén alapult. Wilfried Daim úgy vélte, hogy az Államszerződésben rögzített 

feltételek – például a rakétabeszerzés tilalma – alapjában korlátozzák Ausztria mozgásterét 

a katonai védelem területén. Daim azt állította, hogy „egy modern háborúban Ausztria – 

figyelembe véve területi nagyságát, népességszámát, gazdasági lehetőségeit és a 

                                                             
457 Ermacora, Felix: Weißbuch zur Lage der Landesverteidigung Österreichs: an Stelle eines noch immer 

fehlenden Berichtes der Regierung Kreisky über den Stand der umfassenden Landesverteidigung. Wien, 
1973. p. 35. 
458 Neissl, Christian: „Die Wehrpolitik der Sozialdemokratie im Spiegel ihrer Parteiprogramme von 1945 bis 

zum Ende des Kalten Krieges“. Bécs, 2008. Diplomamunka. p. 74. 
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fegyverzetére vonatkozó korlátozásokat – nem képes magát katonailag megvédeni.” Éppen 

emiatt az osztrák hadseregre vonatkozó felvetések mind önámítások csupán.
459

 

Az SPÖ vezetése a hadsereg teljes felszámolásával nem értett egyet, ahogyan azt fentebb 

írtam, azonban a katonai védelemhez való viszonya ambivalens volt. Ezt Hans W. Christ 

egy cikkben találóan megfogalmazza: „Támogatjuk, mert szükséges a létezése, de 

alapjában ellene vagyunk, mert jobb lenne, ha nem lenne rá szükség.”
460

 Ennek részben 

oka lehetett az első köztársaságból eredő negatív tapasztalat.
461

 Oliver Rathkolb szerint a 

szövetségi hadsereg 1968-as fellépésének kudarca is erősítette a szocialisták negatív 

hozzáállását.
462

 Az SPÖ mind az 1966-os,
463

 mind az 1967-es - „Horizons 80” című
464

 - 

programjában a katonai szolgálat lerövidítését tervezte. Ez később, az 1970-es 

választásokat megelőző időszakban sem változott, sőt a pártprogram honvédelmi része 

vesztett addigi súlyából is. A hadsereg reformjának ügyénél a szocialisták számos más 

terület fejlesztését fontosabbnak ítélték, például: a közigazgatási reformot, a 

szociálpolitikát, oktatáspolitikát vagy a külpolitikát.
465

 

Az SPÖ hadseregreformra vonatkozó elképzeléseinek legfontosabb pontja 1967-től kezdve 

a katonai szolgálat lerövidítése volt a korábbi nyolc hónapról hat hónapra. Speciális 

katonai funkciók betöltésekor a féléves szolgálatot kívánták még másfél évvel 

kibővíteni.
466

 A szolgálati idő csökkentésének ötlete az 1970-es választások eredményében 

valószínűleg nagy szerepet játszott, hiszen a szavazásra jogosultak életkorát 19 évre 

csökkentették, így sok szavazó fiatalt érintett a katonai szolgálat.
467

 Az SPÖ Ifjúsági 

Tanácsa 1969-ben a szolgálati idő hat hónapra csökkentését kívánta minden későbbi 

fegyvergyakorlat nélkül.
468

 Kreisky kancellárként úgy ítélte meg, az ország védelmét nem 

elsősorban a hadsereg határozza meg. Hirdette az átfogó honvédelem szükségességét, 

azonban - meglátásom szerint - szemléletében a hangsúlyok eltértek a svájci példán alapuló 

                                                             
459 Daim, Wilfried: Analyse einer Illusion: das österreichische Bundesheer. 1969. p. 20.-22. 
460 Walter, Christ Hans: Das Bundesheer – ein Streitpunkt? In: Die Zukunft Heft 24/1963. p. 17., valamint 

Neissl: 74. 
461 1934-ben a hadsereg az autoriter hatalom szolgálatában támadt a szocialistákra. 
462 Rathkolb, Oliver: Bruno Kreisky und die Heeresreformdiskussion 1970/1971. In: Manfried 

Rauchensteiner, Josef Rausch, Wolfgang Etschmann (szerk): Tausende Nadelstiche. Das österreichische 

Bundesheer in der Reformzeit 1970-1978. Graz, Wien, Köln. 1994. 47.-73. p. 52. 
463 Das Programm für Österreich, 1966. In: Berchtold: 306. 
464 Bluhm: 123.-124. 
465 Rathkolb (1994): 47.-48. 
466 Rathkolb (1994): 48. 
467 Bluhm: 126. 
468 Rathkolb (1994): 49. 
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átfogó honvédelemtől. A svájci mintában a honvédelem alapja az ütőképes hadsereg. A 

katonai védelem hatékonyságát növeli a civil, gazdasági és szellemi/pszichológiai 

védelem. Ezzel szemben Kreisky koncepciójában adott egy hadsereg, mely nem kellően 

erős és ütőképes egy komolyabb támadás kivédéséhez. Éppen emiatt minden más 

eszközzel garantálni kell, hogy ne kerüljön sor katonai összecsapásra, sem az országon 

belül, sem külső támadóval szemben. Így egyéb célok mellett a katonai konfliktus 

elkerülését kell szolgálnia a hatékony társadalompolitikának, gazdaságpolitikának és nem 

utolsó sorban a külpolitikának. A kancellár egy, a hadseregreformon dolgozó bizottság 

munkáját megnyitó beszédében 1970 májusában a következőket mondta: „egy nép és egy 

állam ellenállóképességét nem pusztán katonai ereje adja, hanem bel- és külpolitikája, 

gazdasági ereje és társadalompolitikája is. Az embereknek tisztában kell lenniük azzal, 

miért érdemes hazájukat, életkörülményeiket megvédeniük.”
469

 Ezek a gondolatok azt 

támasztják alá, hogy Kreisky az átfogó honvédelem másik három pillérjét kiemelten 

fontosnak tartotta. A hadseregreformra vonatkozó intézkedései pedig alátámasztják, hogy 

ugyan szükségét érezte a szövetségi hadsereg meglétének, sőt bizonyos fokú 

fejlesztésének, mégsem a katonai védelem állt védelmi politikája középpontjában. Például 

pozitívan ítélte meg a katonai szolgálatot kiváltó polgári szolgálat szerepét, melyet ki akart 

terjeszteni a fejlesztési programokra és szociális munkára.
470

 Ez is azt mutatja, hogy nem 

feltétlenül a katonai erő fejlesztésében látta a honvédelem kulcsát. Nyitott volt a polgári 

szolgálat lehetőségeinek bővítésére, és ezzel párhuzamosan a katonai szolgálat idejének 

csökkentésére. A hadsereg teljes felszámolásának gondolata azonban távol állt tőle. Sőt, 

fejleszteni kívánta a katonai szolgálat ideje alatti képzést, ezzel is csökkentve a fiatalok 

hadseregben szerzett negatív tapasztalatait.
471

 Ahogy arról már írtam a semlegesség 

kérdésével foglalkozó 4.5. fejezetben, a szocialista kormány, és elsősorban Kreisky az 

ország külső erőkkel szembeni védelmét a megfelelő külügyi és diplomáciai döntések 

révén biztosítottnak látta. Az ENSZ-el való szoros együttműködés és az aktív nemzetközi 

szerepvállalás mind ezt segítette elő.
472

 

Az SPÖ-kormány hadseregreformjára a fenti elképzelések ellenére valamelyest hatottak az 

SPÖ-közeli Emil Spannocchi tábornok elképzelései. Ahogyan már korábban, a 6.1. 

fejezetben említettem, a tábornok a hatvanas évek végétől dolgozott Ausztria hatékony 
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katonai védelmének stratégiáján. Az ún. területvédelmi koncepció 

(Gesamtraumverteidigung) a hetvenes évekre született meg. Maga a tábornok „ezer 

tűszúrás taktikájának” is nevezte ezt a stratégiát. Ugyanabból a tényből indult ki, mint 

azok, akik Ausztria korlátozott lehetőségeire hivatkozva ellenezték a hadsereg fejlesztését. 

Spannocchi elismerte, hogy Ausztria potenciális megtámadója jó eséllyel az osztrák 

haderőnél jóval erősebb, hatékonyabb, nagyobb hadsereggel rendelkezik. A Katonai 

Akadémia oktatója ennek ellenére vallotta, hogy Ausztriának érdemes katonai védelmét 

kiépítenie, és késznek állnia egy támadással való szembeszállásra. A stratégia lényegét az 

adta – ezért nevezi ezer tűszúrásnak -, hogy az osztrák seregnek sok, kisebb fennakadást, 

kárt kell okoznia a támadónak. Spannocchi elképzelése azon alapult, hogy nagy 

valószínűséggel egy támadás esetén Ausztria nem fő célpont lesz, hanem elfoglalása 

pusztán eszközéül szolgál egy nagyobb célnak. Éppen ezért a támadónak akkor éri meg az 

osztrák államot lerohannia, ha kis veszteséggel, gyorsan képes uralma alá hajtani, majd 

nagyobb céljára tud koncentrálni. Az „ezer tűszúrás” pedig az ellenségnek éppen ezt a 

célját kívánta meghiúsítani. Spannocchi szerint az osztrák hadseregnek kerülnie kell a nagy 

összecsapásokat, amiben gyorsan megsemmisülne egy erős ellenféllel szemben. Ehelyett 

kisebb csatákat kell provokálnia, számos helyen meg kell akasztania időszakokra 

támadóját. Így az ellenség a tervezettnél nagyobb anyagi, időbeli és humán ráfordítással 

tudja csak Ausztria területét elfoglalni. Ez egészül ki az átfogó honvédelem többi 

területének aknamunkájával, így például a lakosság passzív ellenállásával. 

Végeredményként a támadónak túl nagy veszteséggel kellene számolnia Ausztriával 

szemben, amely elfoglalása – a tábornok feltételezése szerint – nem is a fő célja lenne. Egy 

ilyen stratégia hatékony megszervezésével akár az is elérhető lenne, hogy egy potenciális 

támadó visszarettenjen a támadástól a túlzott veszteség eshetősége miatt. Spannocchi 

területvédelmi koncepciója különböző területekre osztotta fel az országot az alapján, hogy 

egy védelmi helyzetben milyen szerepet tölt be az adott térség. Eszerint megnevezett
473

 

kulcsfontosságú övezeteket (Schlüsselzonen), ahol a fő támadásra számítani lehet; 

területbiztosító övezeteket (Raumsicherungszonen) a támadót lassító hadműveletekhez és 

bázisterületet (Basisraum), melyeken garantálható a szuverenitás a többi terület elvesztése 

esetén is. A bázisterület előtti térséget nevezte ellenállási zónának (Widerstandszonen), az 
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ellenállási zóna és a határövezet közötti területet pedig lassító zónának 

(Verzögerungszonen). 

A katonai védelem ügye mellett a konzervatív politikusok sem álltak ki teljes 

mellszélességgel. Az ÖVP például alapvetően nem ellenezte a katonai szolgálat idejének 

lecsökkentését – ezt valószínűleg nem is tehette volna jelentős népszerűség-csökkenés 

nélkül. Klaus kancellár ÖVP-kormánya alatt Hermann Withalm alkancellár fel is vetette a 

féléves katonai szolgálat lehetőségét.
474

 Azonban az ÖVP a hetvenes években úgy ítélte 

meg, hogy a Kreisky-kormány nem fordít elég hangsúlyt a honvédelemre. A konzervatívok 

szerint a szocialisták a katonai szolgálat idejének csökkentését nem szakmai 

megfontolásból, hanem népszerűségük növelése érdekében hirdették. Szerintük a 

szocialisták mind a reformok, mind a költségvetés tekintetében háttérbe szorították a 

honvédelem és a hadsereg ügyét. Felix Ermacora ÖVP-képviselő és emberi jogi szakértő 

úgy vélte 1973-ban, hogy a szocialista kormány nem informálja kellőképpen a lakosságot a 

honvédelem fontosságáról, céljairól és aktuális helyzetéről.
475

 Ermacora éppen ezzel 

indokolja azt, miért írt tanulmányt az osztrák honvédelem helyzetéről a hetvenes években. 

Tájékoztatni szeretné a lakosságot és felkelteni érdeklődésüket a honvédelem ügye iránt. 

Emellett provokálni is szeretné a kormánypártot elmondása szerint, hogy az nyíltan színt 

valljon honvédelmi stratégiájáról, vagy annak hiányáról. Ermacora úgy látta, hogy a 

korábbi kormányokkal ellentétben a Kreisky-kormány még csak nem is igyekszik a 

semlegességet a honvédelem fejlesztésével garantálni. A politikus nem értett egyet azzal, 

hogy a hatékony külpolitika háttérbe szoríthatja a hadsereg és a honvédelem ügyét, hiszen 

még a sikeres külpolitika sem akadályozhatja meg minden esetben egy honvédelmi 

kockázat felerősödését.
476

 Ermacora hangsúlyozta, hogy az Államszerződéssel, mely 

biztosította Ausztria katonai szuverenitását, ugyanakkor megtiltotta bármely idegen 

hatalom részvételét az osztrák honvédelemben, Ausztria vállalta önmaga védelmét saját 

erőből. Ennek vállalását erősítette meg az ország a semlegesség törvénybe iktatásával is.
477

 

A szakértő úgy látta, a hitleri háború bebizonyította, hogy a jövőben totális háborúkra kell 

felkészülni, ahol a megtámadott országnak minden erejét latba kell vetnie a sikeres 

védekezéshez. Nem pusztán az ország területét, hanem az állam által biztosított politikai és 

társadalmi berendezkedést és jólétet is meg kell védeni szükség esetén. Ermacora 
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Spannocchihoz hasonlóan úgy vélte, hogy egy Ausztria elleni támadás esetén valószínűleg 

nem maga Ausztria lenne a fő célpont, az osztrák területek elfoglalása stratégiai 

szempontokat szolgálna egy másik célhoz. Éppen emiatt Ermacora szerint is érdemes arra 

a célra építeni az osztrák stratégiát, hogy a támadónak túl nagy veszteséggel járjon 

Ausztria lerohanása, így ha képessége van is az elfoglalására, nem érné meg neki.
478

 Egy 

potenciális támadónak okozott károkat nagyban növelni tudja a lakossági ellenállás 

Ermacora szerint, éppen emiatt tartja fontosnak a szellemi honvédelem ügyét.
479

 

Az ÖVP és FPÖ támogatásával, 1963-ban alapított Osztrák Társaság a honvédelem 

támogatására is azt a nézetet hirdette, hogy szükség van átfogó honvédelemre még akkor 

is, ha Ausztria nem lehet elég erős ahhoz, hogy bármely hatalommal szemben háborút 

nyerjen. A Társaság által 1973-ban kiadott munkában Ermacorához és Spannocchihoz 

hasonlóan amellett érvel a szerző, hogy egy jóval erősebb agresszor is elbizonytalanodik, 

ha fennáll az általános társadalmi felkelés és ellenállás veszélye, ami nagy kárt tud okozni 

a támadónak, így a támadás által szerzett előnyei csökkennek. A szerző a Spannocchi által 

megfogalmazott „ezer tűszúrás” stratégiáját tartja Ausztria számára a megfelelő 

stratégiának. Fontosnak tartja azt is, hogy javuljon a hadsereg társadalmi megítélése.
480

 

Kreisky 1970 áprilisában bejelentette, hogy bizottságot állít fel kormánya, melynek az lesz 

a feladata, hogy kidolgozzon egy olyan hadseregreformot, mely lehetővé teszi a szolgálati 

idő félévre történő lecsökkentését.
481

 A bizottságban több minisztérium (oktatásügyi, 

pénzügyi, belügyi, szociálisügyi és külügyi), a parlamenti pártok, ifjúsági szervezetek, 

munkáltatói és munkavállalói érdekképviseletek, a háborús sérültek és a nők 

érdekképviselete, valamint a katonaság szervezetei képviselték magukat.
482

 A katonai 

szakértők többsége úgy vélte, a hathónapos katonai szolgálat nem elegendő.
483

 A 

hadseregreformot előkészítő bizottság heves vitákat követően elkészítette javaslatát. A 

bizottság úgy ítélte meg, hogy a katonai szolgálat hat hónapra csökkentése csak úgy 

lehetséges jelentős védelmi kockázat nélkül, ha a tartalékosok későbbiekben rendszeresen 
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gyakorlatokon vesznek részt, felállításra kerülnek készenléti egységek, és a tisztikart 

fejlesztik minőségben és létszámban is, a katonai kiadásokat pedig növelik.
484

 

Az előkészítő bizottság jelentését csak kis részben figyelembe véve készült el az SPÖ 

1971-es törvényjavaslata, mely 6 hónapra csökkentette a katonai szolgálatot, 50 napban 

limitálta a korábban 124 napos fegyveres gyakorlatot. Az ÖVP felszólalt a fegyveres 

gyakorlat drasztikus csökkentése ellen. Az FPÖ az 50 napos fegyveres gyakorlat mellett 

egy 15 napos stratégiai gyakorlatot is kívánt.
485

 A szövetségi hadsereg tisztjeinek többsége 

aláírta azt a nyílt levelet, mely arra figyelmeztetett, hogy a katonai szolgálat idejének 

csökkentése jelentősen gyengíti az osztrák haderő ütőképességét. A pártok nem tudtak 

arról sem megegyezni, hogy a kötelező 6 hónapnál továbbszolgáló katonáknak milyen 

juttatás járjon. Az SPÖ hadseregreformja ellen a német védelmi miniszter, Helmut Schmidt 

is tiltakozott.
 486

 Tovább nehezítette az SPÖ-javaslat elfogadását, hogy Lütgendorf védelmi 

miniszter a közvélemény kereszttüzébe került 1971 májusában, amikor egy beszédében a 

forrófejű fiatalokat kritizálta, akik nem tisztelik a felmenőik által teremtett rendet. 

Lütgendorf beszéde az ifjúsági szervezeteket felháborította, és az SPÖ-t is megosztotta. 

Egy 1971. június 8.-án tartott, Lütgendorf elleni demonstráció végül hadseregellenes 

tiltakozássá vált. Az SPÖ nem reagált a demonstrációra, míg Franz Jonas (SPÖ) szövetségi 

elnök beiktatási beszédében az ütőképes hadsereg szükségét hirdette, és a katonaságot a 

demokrácia lelkének nevezte.
487

 

Az SPÖ igyekezett a másik két parlamenti párttal elfogadtatni a hadseregreformot. Így 

hajlandó volt a fegyveres gyakorlat idejét 60 napra emelni például. Ugyan 1971 nyarán 

már úgy tűnt, sikerült a két nagy pártnak megegyezésre jutnia, az ÖVP végül mégsem adta 

támogatását a reformhoz. Ebben közrejátszott valószínűleg a párt választási politikája is, 

mivel közeledett az új Nemzeti Tanács megválasztásának ideje.
488

 Végül a Nemzeti Tanács 

1971 júliusában az SPÖ és az FPÖ támogatásával fogadta el a hadseregreformot, amely 

1971. augusztus 1-jén lépett hatályba.
489

 A törvény értelmében a katonai szolgálat ideje 6 

hónap lett. Ez egészült ki további fegyveres gyakorlattal, ami évente 15 nap, a maximum 
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60 napot nem haladhatta meg. A törvény lehetőséget adott a 6 hónapot meghaladó, 

önkéntes katonai szolgálatra. 

Felix Ermacora 1973-as munkájában úgy ítélte meg, hogy a kormány nem tesz eleget a 

hatékony védelmi rendszer kiépítéséért, pedig erre nagy szükség van. Ermacora tiltakozott 

a katonai szolgálati idő 6 hónapra csökkentése ellen és amiatt is, hogy a kormány nagyobb 

teret enged a katonai szolgálat polgári szolgálattal való helyettesítésének, mint a korábbi 

kormányok. Ermacora azt állította ebben az elemzésében, hogy Ausztria aktuális védekező 

képessége elégtelen, az ország a hetvenes évekre katonai vákuummá vált.
490

 Ezt egy 

NATO vizsgálat eredményével is alátámasztotta, melyről a klagenfurti Volkszeitung 

tudósított 1970 októberében. A vizsgálat azt mutatta ki, hogy Albánia mellett Ausztria 

hadserege a leggyengébb a kontinensen.
491

 

Volt azonban, aki úgy ítélte meg, hogy az SPÖ-kormány alatt a katonai idő csökkentése 

ellenére fejlődés figyelhető meg a védelmi politikában. Albert Bach például arról írt, hogy 

paradox módon a katonai szolgálati idő csökkentésének vágya kényszerítette rá a kormányt 

arra, hogy reformot indítson el a védelmi politika területén, bár eredeti célja nem ez volt.
492

 

Oliver Rathkolb úgy véli, az 1971. júliusi törvénnyel a Kreisky-kormány csupán a politikai 

alapokat teremtette meg a további reformokhoz.
493

 1971. november 5.-én Kreisky második 

kormánya ugyanis nyilatkozatot adott ki további hadseregreform kidolgozásának 

szükségességéről. Ezeket az újabb reformokat kívánta Kreisky egy 1972 februárjában, a 

Bécsújhelyi Katonai Akadémián szervezett rendezvényen előkészíteni. A rendezvényre 

számos terület képviselője, így a politikai pártokon és a hadsereg vezetőin túl, gazdasági 

szereplők és a sajtó is meghívást kapott. 

Részben a korábbi hadseregreformon dolgozó bizottság részéről merült fel az igény, hogy 

az átfogó honvédelem koncepciója az alkotmányba is belekerüljön,
494

 és ezt a Kreisky-

kormány is támogatta. A kormány tervei alapján az alaptörvénybe egyrészt bele kellett 

kerülnie az általános hadkötelezettségnek, melyet eddig csak a honvédelmi törvény 

szabályozott. Másrészt kidolgozásra került egy ún. Védelmi doktrína is. 1972 márciusában 

Kreisky a Honvédelmi Tanács ülésén, Rudolf Kirchschläger külügyminiszter előtt 

ismertette az osztrák honvédelemről szóló kormánynyilatkozat tervét. Ebben a tervezetben 
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az osztrák kormány elkötelezte magát az átfogó honvédelem ügyének. A kormány 

elkötelezte magát az állampolgárok demokratikus jogai, az alkotmányos rend, az ország 

függetlensége és területi egységének megvédésére. A honvédelemhez az osztrák népnek is 

a tőle ésszerűen elvárható mértékben, emberi, anyagi és társadalmi lehetőségeit figyelembe 

véve hozzá kell járulnia. Ez alatt a kormány azt értette, hogy az általános 

hadkötelezettségen és az állam anyagi forrásain túl el kell látnia a társadalomnak a civil 

védelem feladatait és szükség esetén a gazdasági készenléti intézkedéseket. Az állam 

feladata, hogy az állampolgárokat tájékoztassa a honvédelem szükségességéről, 

feladatairól és céljairól.
495

 Ez utóbbi a szellemi honvédelem részét képzi. Kirchschläger 

bevonásával 1975 júniusára készült el a végleges „Átfogó honvédelemről szóló védelmi 

doktrína”, mely belekerült az Alkotmányba 9a cikkelyként.
496

 A doktrína értelmében „az 

átfogó honvédelem feladata, hogy az ország függetlenségét, sérthetetlenségét és területi 

egységét megőrizze, különös tekintettel az állam örökös semlegességére. Az átfogó 

honvédelemnek védelmeznie kell az erőszakos külső támadásoktól az alkotmányos 

intézményeket, azok cselekvőképességét, valamint a lakosság demokratikus szabadságát. 

Az átfogó honvédelem részét képzi a katonai, szellemi, civil és gazdasági honvédelem. 

Minden osztrák állampolgárságú férfi hadköteles. Aki lelkiismereti okokból megtagadja a 

hadkötelezettséget, és ezáltal felszabadul alóla, annak polgári szolgálatot kell teljesítenie. 

Ezek részleteit törvények szabályozzák.”
497

 Módosította a parlament a hadseregről szóló 79. 

cikkelyt is, mely ezután a következőket tartalmazta: „A hadseregre hárul a katonai 

honvédelem feladata. A hadsereg köteles – amennyiben a törvényes civil hatalom igénybe 

veszi a közreműködését – a katonai honvédelmi feladatain túlmutatóan is az alkotmányos 

intézményeket és azok cselekvőképességét, valamint a lakosság demokratikus szabadságát 
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védelmezni, fenntartani a belső rendet és biztonságot, segítséget nyújtani természeti 

katasztrófák és szerencsétlenségek okozta rendkívüli helyzetekben.”
498

 

A védelmi politika következő lépése az átfogó honvédelmi stratégián alapuló honvédelmi 

terv elkészítése volt. A harmadik Kreisky-kormány 1975-ben a Védelmi doktrínát 

politikája egyik alapkövének nevezte, és a kancellár megbízta kormánya tagjait, hogy saját 

területükre vonatkozóan fogalmazzák meg a kitűzendő célokat és szükséges 

intézkedéseket, melyek belekerülnek majd a készülő honvédelmi tervbe.
499

 Az SPÖ 1978-

ban módosított pártprogramja már megemlíti az átfogó honvédelem szükségességét. A 

pártprogram az örökös semlegesség fenntartásában még mindig hangsúlyos szerepet szánt 

a külpolitikának, a katonai védelmet pedig kimondottan „Ausztria korlátozott pénzügyi 

lehetőségeit figyelembe véve” kívánja megvalósítani. Mindezzel együtt elismeri a 

honvédelem fontosságát, az általános hadkötelezettség szükségességét, és elvárja az 

állampolgároktól, hogy „készek legyenek a demokratikus köztársaságot akár áldozatok 

árán is megvédeni.” A program hangsúlyozza a demokratikus nevelés fontosságát a 

lakosság honvédelemre való készségéhez.
 500

 Ez a gondolat a 8. fejezetben bemutatásra 

kerülő politikai nevelés szükségességét erősíti meg. Az 1985-ben véglegesített honvédelmi 

tervben megjelent a védelem egyik fő rendezőelveként Spannocchi területvédelmi 

koncepciója. 

1975-ben tehát az átfogó honvédelem ügye alkotmányos szintre emelkedett, ezzel pedig a 

szellemi honvédelem ügye is. Mégis az átfogó honvédelemre szánt szerény állami források 

jól mutatják, hogy az elvhez kapcsolódó intézkedések végrehajtása nem tartozott a 

kormány hangsúlyos feladatai közé. A szellemi honvédelem feladatait elsősorban a 

Honvédelmi Minisztérium és a Katonai Akadémia igyekezett megvalósítani a 

rendelkezésre álló forrásokból. Ezek az intézkedések részben arra irányultak, hogy az 

osztrák társadalmat meggyőzzék a szövetségi hadsereg szükségességéről és fontosságáról. 

A társadalom nagy részében negatív kép élt a katonaságról és a hadkötelezettségről a 

korábban már említett okokból; a háború rossz emléke, a kezdeti pacifista nevelés, 

valamint a semlegesség félreértelmezése miatt. Ezt a negatív képet fokozták az 

előbbiekben bemutatott nagy különbségek a politikai táborok és más, véleményformáló 
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személyek, szervezetek nézetei között. Adalbert Schreiner, a Katonai Akadémia igazgatója 

(1959-1978) szerint a média sem segített a honvédelem fontosságának megvilágításában, 

sőt gyakran jelentek meg hadseregellenes cikkek.
501

 Heinrich Drimmel korábbi oktatási 

miniszter azzal vádolta az állam TV-t, az ORF-et, hogy csak olyan személyek álláspontját 

mutatja be, akik a fegyveres semlegesség ellen és a hadsereg teljes leépítése mellett 

szólalnak fel. Így például interjút készítettek Günther Nenninggel, aki a hadsereg 

leépítéséről szóló népszavazás ügyén fáradozott. Emellett gyakran mutatnak hadsereg 

elleni társadalmi akciókat a miniszter szerint. Ezzel szemben ritkán említi meg a TV a 

szellemi honvédelem ügyét adásaiban.
502

 

Az alábbiakban azt vizsgálom meg, milyen intézkedéseket tett az állam a hatvanas-

hetvenes években a szellemi honvédelem erősítése érdekében a hadsereghez és a katonai 

szolgálatot teljesítőkhöz kapcsolódóan. A szellemi honvédelem legtöbb intézkedése a 

hadsereghez köthetően valósult meg. A katonák szellemi képzését, nevelését a hadseregben 

áthatotta az állam- és nemzettudatra való nevelés és a honvédelembe vetett hitre való 

tanítás. Emellett a hadsereg és a Honvédelmi Minisztérium célja volt az is, hogy a civil 

társadalommal elfogadtassa a hadsereget. 

A Katonai Akadémián nagy hangsúlyt fektettek a Mária Terézia által alapított Akadémia 

hagyományaira, megemlékezéseket tartottak az uralkodó szobra előtt.
503

 Ezzel az 

Akadémia hangsúlyozta az osztrák katonaság gazdag történelmi múltját. A szövetségi 

hadsereget más országok mintájára tartományok szerint osztották be, tartományonként 

saját jelképekkel. Így az egy tartományból származó katonák között könnyebben alakult ki 

az összetartozás érzése.
504

 Ez segíthette a hadsereghez való kötődésüket. 1967-ben a Tiszti 

Akadémiát, ahol eredetileg csak felsőtiszteket képeztek, Honvédelmi Akadémia néven 

átalakították, képzési spektrumát kibővítették.
505

 Az új Akadémia rendszeresen információt 

szolgáltatott a hatóságok és a honvédelmi rendszerben dolgozók részére az átfogó 

honvédelem helyzetéről, nehézségeiről, eredményeiről. Az új intézmény innentől kezdve a 

lakosság és a hadsereg közti kapcsolat kialakítását, építését is segítette. 

Szintén a hadsereg és civil társadalom kapcsolatának javítása érdekében a Szövetségi 

Hadsereg 1969-től kezdve partnerségi és szponzori megállapodásokat kötött állami és 
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503 Wenninger: 46. 
504 Wenninger: 45. 
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magáncégekkel, valamint érdekképviseletekkel. A befolyásos Szakszervezetek 

Szövetségével például 1978-ban született partnerségi egyezmény. A megállapodásokkal a 

hadsereg a katonai védelem ügyét kívánta jobban elfogadtatni a társadalommal, a 

hadsereget közelebb vinni az emberekhez. Vranitzky kancellár a Szakszervezetek 

Szövetségével kötött partnerség 10. évfordulóján úgy fogalmazott: „Ez a partnerség a 

munkavállalók honvédelemmel és különösképpen a hadsereggel való szolidaritását jelenti. 

Azt jelképezi, hogy a hadsereg vitathatatlanul társadalmunk részévé vált.”
506

 1980-ra már 

38 partnerségi megállapodása volt a Szövetségi Hadseregnek.
 507

 

Az újoncok képzésében a szellemi honvédelem szempontjait is figyelembe vették, ennek 

részleteit a Honvédelmi Minisztérium egy rendelete tartalmazta.
508

 A hadkötelezettséget 

teljesítő fiataloknak például rendszeresen szervezett a hadsereg helytörténeti 

kirándulásokat más osztrák tartományokba.
509

 A katonák meglátogatták Bécs 

nevezetességeit, ezek között is elsősorban a Parlamentet és a Várkapunál található hősi 

emlékművet. Az újoncoknak fogalmazást kellett írniuk valamilyen helytörténeti, vagy a 

nemzettudatról szóló témáról (ez a gyakorlat már az ötvenes években is létezett);
510

 így az 

osztrák hadsereg szerepéről, vagy a semlegesség mibenlétéről. Ezeket a dolgozatokat aztán 

értékelték, rangsorolták, a jól sikerülteket jutalmazták. A jutalmat nemzettudatot erősítő 

könyvek jelentették, így például 1963-ban a Bécsi Hadtörténeti Múzeumról, Savoyai 

Jenőről és az osztrák zászló történetéről szóló könyvek voltak.
511

 Ami azonban ennél is 

fontosabb volt, a dolgozatok alapján a G Bizottság képet kapott arról, hogyan 

gondolkodnak az újoncok Ausztriáról, az osztrákok szerepéről, vagy az osztrák 

hadseregről. Ilyen dolgozattéma volt például, hogy miért van szüksége Ausztriának 

hadseregre.
512

 A Honvédelmi Minisztérium elképzelése az volt, hogy a katonai szolgálat 

elvégzését követően meg kell vizsgálni, hogy megértették-e a katonák a hadsereg és 

honvédelem jelentőségét. Azokat a katonákat, akiknek a fogalmazása nem tükrözte a 

szellemi honvédelem iránti elkötelezettséget, tovább tervezték képezni.
513

 Levéltári 

dokumentumok tanúskodnak arról, hogy a Honvédelmi Minisztérium komolyan vette, és 

                                                             
506 ÖMZ magazin idézi a kancellárt: 1/89, p. 57. 
507 Neissl: 117. 
508 Honvédelmi Minisztérium levéltári anyaga. AdR BML Zl. 69.252-Betr/Ausb/60, majd kiegészítés: Zl. 

316.500-Ausb/62 
509 Állampolgári és honismereti nevelés. Honismereti utak. Karintia. BfL 354.992-Ausb/64. 
510 Minisztériumi rendelet erről: Zl. 340.170-Ausb/63. 1963. 12. 02. 
511 Honvédelmi Minisztérium levéltári anyaga AdR BML, Zl 340.170-Ausb/63 
512 Zl 5.926/BuK/64. 
513 Honvédelmi Minisztérium levéltári anyaga AdR BL, Zl. 346.491/64 
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elemezte az újoncok fogalmazásait, véleményét.
514

 Ezzel ellentétben a tisztek nem 

lelkesedtek a fogalmazásjavítás ötletéért, emiatt a Minisztérium kész volt civil tanárokat 

alkalmazni erre a feladatra.
515

 Tirolban kérdőívet is kitöltetett a hadsereg az újoncokkal.
516

 

Ezekből a kérdőívekből kiderült, milyen a katonák hozzáállása a kötelező katonai 

szolgálathoz, államhoz, hadsereghez és az osztrák állampolgársághoz. A kérdőíveket az 

Innsbrucki Egyetemen elemezték. Az volt a cél, hogy a valós viszonyokhoz igazíthassa a 

hadsereg az állampolgári nevelés módszereit. A Honvédelmi Minisztérium azt várta el a 

katonáktól, hogy tisztában legyenek a fegyveres semlegesség és az osztrák országgyűlés 

által megszavazott semlegességi törvény miben létével csakúgy, mint az 

Államszerződésből, szuverenitásból és semlegességből eredő kötelezettségekkel. Az 

Osztrák Társaság a honvédelem támogatásáért nevű szervezet szorgalmazta, hogy az 

újoncok a katonai kiképzés mellett szociológiát, pszichológiát és pedagógiát is 

tanuljanak.
517

 

Filmbemutatókat és rádióadásokat is szerveztek az újoncoknak,
518

 melyek témája általában 

valamilyen osztrák kulturális örökség vagy történelmi téma volt, pl.: az osztrák 

biedermaierről, Savoyai Jenőről; vagy a jelenkori Ausztria szerepéről (pl.: Ausztria és az 

ENSZ). A katonák képzésében a történelmi és államismereti témák kiemelt szerepet 

kaptak. Ezektől az Akadémia azt remélte, fejlődik nemzettudatuk, és büszkék lesznek az 

osztrák állam berendezkedésére, értékeire, így tudatosan védik azt meg. A „Haza- és 

honismeret” című tantárgy is a szellemi honvédelem céljait szolgálta az újoncok 

alapképzése során. A tanórán bemutatták a hallgatóknak, hogy miért fontos a semleges 

Ausztria számára a honvédelem, a hadsereg, mit jelent a fegyveres semlegesség, melyet az 

osztrák állam felvállalt. Az újoncok megismerték, hogy milyen kötelezettségeik és jogaik 

vannak osztrák katonaként és állampolgárként. A tantárgy keretében tanultak a katonák az 

állam működéséről és feladatairól, a demokrácia mibenlétéről, Ausztria jelenkori politikai, 

gazdasági és katonai helyzetéről. Az újoncok tanultak az osztrák semlegességi törvényről, 

az osztrák közigazgatás felépítéséről. A tanórán az oktatóknak hangsúlyozniuk kellett a 

demokráciában fontos állampolgári viselkedést, így a közös munkát, közös gondolkodást 

és közös felelősséget. Meg kellett érteniük az újoncoknak, hogy Ausztria békés 

                                                             
514 Archiv der Republik, Landesverteidigung, Bundesministerium für Landesverteidigung 
515 Állampolgári és honismereti nevelés. Civil oktatók alkalmazása. AdR BML Zl. 343.971-Ausb/64 
516 Honvédelmi Minisztérium levéltári anyaga  AdR Militärkommando Tirol 5 157-BUK/64 
517 Danzmayr: 36. 
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fejlődésének előfeltétele a megfelelő honvédelem. Így nem pusztán a törvényben foglalt 

kötelességét teljesíti az ország a honvédelem fejlesztésével, hanem a nemzet érdekeit is 

szolgálja.
519

 A tanórához készült 1963-ban, Savoyai Jenő születésének 300. évfordulóján 

egy oktatási segédanyag, mely a hadvezér életét mutatta be, példaképként állítva őt az 

újoncok elé. 

A Honvédelmi Minisztérium több levéltári dokumentuma is utal a Zászló Napjának
520

 

jelentőségére. Ezen az ünnepnapon „Nyílt kaszárnyák napjának” nevezett nyílt napot 

szervezett a hadsereg számos laktanyában, ahol a civil lakosság betekinthetett a katonák 

életébe, képzésébe, ismereteket szerezhetett a Szövetségi Hadseregről. Számos részletes 

programterv olvasható a Honvédelmi Minisztérium dokumentumai között a hatvanas 

évekből a Nyílt kaszárnyák napjáról, mely a dokumentumok alapján ez a hadsereg egyik 

kiemelt rendezvénye volt. Ez az ünnep megfelelő alkalomnak bizonyult arra, hogy a 

hadsereget a civil társadalomnak is bemutassák, közelebb hozzák a honvédelem ügyét a 

civil lakossághoz. Szintén ezt a célt szolgálta az 1962-ben a Honvédelmi Minisztérium 

által szervezett vándorkiállítás is, mely az osztrák hadsereg történetét mutatta be, „Katona 

és Egyenruha az idők forgatagában” (Soldat und Uniform im Wandel der Zeit) címmel. A 

kiállítás megtekinthető volt Bécs, Bécsújhely, Eisenstadt, Baden, St. Pölten, Krems és 

Horn városaiban.
521

 1964-ben a Zászló Napján Georg Prader, honvédelmi miniszter ünnepi 

beszédében a következőt hangsúlyozta: „A nép akaratából a Szövetségi Hadsereg 

feladatává vált a katonai semlegesség megőrzése. Tisztában vagyunk azzal, hogy 

semlegességünk hatékony védelméért áldozatot kell hoznunk. Ennek a feladatnak az 

ellátásához erőt meríthetünk népünk végzetes történelméből és az osztrák küldetésbe és 

jövőbe vetett hitünkből. Katonák! A mai nap hazánk, az Osztrák Köztársaság Napja.”
522

 A 

lelkesítő beszédben tehát megjelent egyrészt az osztrák küldetésbe vetett hit, másrészt 

pedig a védelem érdekében hozott társadalmi áldozat szükségessége, mely a szellemi 

honvédelem alapját adta. A Zászló Napját összekötötték az újoncok ünnepélyes 

                                                             
519 Állampolgári és honismereti nevelés. Tananyag bemutatása az állampolgári neveléshez. AdR BML Zl 
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eskütételével, melyen középiskolások is részt vettek.
523

 Ezzel is népszerűsíteni kívánta a 

Honvédelmi Minisztérium a katonai szolgálatot és a hadsereget a fiatal generáció körében. 

Adalbert Schreiner 1963-ban úgy látta, a katonák hozzáállása 1955 óta sokat javult. Az 

újonnan végzett katonák magabiztosak, hisznek feladatukban, van nemzettudatuk, 

katasztrófahelyzetben lelkes segítők.
524

 Egy holland lapban (Limburgsch Dagblad) 

megjelenő cikkben egy bécsi holland tudósító szintén nagyon elismerően nyilatkozott 

1963-ban az osztrák hadseregről, melyet mobilisnak és ütőképesnek ítél. A tudósító úgy 

vélte, lassan elkezdett megváltozni a fiatalok hozzáállása a hadsereghez, egyre többen 

látják be, hogy egy ország szabadságának és függetlenségének fenntartásához szükség van 

ütőképes hadseregre. A cikkből az is kiderül, hogy Ausztria még ekkor is jóval kevesebbet 

költ honvédelemre, mint Svájc például. Az osztrák költségvetésnek csupán 4,1%-a, míg a 

svájcinak 20%-a jutott erre a területre.
525

 Ernst Gehmacher, osztrák szociológus 1980-ban 

megjelent cikkében
526

 egy 1975-ös felmérés
527

 adataira hivatkozva hangsúlyozza, hogy 

nem jogosak az aggodalmak a fiatalok honvédelemmel szembeni negatív hozzáállása 

miatt. 1975-ben a lakosság 11%-a gondolta úgy, hogy Ausztriának egyáltalán nincsen 

szüksége katonai védelemre, elegendő a határvédelem. A felmérés alapján pedig a fiatalok 

pozitívan álltak a katonai honvédelem szükségességéhez. A 16 és 40 év közötti férfi 

megkérdezettek 86%-a tartotta szükségesnek – eltérő okokból – Ausztria katonai védelmét. 

40%-uk azért ítélte fontosnak a katonai védelmet, hogy az ország meg tudja akadályozni 

szomszédos államok háborús összetűzésének átterjedését saját területére. A 40 és 70 év 

közötti férfiaknak 78%-a támogatta az ország katonai védelmét. Egy 1980-ban készült 

közvélemény-kutatás alapján sem ítélte meg a lakosság túlságosan negatívan a Szövetségi 

Hadsereget; a katonaság kiképzését és infrastruktúráját 4% tartotta nagyon jónak, 28% 

jónak, míg 42% átlagosnak, és csupán 7% ítélte meg egyértelműen rossznak.
528

 

Összességében tehát megállapíthatjuk, hogy a lakosság idővel elfogadta a hadsereg 

szükségességét, sőt nem látta negatívan annak felszereltségét sem. Az azonban nem derül 

ki a közvélemény-kutatásokból, hogy ez a szemléletváltás mennyiben köszönhető a 

szellemi honvédelemhez kötődő intézkedéseknek. 

                                                             
523 Honvédelmi Minisztérium levéltári anyaga AdR BML Zl. 10.330-terr/64 
524 Wenninger: 39-47. 
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527 Die öffentliche Meinung zum Wehrkonzept – Das Image des Berufssoldaten. IFES tanulmány 1975 július. 
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A további fejezetekben azt vizsgálom meg, hogy mely civil területeken figyelhető meg a 

szellemi honvédelemhez kötődő munka, és milyen eredményei voltak ennek. A G 

Bizottság munkájában a hadsereg mellett az oktatás kapott kiemelt figyelmet a szellemi 

honvédelem ügyének terjesztésében. A következő fejezetben ezért azt vizsgálom, hogy 

milyen állami intézkedések történtek a szellemi honvédelem érdekében az oktatásban. 
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8.  Nemzetépítés és szellemi honvédelem az oktatás területén 

A második világháborút követően az átmeneti kormány májusi határozata alapján minden 

tanárt elbocsátottak, aki az Anschluss után iskolavezető vagy az iskolai felügyelőszervezet 

tagja maradt.
529

 Az osztrák politikai elit múlt büntetésével kapcsolatos bizonytalanságát 

azonban jól példázza, hogy éppen a kommunista Ernst Fischer, nevelési és vallásügyi 

államtitkár hangsúlyozta 1945-ben, hogy a nácítlanítás nem mehet a kulturális élet 

rovására.
530

 A diákok és tanárok átnevelése az antifasizmus szellemében ugyanakkor 

mindhárom párt fontos célkitűzése volt. Emellett az oktatásügyben a világháborút 

követően hamar megjelent az osztrák nemzeti szemléletre való nevelés szükségessége. Az 

ÖVP 15 pontos Alapelvei között így fogalmazott 1945-ben; „a diákokat minden iskolában, 

minden tagozaton elsősorban feltétel nélküli osztrákká kell nevelni”.
531

 Ernst Fischer már a 

három párt által közösen alapított „Új Ausztria” (Neues Österreich) című lap első 

számának vezércikkében osztrák nemzetről és nemzettudat felélesztésének 

szükségességéről írt. A kommunista államtitkár a cikkben hangsúlyozta, hogy az osztrákok 

ebben saját történelmükre és kultúrájukra támaszkodhatnak, és büszkék Haydn-re, 

Mozartra, Schubertre, Brucknerre, Grillparzer-re, Raimundra és Nestroy-ra, úgy mint híres 

építészeikre, valamint Andreas Hofer népi vezetőre.
532

 Fischer igyekezett osztrák 

nemzetről vallott nézeteit oktatásügyi államtitkárként az oktatáspolitikában érvényre 

juttatni.
533

 Az SPÖ közeli Heinrich Gassner klasszika-filológus és nevelésügyi politikus az 

iskola feladatát abban látta, hogy az osztrák szellemiséget, az osztrák egyéniséget mutassa 

meg a tanulóknak. Olyan tudást közvetítsen Ausztriáról, mely nem csak a múltról, hanem a 

„reményteljes, munkára és alkotásra buzdító” jövőről is szól.
534

 A tanárjelölteknek és fiatal 

tanároknak 1947-ben kurzusokat szerveztek felsőoktatási intézményekben, így a Bécsi és 

az Innsbrucki Egyetemen, ahol átnevelni igyekeztek őket; a nemzetiszocialimus 

értéktelenségéről és a demokrácia értékeiről, Ausztria történelmi helyzetéről és a 

demokráciában meglévő társadalmi szerepekről szóló előadásokat tartottak nekik.
535

 Az 
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Oktatási Minisztérium felkérte 1949-től kezdve több éven keresztül a Bécsi Egyetemet, 

hogy középiskolai tanároknak tartson osztrák kultúrtörténeti és gazdaságtörténeti témában 

szemináriumokat. Azonban a középiskolai tanárok között nem voltak népszerűek ezek a 

kurzusok.
536

 

A közoktatásnál is nehezebb ügy volt a felsőoktatás helyzete. Az akadémikusok jelentős 

része ugyanis 1938 előtt határozottan Ausztria-ellenes, németnemzeti ideológiát vallott. Ez 

az ideológia 1945-ben nem tűnt el varázsütésre. A hallgatók sokáig megosztottak voltak, 

körükben azonban megjelent már a háború végén a németnemzeti vonal elutasítása is. 1945 

őszén egyetemi hallgatók egy része mozgalmat indított az egyetemeken az osztrák identitás 

terjesztésére. A szervezet hetilapjában sorozatosan cikkek jelentek meg, melyek az osztrák 

nemzeti önállóságot és osztrák identitást hirdették.
537

 Az osztrák identitás, németnemzeti 

ideológia és fasizmus kérdése még sokáig megosztotta az osztrák felsőoktatást, ezt a 

hatvanas évek diákmegmozdulásait, tüntetéseit vizsgálva is megfigyelhetjük. Erről a 

kérdésről későbbiekben részletesebben szólok. 

8.1.  Oktatáspolitika 1945 és 1970 között 

A második köztársaság első tíz évének oktatáspolitikáját nagyban meghatározta Ausztria 

megszállása, bár a megszálló hatalmak nem avatkoztak az oktatásba olyan mértékben, mint 

Németországban. Ausztriában például kevésbé szóltak bele a tananyag tartalmába, mint a 

szomszédos országban.
538

 Létrehoztak egy négyoldalú bizottságot az oktatáspolitikai 

döntésekre (Quadripartite Committee on Educational Affairs).
539

 A szövetségesek 

kezdetben főleg a nemzetiszocialista hatás kiszűrésére koncentráltak. Ebből a célból az 

1934 előtti oktatási rendszert kívánták visszaállítani, valamint igyekeztek a náci tanárokat 

eltávolítani az iskolákból. Ernst Fischer 1945 szeptemberében találkozott a megszállók 

bizottságával,
540

 hogy az oktatási feladatokról egyeztessenek. A megbeszélésen egyrészt a 

háború miatt kialakult anyagi nehézségekről és az oktatás mihamarabbi beindításáról, 

másrészt a nácítlanitásról esett szó főként. A náci múltú tanárokat el kellett küldeni az 
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iskolákból, a tankönyveket és az iskolai könyvtárak anyagát át kellett nézni, és a náci 

tartalmakat átírni. 

Az iskolák újranyitása és a náci múltúak oktatásból való kiszorítása nem zajlott egységes 

elvek szerint még az egyes zónákon belül sem. A háborús veszteségek eleve megtizedelték 

a tanári kart. A nácítlanitással még tovább nőtt a hiány a tanári szakmában, ráadásul a 

nagyon idős és a nagyon fiatal korosztály aránya megnőtt, ami nehezebbé tette az oktatási 

rendszer modernizálását. Az amerikai zónában a szigorú nácítlanitási politika 

eredményeként például a tanárok 40-50%-át elbocsátották. A munkaerőhiány miatt a náci 

tanárok szűrése idővel egyre kevésbé volt szigorú.
 541

 

A felsőoktatási intézményeket kezdetben a négy megszálló közösen ellenőrizte.
542

 A 

felsőoktatás támogatást kapott a Marshall Tervből, de ezt a pénzt elsősorban kutatási 

felszerelésre és szakkönyvekre használták fel a főiskolák, egyetemek,
 543

 így az ideológiai 

hatása ennek nem volt jelentős. Az Egyetemek politikamentességük hirdetésével 

igyekeztek a háború előtti viszonyokat fenntartani. Az akadémiai szektor restaurációra való 

törekvésében támogatóra talált az osztrák minisztériumi közigazgatásban, mely 

közvetlenül a háborút követően igyekezett kerülni a nagy átalakításokat. A nácítlanitás 

lendületét a hideg háború fokozodó kommunizmusellenessége is tompította idővel. A 

felsőoktatásban tanítók körülbelül kétharmada kompromittálódott a nemzetiszocializmus 

alatt.
 544

 A náciellenes intézkedések enyhülése azt eredményezte, hogy közülük sokan 

idővel felmentést kaptak az oktatási tilalom alól. Az egyetemi történelemoktatás területén 

például sokan, akiket a háborút követően elbocsátottak állásukból, néhány év múlva ismét 

egyetemi területen dolgozhattak.
545

 

A tantervek vizsgálatát először a négyoldalú bizottság szovjet tagja vetette fel 1945. 

október 30.-án. Az orosz képviselő az orosz nyelv oktatását kívánta volna bevezetni. Végül 

a bizottság arra a döntésre jutott, hogy nem szólnak bele az osztrák tantervek részleteibe, 

csak azt ellenőrzik, hogy a nagynémet és a nemzetiszocialista látásmód kikerüljön az 

oktatásból. Ettől függetlenül minden megszálló hatalom megkezdte a tantervek értékelését 

és javaslatok megfogalmazását már a négyoldalú bizottság döntése előtt az általa 
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ellenőrzőtt zónában. Az amerikai megszállók például több tantárgy esetében is 

megfogalmaztak módosítási kívánalmakat az Oktatási Minisztériummal történt informális 

egyeztetések során. Így a németórák tananyagából az ő elvárásukra kikerültek a nagynémet 

ideológiát hirdető részek. 1946-ra az Oktatási Minisztérium az iskolák 

történelemkönyveiben is javításokat eszközölt az amerikaiak kérésére, a filozófia erősen 

német tudósokra koncentráló tananyaga pedig kiegészült más filozófiai irányzatokkal is. 

Az amerikaiak 1945 nyarától igyekeztek azt is elérni, hogy a tananyagban megjelenjen a 

demokratikus szemléletmód.
546

 

Az osztrák tanárok átképzésére már 1945 júliusában készültek amerikai tervek. 

Novemberben elkezdték a megszállók a tanárképzésben használt tananyagok részletes 

felülvizsgálatát, melyre külön bizottság is alakult. Az amerikaiak által felállított bizottság 

elutasította az Oktatási Minisztérium azon elképzelését, hogy az 1934-es tanterveket 

használják a tanárok képzésében. Az amerikaiak fontosnak tartották a 

társadalomtudományokhoz kapcsolódó tantárgyak oktatását, melyek során a hallgatók 

megismerkedhettek a demokráciával. Azt javasolták az Oktatási Minisztériumnak, hogy 

állítsanak fel egy nevelési szakemberekből álló bizottságot, akik a tanterveket 

felülvizsgálják. Ez valószínűleg meg is történt, ugyanis a tanterveket módosította a 

Minisztérium, és így már elfogadta az amerikai bizottság 1946 szeptemberében.
547

 

Az ÖVP már 1947-es programjában az ún. „politikai nevelés” fontosságát hirdette. A párt 

úgy vélte, az első köztársaság gyenge nemzettudata abból fakadt, hogy az állam 

évtizedeken át nem nevelte osztrák szellemben a fiatalokat. A háború utáni osztrák állam 

feladata, hogy ezt pótolja, és mind az osztrák állam létezésének, mind a békének a 

jelentőségét megértesse a fiatalokkal.
548

 Az SPÖ az oktatás és kultúra területén nem 

gyakorolt ekkor jelentősebb hatást, más szakterületekre koncentrált, így például 

gazdaságpolitikai kérdésekre.
549

 

Felix Hurdes (ÖVP) oktatási miniszter (1945-1952) alatt mind az oktatáspolitika, mind a 

kultúrpolitika egyértelműen konzervatív, németellenes és katolikus pályára állt.
550

 A 

oktatási miniszter az osztrák nemzettudat lelkes támogatója volt, így fontos célkitűzése volt 

az osztrákosítás programja. Fischerhez hasonlóan a fiatal nemzedék gondolkodásmódját 
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kívánta formálni az oktatáson keresztül a második köztársaság ideológiájához igazodva, 

tehát demokratikus, náciellenes, köztársasághoz lojális fiatalokat szeretett volna nevelni. 

Ennek a programnak alappillére volt a németellenesség és az első köztársaság 

nemzetfelfogásától való távolságtartás.
551

 A miniszter személyes meggyőződésén túl 

Ausztria helyzete is ösztönözte az oktatáspolitika németellenes, osztrák irányát. Ahogyan 

arról korábban is írtam, az osztrák kormány igyekezett meggyőzni a megszálló hatalmakat 

arról, hogy messze áll tőlük a Németországhoz tartozás vágya. Ezt többek közt a 

németellenes és osztrák nemzeti önállóságon alapuló kommunikáció segítette, ami az 

oktatásban is megjelent. A másik szempont, ami segíthette a nyugati megszállókkal való jó 

kapcsolat kialakítását, a demokratikus jogállam kialakítása volt. Ausztria demokratikus 

értékeinek hangsúlyozása – többek közt az oktatásban – szintén jó pontot hozhatott a 

nyugati hatalmakkal történő tárgyalásokon. 

Az oktatási miniszter az iskolákban erős osztrákosítást indított el. Hurdes az iskolai 

nevelésen keresztül az osztrák gyerekek hazafiasságát kívánta fejleszteni. Az irodalmi, 

történelmi és kulturális tantárgyak anyagában meghatározó helyet kaptak az 1918 előtti 

barokk és birodalmi hagyományok, a tananyag katolikus színezetű volt.
552

 Heidi Pirchner 

visszaemlékezve az 1950-es években átélt általános iskolai nevelésre, „Monarchiagiccs”-

nek nevezi az oktatás Habsburg-kor imádatát. Feleleveníti, hogy az első tanítási napon a 

tanteremben az osztrák címer mellett a szövetségi elnök képe lógott.
553

 A miniszter még 

osztrák szótárat is készíttetett, mely csak az osztrák nyelvjárásban használt szavakat, 

kifejezéseket gyűjtötte össze.
554

 Az iskolákban még magát a német nyelvet is csak 

egyszerűen „oktatási nyelvnek” hívták. Többen ezt már túlzásnak ítélték meg, így 

gúnyosan „Hurdestani”-nak nevezték az oktatás nyelvét.
555

 Hurdes minisztersége alatt 

nagy hangsúlyt fektetett az Oktatási Minisztérium (továbbiakban: Minisztérium) az új 

tanárok képzésére is, akik már nem álltak a náci oktatás befolyása alatt. 

Robert Knight a kilencvenes években úgy látta, Hurdesnek nem sikerült céljait 

megvalósítania. A miniszter intézkedéseit az SPÖ veszélyesnek titulálta, és azokat az első 

köztársaságbeli Hazafias Front ideológiai munkájához hasonlította. Hurdest saját pártja is 
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arra kényszerítette, hogy moderálja eredeti terveit.
556

 Knight szerint az oktatni kívánt 

konzervatív nemzettudat azért sem állhatta meg a helyét, mert nem adott hiteles 

magyarázatot a holokausztra. Valószínűtlen történelmi szemlélet volt az, mely szerint a 

világháború során az osztrák nép nemzettudatának kialakulása együtt járt a rasszista 

ideológia elutasításával is. Hurdes konzervatív oktatáspolitikájának imént felvetett 

problémái ellenére Knight úgy látja, az ötvenes évek második felére kézzelfoghatóan 

megerősödött az osztrák nemzettudat. Ez azonban egyrészt a gazdasági fejlődéssel, 

másrészt az örökös semleges státusz társadalmi jelentőségével magyarázható szerinte.
557

 

Hurdes minisztersége alatt - és az ő jelentős közreműködésével – szervezte meg az osztrák 

kormány 1946-ban az ország 950 éves fennállásának jubileumi ünnepségsorozatát. A 

jubileum alapjául egy 996-ból származó oklevél szolgált, melyben az „Ostarrichi” név 

említésre került. Erről az eseményről később még szólok részletesen, most csupán egy, 

ehhez kapcsolódó eseményt mutatok be. A számos országos, tartományi és helyi 

rendezvényt magába sűrítő jubileumi megemlékezés részét képezte az iskolai ifjúságnak 

rendezett Ausztria-hét is. Az Oktatási Minisztérium 1946. június 15.-én rendeletet adott ki, 

mely értelmében az osztrák iskolákban kötelező volt megtartani az Ausztria-hetet. A 

rendelet irányelveket fogalmazott meg a rendezvény megtartására vonatkozóan, és 

felszólította az iskolákat arra, hogy törekedjenek a hallgatók aktív bevonására. A rendelet 

értelmében minden osztrák diáknak, még a legkisebb falu tanulóinak is részt kellett 

venniük ezen a megemlékezésen. A rendelet úgy fogalmazott; „nem pusztán a múltra való 

megemlékezésről kell szólnia az ünnepnek, hanem nemzet- és államtudatról kell tanúságot 

tennie” az iskoláknak. 1946 augusztusában további, kerületi és tartományi 

iskolatanácsoknak szóló rendeletet bocsátott ki a Minisztérium az Ausztria-hétről.
558

 

A Minisztérium konkrét ötletekkel is szolgált az Ausztria-hétre. Így javasolta felvonulások, 

hálaünnepek megrendezését, beszédeket, művészeti és sportversenyeket. A Minisztérium 

még egy történelmi színjátékot is szorgalmazott, melyben a különböző tartományok 

népviseletébe öltözött gyerekek történelmi eseményeket játszanak el. Így például 

eljátszhatták, amikor III. Ottó odaadja a szóban forgó, Ostarrichi nevet említő oklevelet a 

freisingi püspöknek. A felkínált történelmi események mindegyike az osztrákság 

                                                             
556 Knight, Robert: Die Erfindung der österreichischen Identität am Beispiel der Erziehungspolitik. In: Rudolf 

G. Ardelt, Christian Gerbel: Österreichischer Zeitgeschichtetag 1995. Österreich – 50 Jahre Zweite Republik. 
1995. máj. 22.-24. Linz. 159.-163. p. 161. 
557 Knight: 162. 
558 Spevak: 124. 



134 

 

németektől való elkülönülését kívánta hangsúlyozni. A Minisztérium dalokat és verseket is 

összeválogatott, melyek előadását kívánatosnak tartotta ezeken az iskolai rendezvényeken. 

Ezekben a művekben az osztrákság mint nemzet jelenik meg. Az oktatáspolitikáért felelős 

hivatal megjelentetett két füzetet is „Én Ausztriám” címmel, mely összegyűjtötte a 

megfelelőnek tartott verseket, dalokat, színjátékokat. Az első füzetben egyszerűbb 

szövegek találhatók a különböző tartományok dialektusában írva. A második füzetben 

olvasható művek mélyebb tartalmúak, összetettebb szövegek, időnként aktuális politikai 

kérdésekre is utalnak. Olvashatunk itt Grillparzer művet csakúgy, mint Anton Wildgangs 

versét az első köztársaság idejéből. Hans Nüchtern egy, a füzetekben megtalálható verse 

szembe állítja a hitleri Németországot az elnyomott Ausztriával. Más művekben 

találkozhatunk a haza szolgálatának eszményével. A füzetekben található Josef Neumair 

egy drámája is, melyben a népviseletbe öltözött lányok és fiúk, akik a tartományokat 

jelképezik, hűséget esküsznek a hazának. 

A füzetek pedagógiai és pszichológiai tanácsokkal is szolgálnak annak érdekében, hogy 

minél jobban eljusson a rendezvény üzenete a gyerekekhez, fiatalokhoz.
 559

 A 

Minisztérium ajánlása szerint jobb az ünnepi rendezvényeket az iskolán kívül 

megrendezni, és ajánlott erre a szülőket, rokonokat és barátokat is elhívni, minél nagyobb 

kört bevonni. A programot érdemes úgy szervezni, hogy napról napra emelkedjen a 

résztvevők lelkesedése, és a zárórendezvény legyen a csúcspont, például egy közös 

énekléssel egymás kezét fogva.
560

 Jól érzékelhető tehát, hogy a Minisztérium minden 

eszközt bevetett, mindent elkövetett annak érdekében, hogy az Ausztria-hét országszerte 

megrendezésre kerüljön az iskolákban és azok környékén, a rendezvény hazafias üzenete 

pedig a lehető legtöbb emberhez eljusson. 

Stefan Spevak megvizsgálta az iskolai évkönyvek alapján, hogy mekkora jelentőséget 

tulajdonítottak az egyes iskolák az ünnepnek, mennyire vették komolyan annak 

lebonyolítását, mennyire volt sikeres a minisztériumi kezdeményezés. A kutató által 

végignézett évkönyvek negyede egyáltalán nem említette meg az Ausztria-hetet. Érdekes, 

hogy egyes évkönyvek az ország felszabadításáról szóló megemlékezésről vagy az 1848-as 

forradalom emlékünnepéről részletesen írtak, azonban a 950 éves jubileumot meg sem 

említették. Ez magyarázható azzal, hogy az Ausztria nevét említő oklevél létezése és 
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dátuma 1946 előtt nem volt benne a köztudatban, így idő kellett ahhoz, hogy ez a dátum 

történelmi hagyományként rögzüljön.
 561

 

Azoknál az iskoláknál, ahol a rendezvény programja megtalálható az évkönyvben, azt 

tapasztalta Spevak, hogy a programot szinte egy az egyben a minisztériumi ajánlás szerint 

valósították meg az iskolák. Grillparzer ajánlott prológusa és a történelmi színjáték szinte 

sehol nem hiányzott. Az általános iskolákban (Volksschule) is hasonló volt a program, 

csupán időben volt rövidebb, mint a felsőbb tagozatokban. A bécsi kerületi iskolatanácsok 

gyakran együtt szervezték meg az Ausztria-hetet a kerület összes intézménye részére. 

Ezeken az ünnepeken általában nemcsak az iskolák diákjai vettek részt, hanem a közelben 

lakók is. Ebben a vonatkozásban tehát elérte a Minisztériuma célját, többeket bevontak az 

ünneplésbe. Gyakran a polgármester tartotta a köszöntőt, az iskolások pedig előadták a 

megtanult verseket, énekeket. A bécsi negyedik kerület tanulói például egy moziban tartott 

ünnepen vettek részt, itt adták elő a történelmi színjátékukat, melyben megjelenítették az 

egyes tartományokat énekekkel, táncokkal, történetekkel. 

A gimnáziumokban is hasonlóan zajlottak a megemlékezések az évforduló alkalmából. 

Grazban több iskola együtt szervezte meg az ünnepet. Kremsmünsterben a bencések 

gimnáziumában ünnepi mise nyitotta meg az ünneplést. Itt is elhangzott Grillparzer 

prológusa. A szakiskolákban is megtartották az Ausztria-hetet. Itt pályázatot is kiírtak, 

melyre fogalmazásokat lehetett benyújtani az „Ausztria 950 éves” témában. Egyes 

szakiskolák kiállításokra, színházba és múzeumba látogattak. Bécs első kerületi 

szakiskolájának jelentésében ez szerepel; „az előadásokban hangsúlyozni igyekszünk 

Ausztria kulturális teljesítményét. Az a cél, hogy a nemzetiszocializmus által megkísértett 

iskolai ifjúsághoz ismét közel hozzuk Ausztria fogalmát.”
562

 Egy másik bécsi szakiskolában 

a diákoknak házi dolgozatot kellett készíteniük az „Ausztria 950 éves” témakörben. A 

beadott dolgozatok közül kiválasztották a legjobbat, aki nyereményt kapott, dolgozatát 

pedig beküldte az iskola az Oktatási Minisztériumba. 

Összességében tehát megállapítható, hogy a saját kezdeményezések nem voltak 

jellemzőek, az intézmények inkább a Minisztérium utasítását hajtották végre. Azt is 

láthatjuk Spevak kutatásából, hogy az iskolák egy része nem számolt be a rendezvényről 

évkönyvében. Ennek oka lehetett, hogy az ünnepnek nem volt ekkor még semmilyen 
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hagyománya az országban. Mindezek ellenére így is számos gyerekhez és 

hozzátartozójához eljuthatott a jubileumi ünnep híre a rendezvények által. Az nem derül ki 

az évkönyvek elemzéséből, hogy maguk a tanulók, illetve környezetükben lévők hogyan 

élték meg az ünnepsorozatot, mennyire értették meg annak üzenetét, és mennyire érintette 

meg őket ez az üzenet. 

Az állampolgári nevelés feladatait az oktatás területén a világháborút követően először egy 

1949-es minisztériumi rendelet említi. A Minisztérium ebben a rendeletben bevezette az 

ún. állampolgári nevelést minden általános és középiskolában. Az állampolgári nevelés 

célja az volt, hogy „felélessze és ápolja az osztrák hazatudatot (Heimatbewusstsein) és 

osztrák kultúratudatot, valamint a köztársasághoz hűséges, bátor állampolgárokat 

neveljen.”
563

 Már 1949-ben megjelenik tehát a nemzetépítés és tudatos állampolgárok 

nevelésének igénye az oktatásban. Erre az igényre fog a később elinduló szellemi 

honvédelmi program is alapozni az oktatáspolitikában. 

Az 1949-es rendelet
564

 kötelezett minden oktatási intézményt és minden tanárt az 

állampolgári nevelés érvényre juttatására. A rendelet két konkrét feladatot fogalmazott 

meg ezen a téren. Az állampolgári nevelésnek egyrészt fel kellett élesztenie és ápolnia 

kellett az osztrák haza- és kultúrtudatot (ún. Heimaterziehung), a másik feladata pedig a 

fiatalok politikai nevelése volt, mely felkészíti őket állampolgári feladataikra és jogaikra a 

demokratikus Ausztriában. Az osztráktudat megerősítése érdekében a diákoknak meg 

kellett ismerniük Ausztria múltbéli és jelenkori szellemi és gazdasági eredményeit. Ezek 

bemutatása nem csupán a honismereti óra (Heimatkundeunterricht) keretében, hanem 

minden más ehhez a témához kapcsolódó tanórán meg kellett, hogy történjen a rendelet 

értelmében. A diákokat meg kell tanítani a demokrácia alapelveire. Az iskoláknak 

felelősségteljes állampolgárokat kell nevelniük, akik hajlandóak megvédeni a 

demokratikus szabadságot bármilyen jogtalansággal szemben. Láthatjuk tehát, hogy már az 

1949-es rendeletben is megjelenik az állampolgári védelem gondolata, mely később a 

szellemi honvédelem fontos része lesz. 

Fontos hangsúlyoznom, hogy a rendelet megemlítette a honismereti tantárgyat, tehát ebben 

az időszakban egy külön tantárgy foglalkozott az ország politikai, társadalmi, történelmi 

helyzetének, kultúrájának ismertetésével. A rendelet kimondta, hogy már az általános 
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iskolák harmadik-negyedik osztályában szükséges honismereti óra megtartása, melyen a 

gyerekek megismerik az osztrák történelmi sikereket, jelentős osztrák személyiségeket, 

emlékműveket, valamint a jelenkor osztrák teljesítményét a háborús pusztítás 

felszámolásában, lakások, hidak, gyárak építésében, ipar területén. A diákok hallanak 

ezeken az órákon az Ausztriában megvalósuló népjóléti intézkedésekről, tudományos 

sikerekről, háborút követően kiépült, jól működő közigazgatásról. A diákokkal meg kell 

ismertetni a világhírű osztrák klasszikusokat, és be kell mutatni nekik Ausztria gazdasági 

sikereit is. Az állampolgári oktatás folytatódik a középiskolában is. Ekkor a tanóra célja, 

hogy bemutassa a diákoknak az államformákat, különös tekintettel a demokratikus 

államformákra. A hallgatók tanulnak az Osztrák Köztársaság és a szomszédos államok, 

valamint a nemzetközi politikai és gazdasági életben fontos szerepet játszó országok 

gazdasági, társadalmi, politikai struktúrájáról. A középiskolai tanulók hallanak az osztrák 

alkotmányról, közigazgatásról. Az oktatás célja, hogy az osztrákok jól ismerjék államukat, 

és tudatos köztársaságiként éljenek Ausztriában. Az Oktatási Minisztérium elvárja a 

tanároktól, hogy jól ismerjék, és értsék az osztrák állam működését, az állam feladatait, 

funkcióit, az állampolgári oktatás során pedig megnyerjék a tanulók értelmét és érzelmét is 

az Osztrák Köztársaság ügyének. A honismereti oktatás azonban nem egy más nemzetet, 

kultúrát elutasító megközelítést kínált. Ennek ellenkezőjeként a Minisztérium azt kívánta, 

hogy a honismeret ne csak az osztrák történelembe, kultúrába vezesse be a gyerekeket, 

hanem az európai, sőt az emberiség kultúráihoz is közelebb vigyen. Így az osztrák fiatalok 

nyitottak lesznek a világra, más kultúrákra is. Azt azonban megfigyelhetjük a rendeletből, 

hogy az állampolgári nevelés az osztrák állam és kultúra pozitívumait, erősségeit 

hangsúlyozta, annak hibáiról hallgatott. 

A diákoknak meg kell becsülniük Ausztria nemzeti szimbólumait. Ennek érdekében 

minden iskolateremben ki kellett tenni a szövetségi elnök képét és az államcímert a 

rendelet értelmében. Ünnepségek alkalmával a tartomány zászlaja mellett az osztrák 

zászlót is fel kellett húzni. A rendelet azt ajánlja, hogy minden iskolaépületben állítsák ki 

egy erre alkalmas helyre az Alkotmány szövegét. A nevelésben a tanórák mellett fontos 

szerepet szánt az 1949-es rendelet a közös emlékünnepeknek és az Ifjúsági Vöröskereszt 

(Jugendrotkreuz) által szervezett ifjúsági munkának is. A rendelet természeti 

kirándulásokkal, osztrák városlátogatásokkal, gyárlátogatásokkal, kiállításokkal és színházi 

látogatásokkal, sportrendezvényekkel is az állampolgári nevelés céljait kívánta szolgálni.  
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A rendeletben foglaltak szerint tanulói és tanári csereprogramok indultak az ország nyugati 

és keleti tartományai között. A csereprogramok alatt a tanulók és tanárok megismerhették 

egy-egy másik tartomány szépségeit, helyi szokásait, helyi kisebbségek hagyományait, 

például Mörbischben az ott élő horvát származású kisebbséget. A gyerekek ünnepségeken 

köszöntötték az osztrák közélet nagyjait, művészeket, tudósokat. Levelezőklubok 

alakultak, melyek fő témája Ausztria volt. Az iskolák népszerűsítették a helyi és 

tartományi hagyományokat is.
565

 A rendelet szövege még az iskolarádiót is megemlíti az 

állampolgári nevelés eszközeként. A demokratikus gondolkodás elsajátítása érdekében 

pedig már az általános iskolákban bevezette a rendelet a diákönkormányzat intézményét. A 

diákokkal meg kellett ismertetni a közélet demokratikus intézményrendszerét. Az oktatási 

intézményeknek azt is feladatul adja, hogy a szülőket megnyerjék az állampolgári nevelés 

ügyének. Az 1949-es rendelet a tartományi iskolatanácsok (Landesschulräte, Stadtschulrat 

für Wien) feladatául adta, hogy különös figyelmet szenteljenek az állampolgári nevelés 

ügyének, ismertessék az ehhez kapcsolódó feladatokat konferenciákon, 

munkaegyeztetéseken, az 1949/50-es tanév végén pedig jelentésben számoljanak be 

eredményeikről. 

Hurdest Ernst Kolb (ÖVP) követte oktatási miniszterként (1952-1954). Kolb Vorarlbergből 

érkezett, valószínűleg emiatt érezhető politikájában erősebb tartományi, mint nemzeti 

kötődés. Kolb felfogásában az erős tartományi elköteleződés ötvözött a politikai nemzet 

megvallásával. Mindezzel együtt nem módosította lényegében a Hurdes által bevezetett 

állampolgári oktatást. Különösen támogatta azt a programot, mely lehetővé tette, hogy 

bécsi tanulók egy iskolaévet valamelyik vidéki iskolában tölthessenek. Folytatta 

országszerte az ifjúsági szállók (Landesschulheime) állami felvásárlását, ahol a 

csereprogramokban résztvevő tanárok és tanulók megszállhattak.
566

 

1954-ben az oktatási miniszteri székben Heinrich Drimmel (ÖVP) váltotta Kolbot. Az 

Államszerződés 1955-ös aláírása és Ausztria függetlenedése az oktatáspolitikában is 

változást hozott. A független Ausztriának már nem volt szüksége az Anschluss- és 

németellenesség hangsúlyozására. Drimmel meglátása szerint jobb az osztráktudatot 

inkább pozitív, semmint negatív, tagadó dolgokhoz kötni. Ahogy egy 1966-ban vele 

készült interjúban fogalmazott, a nemzet szót ki szerette volna törölni a közéleti vitákból. 

Azt kívánta elérni, hogy a nemzet definiálása ne érzelmi alapon történjen. Emellett szerette 
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volna, hogy a korábbi nácik is részesei legyenek ennek a nemzetnek. Így elfogadta azt, 

hogy Ausztria valamilyen mértékig német állam volt korábban.
567

 Drimmel felfogása 

annyiban különbözött Hurdesétől, hogy az osztrák államiságot, Ausztria politikai 

különállását hangsúlyozta, ugyanakkor távol tartotta magát a kulturális nemzet kérdéseitől. 

Drimmel folytatta a Hurdes által megkezdett állampolgári nevelési programot, és azt új 

dimenziókkal egészítette ki. Drimmel olyan közös nevezőt keresett, melyet az 

állampolgárok széles köre támogat. Így a nevelési programban a korábbinál nagyobb 

hangsúly került a politikai értékekre, például a jogállamiság és a demokrácia értékeire.
568

 

Bécsi Nemzetközi Kurzust (Wiener Internationale Hochschulekurse) szerveztek az ötvenes 

években külföldi egyetemisták számára, amivel a Minisztérium Ausztria nemzetközi 

imázsát kívánta építeni. Egy minisztériumi dokumentum ugyanis a kurzus leírásában 

megfogalmazza, hogy általa bemutatható az ideérkező külföldieknek Ausztria társadalmi, 

gazdasági fejlődése. A kurzuson a külföldi fiatalok németül tanulhattak, 

megismerkedhettek az osztrák irodalommal, képzőművészettel, történelemmel, földrajzzal, 

osztrák honismerettel. Kirándulásokat tettek országszerte, ipari létesítményeket is 

meglátogattak. Esti előadások az osztrák kultúra és gazdaság múltjáról és jelenéről szóltak. 

A rendezvény jelentőségét mutatja, hogy 1954-ben a kurzust a szövetségi elnök nyitotta 

meg.
569

 

Korábban már utaltam a Zászló Napja elnevezésű osztrák ünnepre. Ausztria 1955 és 1965 

között minden évben megünnepelte a Zászló Napját, október 26.-át, amikor Ausztria 

hivatalosan semleges ország lett. Ezen a napon sport- és kulturális rendezvényeket 

szerveztek, közigazgatási és oktatási intézményekben ünnepséget tartottak. 1965-ben 

október 26.-a hivatalos ünnepnap lett. Az ünnepnappal kapcsolatos részletekre később 

külön fejezetben térek ki. Az oktatáshoz kapcsolódóan azért fontos szót ejteni a Zászló 

Napjáról, mert ezen az ünnepnapon az állam nemzetépítő törekvései elsősorban az osztrák 

ifjúságra irányultak. Az ünnepet összekötötték a már korábbi hagyományokkal
570

 is 

rendelkező Ifjúsági Nappal. Már 1955-ben, a semlegességi törvény elfogadásának napján 

országos ünnepséget szervezett a kormány kifejezetten az osztrák iskolások részére 
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„Osztrák Iskolai Ifjúság Szövetségi Ünnepe” (Bundesfeier der Österreichischen 

Schuljugend) néven. Ezt az ünnepet ezt követően minden év október 26.-án megrendezték. 

A helyszín minden évben valamelyik bécsi színház volt; 1955-ben és 1960-ban például a 

Bécsi Koncertház adott otthont a rendezvénynek, 1961-ben és 1962-ben a patinás 

Várszínház.
571

 A Zászló Napjának ünnepe általában délelőtt 10 órakor kezdődött, és a 

rendezvényeket közvetítették szerte az országban és az iskolarádiókban. Az ünnepi 

beszédek témája általában történelmi-politikai jellegű volt. A politikusok megemlékeztek 

Ausztria múltjáról, a Habsburg Birodalom bukásáról, az Anschluss-ról és a második 

világháború utáni újrakezdésről. 

Az 1955. október 26.-án megtartott Ifjúsági Napon elhangzó kancellári beszédben észre 

vehetjük, hogy a kormány nemzetépítő propagandáját a fiatalokra összpontosítja, bennük 

látja az új Ausztriát támogató, védelmező generációt. A rendezvényre minden 

tartományból érkeztek diákok és tanárok. Az ünnepségen Julius Raab kancellár
572

 

köszöntötte „fiatal barátait”, majd elmondta, hogy ezen a napon lejárt a megszállók 

határideje csapataik kivonására, Ausztria független és semleges országgá lett. Ennek 

örömére kerültek ki az osztrák zászlók mindenfelé az országban, ez lett a „Zászló Napja”. 

Ezt a napot ugyan nem fogják munkaszüneti nappá tenni – állítja a kancellár, mégis 

innentől kezdve minden évben október 26.-án megemlékeznek a fent említett 

eseményekről, és felhúzzák az osztrák zászlót. A kancellár beszédében hangsúlyozta, hogy 

Ausztria fiatal generációi szüleiknek köszönhetik, hogy békében és jólétben nőhetnek fel. 

A háború utáni talpra állás nagyon nehéz feladat volt, de szüleik generációja sikerrel helyt 

állt. Most azonban a felnövekvő fiatal generáció lesz felelős azért, hogy a kemény 

munkával megteremtett béke és demokrácia megmaradjon Ausztriában. A fiatalok nem 

csak az ország békéért és jólétéért felelnek, hanem tenniük kell azért is, hogy a világban is 

béke uralkodjon. Az osztrákok felelősek saját hazájukért, ezt a felelősséget elsősorban a 

politikai kérdésekben való véleménynyilvánítással gyakorolhatják Raab szerint. Másrészt 

felelősek a békéért nemzetközi szinten is. Ez utóbbit az Ausztria számára fontos 

nemzetközi szervezet, az ENSZ segítheti leginkább elő. A kancellár azt kérte az osztrák 

ifjúságtól, hogy legyenek büszkék nemzetükre, annak zenei, építészeti, tudományos és 

természeti örökségére és védelmezzék ezeket az értékeket a jövőben. Az 1955 októberében 
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tartott kancellári beszédben megjelentek az osztrák nemzetépítés hagyományos elemei; a 

zene, kultúra, természet, az osztrák teljesítmény az újjáépítésben. Raab beszédében 

felfedezhetjük az osztrák küldetés gondolatát a világbéke megteremtésében, és ehhez 

kapcsolódóan az ENSZ szerepének hangsúlyozását. Arra azonban a kancellári beszéd nem 

utal egyértelműen, hogy Ausztria védelmére katonai értelemben is szükség lenne. A 

későbbi szellemi honvédelem egyik pillére - a megvédendő értékek számba vétele - már 

megjelenik a beszédben, mint ahogyan az is, hogy ezek megóvásáért az osztrák nép felelős. 

A védelem eszközeként a kancellár ekkor még csak a demokrácia alapját, a politikai 

részvételt említi, a hadseregben való szolgálatot nem. 

Az 1960. október 26.-án tartott ünnepség központi témája a szabadság volt; a szónoklatok 

az önkényes bebörtönzéstől és idegen hadseregben való kötelező katonai szolgálattól 

mentes, szabad életről, a szólásszabadságról, a szakma és lakóhely szabad 

megválasztásáról, demokratikus állampolgári jogokról szóltak.
573

 

Drimmel minisztersége alatt az Oktatási Minisztérium más minisztériumokkal és a 

Szövetségi Hadsereggel összefogva dolgozott ki egy programot a társadalom politikai 

szocializációjához. Az 1958-ban elindított állampolgári programot a hadsereg részéről 

Josef Bystricky ezredes vezette.
574

 A Hadseregben az újoncoknak a program értelmében 

esszét kellett írniuk valamilyen államhoz vagy nemzethez kapcsolódó témában. Ezek az 

írások arról tanúskodtak, hogy a fiatal katonák nem érezték magukat hazájuk és 

hadseregük iránt elkötelezettnek és érdektelenséget mutattak az osztrák politika iránt. 

Emiatt Drimmel nagyobb hangsúlyt fektetett a jelenkori történelem oktatására a 

középiskolai tananyagokban.
575

 Drimmel minisztersége alatt kezdődött meg a Honvédelmi 

Minisztérium és az Oktatási Minisztérium közös szellemi honvédelem programja is. 

8.1.1. Oktatásügyi konferenciák a nemzettudat szellemében 

Az Oktatási Minisztérium 1960-ban egy nevelésügyről szóló konferenciát rendezett, 

melyen történész professzorok, nevelésügyi politikusok, tankönyvszerzők, más szakértők 

ültek össze, hogy történelemoktatási stratégiát dolgozzanak ki az iskolák részére.
 576

 

Ahogyan azt az egyik résztvevő megfogalmazta, az ülésnek az is nyilvánvaló célja volt, 
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hogy megfogalmazzon egyfajta osztrák történelemtudatot, amely egységesen tanítható 

lenne az iskolákban.
577

 Heinrich Drimmel bevezető beszédében elmondta, hogy a 

konferencia konkrét történelmi szituációk elemzéséről fog szólni. Arra kíváncsi a 

Minisztérium, hogy a meghívott szakértők mit gondolnak, hogyan kellene ezeket az 

eseményeket magyarázni, tanítani az iskolákban. Ezek az események a következő évekhez 

kötődtek: 1918, 1933/34, 1938, 1945. Az évszámok alapján is jól látszik, melyek azok a 

történelmi események, melyek értékelése és nemzettudatra gyakorolt hatása ekkor 

bizonytalan volt, megosztotta a társadalmat, vagy egyszerűen nem is került szóba a 

mindennapokban. 

Az első évszám kapcsán lehetősége volt a résztvevőknek, hogy megvitassák a jelenkori 

Ausztria kapcsolatát a Monarchiához és annak bukásához. Az oktatási miniszter úgy látta, 

Ausztriának nem szabad megfeledkeznie kulturális örökségéről, ami egy többnemzetiségű 

közösségben bontakozott ki. A miniszter szerint az 1945 után nevelkedő nemzedékeknek is 

fontos, hogy természetesen kezeljék a multinacionális környezetet, hiszen - a hidegháború 

elzárta ugyan a környező országokat -, de új távlatokat is megnyitott a világ távoli helyei 

felé. Így a második köztársaság fiatal generációja hasznát veheti a multinacionális 

örökségnek. A miniszter szerint vannak olyan alapelvek, melyek már nem sokkal a 

második világháborút követően megjelentek a nevelésben. Az iskolák azt tanítják már, 

hogy 1945 összefogásra kényszerítette az osztrák népet, így sikerült az államot újjáépíteni 

a háború után. Azt is megtanítják már a fiataloknak, hogy míg 1918-ban az államalapítást 

beárnyékolta a Habsburg Birodalom kudarca, addig az 1945-ös államalapítás pozitív 

élmény volt. A miniszter úgy látta, az osztrákok gondolkodásmódja már most is nagyon 

sokat változott az első köztársaság óta. A Habsburg Birodalom örökségét vizsgálva Hugo 

Hantsch történész (1895-1972) fontosnak tartotta annak közigazgatási rendszerét, ami 

azóta is a közigazgatás alapját jelenti, valamint a Monarchia alatt születő parlamentáris 

hagyományokat.
578

 Drimmel ezt kiegészíti az oktatási rendszer Monarchia alatt lefektetett 

alapjaival. 

A konferencián részt vett Ludwig Jedlicka (1916-1977) történész is, aki az első 

köztársaság idején egy ideig Dollfuss ausztrofasizmusával szimpatizált, majd illegalitásban 

a nemzetiszocialistákhoz csatlakozott, a háború alatt pedig ellenállókkal és a 

szövetségesekkel is kapcsolatba került. A világháborút követően nem ítélték el. Idővel a 
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nagykoalíció meggyőződéses híve lett, az ÖVP-hez csatlakozott, de számos SPÖ 

politikussal is jó viszonyt ápolt. A fent említett konferencián ő az első köztársaság 

pozitívumait emelte ki, melyek megjelenését az oktatásban is fontosnak tartotta: a 

kormányzat az első köztársaság idején védte a Monarchia számos kulturális örökségét; így 

megmentette a bécsi gyűjtemények értékeit, a levéltárat és a könyvtárakat, kiépítette a 

felsőoktatást és kibővítette az oktatói helyeket. Kiemeli ezenkívül az első köztársaság 

szociális törvénykezését is. Fontosnak tartja Ignaz Seipel hatását, akit nagy politikusnak 

nevez, és Dollfuss osztrák államiság megteremtésére irányuló törekvéseit is pozitívumként 

említi. Hangsúlyozza – a hivatalos áldozatszerephez igazodva -, hogy a második 

világháború nem az osztrákság háborúja volt, mivel ebben az időben Ausztria, mint ország, 

nem létezett.
579

 Így ezt olyan eseményként kell oktatni, ami az országot kívülről sújtotta, 

illetve hangsúlyozni kell az oktatásban a történész szerint, hogy titokban a Harmadik 

Birodalom alatt is létezett osztrák államtudat. 

Más résztvevő szerint a fiataloknak azt kell megtanítani az iskolákban, hogy mik voltak 

azok a tényezők, amik az első köztársaság alatt a társadalom meghasadásához vezettek. 

Meg kell értetni velük, hogy a második köztársaság alatt a társadalmat már nem terhelheti 

a múltbeli neheztelés, nem irányíthatják félreértések és egymással szembeni félelmek.
580

 

Az osztrák történelem bemutatásában fontos az összehasonlító módszer. Az oktatás során 

párhuzamokat és különbségeket kell megfogalmazni az 1918-38 és az 1945 utáni 

korszakok között. A résztvevők hangsúlyozták, hogy az elmúlt 15 évben nagyon 

megváltozott az osztrákok hozzáállása államukhoz és a demokráciához.
581

 Többen úgy 

látták ezen a konferencián, hogy az 1938-1945 közötti időszak különösen meghatározó volt 

a nemzettudat szempontjából. Emiatt pedig fontos szerepet kell kapnia a jelenkori 

történelemoktatásban.
582

 Abban több szakember is egyetértett Jedlickával, hogy a második 

világháborúba Ausztriát belekényszerítették, nem szabad döntéséből vett részt benne. 

A konferencián szóba kerül a Németországhoz való viszony. Több résztvevő fontosnak 

tartotta, hogy mind az osztrák társadalomban, mind a külvilág felé kifejezésre juttassák; 

létezik egy némettől független osztrák kultúrközösség, létezik osztrák irodalom, ugyanúgy, 

mint amerikai és nemcsak angol irodalom. Többen hoztak fel példákat arra, hogy ez a 
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gondolat nem magától értetődő külföldön. Például Anton Kolbabek megemlítette, hogy 

1938-ban a németországi brit nagykövet úgy kezelte az Anschluss kérdését, mint „német 

belpolitikai ügy.” Az Oktatási Minisztérium egyik munkatársa pedig egy angol 

irodalomprofesszor elképzelését említette meg arról, hogy nem létezhet némettől 

elkülönült osztrák irodalom. Az eset egy osztrák-angol kulturális kapcsolatokról szóló 

megbeszélésen történt. Az osztrák Oktatási Minisztérium munkatársa az angol professzor 

kijelentésére úgy válaszolt; „hogyan reagálnának az amerikaiak, ha azt állítanám, hogy 

nem létezik amerikai irodalom, csak angol, vagy ha Önnek azt mondanám, hogy az Önök 

irodalma amerikai. Ezzel be tudtam bizonyítani a professzornak, hogy létezik osztrák 

irodalom.” A résztvevők arról is beszéltek, hogy Erich Schenk zenetörténeti professzor 

tanulmánya bebizonyította az osztrák és a német zene eltérő fejlődését. Megemlítették, 

hogy megfigyelhetőek eltérések a két nép kultúrája között az irodalom és a barokk 

művészetek területén is.
583

 

Felmerült az az ötlet a konferencián, hogy az oktatásban ki kellene emelni azokat az 

áldozatokat, amiket egyes osztrákok Ausztriáért hoztak, kompenzálva ezzel a 

Wehrmachtnak tett osztrák szolgálatokat.
584

 Ez utóbbi érdekes felvetés annak fényében, 

hogy – ahogyan arról már írtam korábban – a hivatalos állami és főként tartományi 

álláspont az volt, hogy a Wehrmachtnak tett szolgálatot becsülni kell, hiszen a katonák 

csak kötelességüket teljesítették. A konferencián elhangzottak alapján a katonák pozitív 

szerepe nem volt teljesen egyértelmű már 1960-ban sem. A második köztársaság sikereit 

említve kiemelik a résztvevők az osztrák társadalom érdemeit abban például, hogy határt 

szab a kommunizmusnak.
585

 Gerald Stourzh történész felsorolja azokat a példákat az 1945 

utáni osztrák történelemből, amik méltón bemutatják, hogyan harcolt Ausztria a 

szabadságáért. Itt megemlíti az első választásokat 1945-ben, valamint a Marshall Tervhez 

való csatlakozást. 

A nevelésügyi konferencián az oktatási miniszter mondott néhány mondatot a semlegesség 

kérdéséről, mely nem tartozott szorosan az oktatás kérdéséhez, azonban érdemes 

megemlítenem, mert a honvédelem témaköréhez erősen kapcsolódik. Drimmel úgy látta, 

hogy az osztrák semlegesség sokkal inkább hasonlít a belgához, semmint a svájcihoz, 

ugyanis Ausztria legalább annyira kiszolgáltatott, mint Belgium volt a világháborút idején. 
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Ausztria is csupán addig tudja saját semleges státuszát megvédeni, amíg a Szovjetunió ezt 

hagyja.
586

 Drimmel tehát - minden Honvédelmi Minisztériummal és Szövetségi 

Hadsereggel való együttműködése ellenére is - szkeptikusan nyilatkozik az ország katonai 

védelmének lehetőségeiről. 

Összességében elmondható, hogy a konferencián résztvevők megfogalmazták azt az 

egyértelmű célkitűzést, hogy a jelenkori történelmet úgy kell az iskolákban oktatni, hogy a 

tanultak által egyrészt a fiatalok nemzeti identitása megerősödjön, másrészt pedig 

megszerezzék a szükséges állampolgári ismereteket is. A konferencia tagjai szükségesnek 

ítélték egységes segédanyag kiadását a történelem oktatásához, főként a vitatott, megosztó 

események; így 1927-ben vagy 1933/34-ban történtek részletes bemutatásával. A segédlet 

1955-ig szólna, és a politikatörténet mellett gazdaság- és kultúrtörténettel is kiegészülne. A 

konferencia jegyzőkönyvéből láthatjuk, hogy Ausztria áldozati szerepének hangsúlyozása 

fontos maradt az oktatásban. Megfigyelhető az is, hogy a résztvevők kerülik az első 

köztársaság ausztrofasizmusával és az osztrák társadalomban 1945 előtt erősen jelenlévő 

nemzetiszocializmussal való szembe nézést. A történelemoktatás – a korábban bemutatott 

svájci példához hasonlóan – elsősorban nem a valóság objektív bemutatásáról, hanem a 

fiatalok neveléséről, ideológiai befolyásolásáról szólt a konferencia anyaga alapján. 

A konferencia eredményeinek gyakorlati megvalósításában fontos szerepet játszott az 

Osztrák Honismereti Intézet. Az Intézet érdeklődési köre átfogta a történelem, irodalom és 

földrajz tudományát; ezen területek új kutatási eredményeinek népszerűsítésén 

dolgozott.
587

 Az Intézetnek számos magas színvonalú publikációja jelent meg ezen kutatási 

területekről, országos és nemzetközi konferenciákat szerveztek történészek, irodalmárok, 

szociológusok és geográfusok számára. Hét éven keresztül jelent meg az Intézet rendszeres 

kiadványa, „Ausztria a történelemben és az irodalomban” (Österreich in Geschichte und 

Literatur) címmel. Ez a kiadvány folyamatos diskurzust tett lehetővé Ausztria jelentéséről 

és küldetéséről. A kiadvány egyedülálló módon helyet biztosított a legkülönfélébb 

véleményeknek, szemléletmódoknak. 

Egy felső-ausztriai középiskolai oktatásról 1961-ben rendezett szeminárium
588

 témája is az 

állampolgári nevelés elmélete és gyakorlata volt. A szeminárium résztvevői beszéltek a 
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fiatalok hazához és társadalomhoz való kapcsolatáról. Megfogalmazták, hogy az 

állampolgári nevelés célja, hogy az osztrákok megbecsüljék a politikai szabadságot és a 

gazdasági fejlődést országukban. A szakértők csoportmunkában sorra vették az egyes 

tantárgyak által kínált lehetőségeket a tanulók állampolgári érzelmeinek felkeltésére, 

különös tekintettel a német nyelvre és a zenére például. Megvitatták a Zászló Napjának 

lehetséges hozzájárulását az iskolai neveléshez. A tartományi szakértők üzenetet is 

megfogalmaztak a Minisztérium felé az állampolgári nevelés ügyének segítésére 

vonatkozóan. Ebben többek között azt kérték, hogy az érettségibe kerüljenek honismereti 

kérdések is – az osztrák kultúráról, művészetről, politikatörténetről, osztrák gazdaságról és 

az alkotmányról. A szakértők jobbnak látták, ha a honismeret nem külön tantárgyként 

jelenik meg az oktatásban, hanem az egyes, vonatkozó szaktárgyak keretében. Ugyanebben 

a tartományban megrendezett, középiskolai oktatás egységesítéséről szóló konferencián,
589

 

a történelemoktatás kapcsán a részvevők megfogalmazták, hogy fontos az állampolgári 

értékek megjelenése az oktatásban. Ezáltal tanítható meg a fiataloknak, hogy a jó 

állampolgár él politikai jogaival, toleráns és képes kompromisszummal feloldani 

ellentéteket. 

Az Oktatási Minisztérium 1963 februárjában Krieglachban a szakiskolákban oktató 

tanároknak szervezett szemináriumot az állampolgári nevelésről. A szemináriumról Josef 

Leckel, szakiskolai tanfelügyelő írt jelentést a Minisztériumnak.
590

 A szemináriummal a 

Minisztérium célja egyrészt az volt, hogy megismerje az állampolgári oktatás aktuális 

helyzetét. A másik célja pedig, hogy szakértők előadásai és oktatási tananyag segítségével 

segítsék a tanárokat az állampolgári oktatásban. A tanfelügyelő beszámolója szerint a 

meghívottak nagyon eltérő viszonyban voltak az állampolgári oktatással. Egyes tanárok 

korábban soha nem oktattak ilyen ismereteket, míg másoknak már több éves tapasztalata 

volt e téren. Az egyes tartományok tananyaga is eltért egymástól. Az előadók 

hangsúlyozták az állampolgári oktatás fontosságát. A beszámoló alapján az előadások egy 

része az osztrák történelem szempontjából vizsgálta a kérdést, más előadók az aktuális 

osztrák állami, politikai viszonyokkal kapcsolták össze az állampolgári nevelést. Az egyik 
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előadás például arról szólt, hogyan lehet a Nemzeti Tanács
591

 törvényhozó tevékenységét 

érdekes, figyelemfelkeltő módon bemutatni a tanórák keretében. Egy másik előadó az 

osztrák igazságszolgáltatásról beszélt, valamint arról, hogyan lehet a diákoknak 

megtanítani, hogy a jogállamiság a demokrácia alapja. Volt előadó, aki az aktuális osztrák 

politikai viszonyokat mutatta be az állampolgári nevelés szemszögéből. A szemináriumon 

vitát is rendeztek az állampolgári oktatáshoz szükséges tananyagról. A tanfelügyelő 

jelentésében azt javasolta, hogy a legközelebbi szemináriumon kevesebb elméletről legyen 

szó, és többet beszéljenek az oktatás gyakorlati szempontjairól. 

A hatvanas években tehát több szemináriumnak, konferenciának is témája volt az 

állampolgári nevelés megjelenése az oktatásban. Ugyan az 1963-as szemináriumról szóló 

jelentésből kiderül, hogy az állampolgári nevelés nagyon eltérő mértékben érvényesült az 

egyes tartományok iskoláinak tanításában - valahol egyáltalán nem -, azt mindenképpen 

érdemes hangsúlyozni, hogy az Oktatási Minisztérium folyamatosan napirenden tartotta a 

kérdést, és terjesztette az állampolgári nevelés ügyét az oktatásban résztvevő szakemberek 

között. 

8.1.2. 1962-es iskolatörvény 

1962-ben a parlament törvényt fogadott el, mely szabályozta az osztrák ifjúságpolitikát, a 

fiatalok nevelését és az oktatási intézmények működését. Az iskolatörvény egyrészt 

szemléletváltást jelentett a korábbi rendelkezésekhez képest, különösen nagy változást 

hozott az első köztársaság korának neveléspolitikájához képest. Másrészt a törvény az 

eddig bemutatott minisztériumi döntésekhez képest magasabb törvényi szinten szabályozta 

az állampolgári nevelést az iskolákban. Meglátásom szerint ugyanakkor gyengítette is az 

eddigi törekvéseket. Bizonyos iskolatípusok esetén ugyanis az állampolgári oktatás más 

tantárgyak, így a történelem és a földrajz keretében valósulhatott meg, nem pedig önálló 

tárgyként, ami csökkentette az állampolgári ismeretek átadásának lehetőségeit. 

Az 1962-es törvény a tanároktól azt várta el, hogy alkotmányt és törvényeket tiszteletben 

tartó, kötelességtudó, felelősségteljes állampolgárokat neveljenek.
592

 A tanároknak 

demokratikus szemléletmódot kellett közvetíteniük, és osztrák államtudatot kellett 
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kialakítaniuk a diákokban.
593

 A későbbi, állampolgári oktatásra vonatkozó rendeletek 

alapját az 1962-es törvény jelentette. A törvény szellemében születő általános iskolai 

tantervek a történelem-, földrajz- és társadalomismeret-oktatást az osztrák államtudat 

szolgálatába állították.
594

 Ez jelentős változást hozott a tantárgyak szemléletében az első 

köztársaság korához képest. Az első köztársaság idején a tantervek az Ausztriára 

vonatkozó ismereteket mindig német kontextusba helyezték, és kiegészítették a 

Németországra vonatkozó adatokkal. Megkülönböztették a „németszférát”, benne 

Ausztriát, és az ezen kívüli világot. Az ún. „német szférán kívüli Európát és világot” 

(„außerdeutsche Europa”) csak felületesen mutatták be. Így például a földrajz oktatásában 

elsősorban az Ausztriára vonatkozó földrajzi ismereteket kellett a tanulóknak megtanítani, 

majd a többi, németek lakta földrajzi területeket ismerhették meg. A német területeken 

kívüli Európáról és a többi földrészről elegendő volt felszínes ismeretátadás. Az osztrák 

oktatáspolitika célja az első köztársaság alatt művelt németek képzése volt.
595

 Az 1962-es 

törvény ezzel szemben az Ausztriára vonatkozó ismereteket európai és világviszonylatba 

helyezi, a német kultúrkör szintjét kihagyva. A történelemoktatás feladata lett az osztrák 

kultúra sajátosságainak megismertetése a tanulókkal, célja pedig, hogy ráébressze a 

diákokat az osztrákok küldetésére Európában.
596

 A földrajzoktatás bemutatta a 

hallgatóknak, miként illeszkedik Ausztria Európa és a világ egyéb részeinek kulturális és 

gazdasági közösségébe. A szakiskolák oktatásában is helyet kellett kapnia az állampolgári 

nevelésnek, mely megismertette a hallgatókkal az osztrák kultúrát és az osztrák államot.
597

 

1964 és 1969 között az Oktatási Minisztériumot a Tirolból érkező Theodor Piffl-Percevic 

(ÖVP) vezette. Ő az ÖVP pragmatista reformvonalát követve elsősorban a politikai állam 

jelentőségére koncentrált az állampolgári oktatásban, kerülte az osztrák nemzet kérdését. 

Minisztersége alatt a szellemi honvédelem ügye összekapcsolódott az állampolgári 

neveléssel is az oktatásban. Emiatt érte olyan vád a Minisztériumot, hogy az eddig 

hatékonyan működő, hasznos állampolgári nevelést a szellemi honvédelem szolgálatába 

állította, megfeledkezve az állampolgári nevelés eredeti céljairól. Az Oktatási 

Minisztérium által 1968-ban kiadott, a szellemi honvédelem oktatásban való megjelenését 
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vizsgáló értékelés azonban ezt az aggodalmat nem tartotta jogosnak. Az állampolgári 

nevelés változatlanul hangsúlyos az oktatásban, és változatlanul azt szolgálja, hogy 

felkészítse a fiatalokat állampolgári kötelezettségeikre és jogaikra a demokratikus 

Ausztriában. Mindezek mellett egészült ki ez a nevelés az osztrák tudat és az osztrák 

értékek védelmének gondolatával – írta az értékelésben Josef Finder.
 598

 

A középiskolákban a németórák, a történelem és társadalomtudományi, valamint a 

földrajz- és gazdaságismereti órák tananyagába a szellemi honvédelemhez kapcsolódó 

témaköröket is bele kellett építeni. Ezen témák pontos meghatározása a tartományi 

iskolatanácsok feladata volt. A Minisztérium nem egy elkülönült tanóra keretében várta el 

tehát a szellemi honvédelemre való nevelést, hanem a már meglévő tanórákon, és általában 

véve az iskolai nevelés részeként, mintegy „oktatási elvként”.
599

 Ezt az elvet 

megfigyelhetjük egy 1968-ban megjelent kézikönyvben is.
600

 A kézikönyv abban segítette 

a tanároknak, hogyan vigyék bele a földrajz- és gazdaságtan oktatásba a szellemi 

honvédelem ügyét a középiskolákban. A földrajz elsajátítása során például érdemesnek 

tartotta a kézikönyv már felkészíteni a gyerekeket a későbbi katonai szolgálatra, így 

magyarázni nekik például a térképekről és időjárási térképekről, megtanítani nekik a 

iránytű használatát.
601

 A kézikönyv hangsúlyozta, hogy a „hazatudat kialakításához annak 

pszichológiai oldalát is meg kell vizsgálni. Alsóosztályban, ahol az érzelmi faktor még 

erősebb, meg kell próbálnia a tanárnak megakadályozni, hogy kisebbségi komplexus 

alakuljon ki a gyerekekben.”
602

 A kézikönyv a következők tudatosításával kívánta elkerülni 

a kisebbségi érzést: „Tehát még egyszer a helyes rangsorolás érdekében. A világ 146 

szuverén állama közül 45 területileg kisebb, mint Ausztria, a lakosságszám tekintetében 

pedig a 63. helyen állunk; 83 államnak kevesebb lakosa van.”
603

 A kézikönyvben újra és 

újra előbukkant a katonai aspektusok figyelembe vételének fontossága, tehát a gyerekek 

felkészítése a katonai szolgálatra, illetve a hadsereg elfogadtatása velük. A kézikönyv 

hangsúlyozta annak a megfigyelésnek veszélyeit, miszerint a fiatalok körében a politika 

nem népszerű. Ez veszélyezteti a demokrácia stabilitását és a honvédelem ügyét is. A 

kézikönyv leszögezi; „az államtudat a hatékony honvédelem alapfeltétele. Mindannyian 
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felelősek vagyunk azért, és vállalnunk kell a felelősséget, hogy közösségünk életét veszély 

esetén oltalmazzuk.”
604

 A kézikönyv tehát államtudatról és nem nemzettudatról írt. A 

könyv – Ernest Renant idézi – szerint ugyanakkor a nép kulturális közösséget jelent, 

azonban a nemzet állami-politikai fejlődés eredményeként jön létre, tehát az osztrák 

nemzethez tartozik mindenki, aki elkötelezi magát az osztrák államért.
605

 Egyértelműen 

megjelenik a kézikönyvben a szellemi honvédelem alapelve; az állampolgárok felelőssége 

államuk megvédésében. Megjelenik emellett a semleges státusz jelentősége is, mely 

lehetőséget ad az osztrákoknak az önálló, felelősségteljes véleményalkotásra világpo litikai 

kérdésekben. Az osztrák külpolitika célja pedig a béke elérése és az ellentétek feloldása. 

Így Ausztria stabilizáló szerepet tölthet be a világban. Ehhez a célhoz kapcsolódóan meg 

kell tanítani a diákokat európai módon gondolkodni. Emellett meg kell ismerniük az ENSZ 

munkáját is, és az osztrákok szerepét ebben a munkában, Ausztria harmadik világban 

végzett munkáját.
606

 A kézikönyvben tehát megjelent az osztrák küldetés toposza is, 

Ausztria világpolitikában betöltött szerepe. 

Az állampolgári nevelés mellett a szellemi honvédelmet még egyéb, oktatásban bevezett 

intézkedések is szolgálták a hatvanas évektől. A Zászló Napjának jelentősége megnőtt 

ebben az időben. 1963-ban a Zászló Napjának ünnepét összekötötte az Oktatási 

Minisztérium Tirol Ausztriához tartozásának 600 éves évfordulójával. Így a Zászló 

ünnepén erről is megemlékeztek az iskolákban.
607

 1963. október 26.-án tartott ünnepi 

beszédében Drimmel miniszter elmondta, hogy az iskolákban a Zászló Napja alkalmából 

minden évben az első két tanórát az osztráktudat erősítésére kell szentelni. Így a 

tanároknak beszélniük kell a művészetben, tudományban és gazdaságban elért osztrák 

eredményekről. 1963-ban mindezek mellett a diákoknak hallaniuk kellett Tirol tartomány 

jelentőségéről is, köztiszteletben álló tiroliakról.
608

 Ifjúsági szónokversenyt is szervezett az 

Oktatási Minisztérium az 1964/65-ös tanévtől kezdődően minden évben valamilyen 

szellemi honvédelemhez kapcsolódó témában, így például az osztrák semlegesség és 

honvédelem kapcsolatáról, vagy a honvédelem helyzetéről egy demokratikus államban. 

1964-ben a Zászló Napján tartott Ifjúsági Napot a korábbi hagyományokhoz hűen a 

Burgtheaterben rendezték meg. Az ünnepen beszédet mondott Theodor Piffl-Percevic 
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oktatási miniszter és Adolf Schärf szövetségi elnök is. Schärf az osztrák zászló középkorba 

nyúló hagyományairól, majd az első köztársaság szenvedéseiről beszélt. Az elnök úgy 

látta, az osztrákok 1918 után azért nem lelkesedtek hazájukért, mert nyomorral, 

munkanélküliséggel kellett szembenézniük. A németek bevonulását átélő politikus 

beszédében Ausztria „erőszakos megszállásáról”
609

 beszél. Schärf történelemszemlélete a 

két világháború közt történtekről jól illeszkedik a második köztársaság hivatalos 

történelemképébe: Az elnök beszéde alapján az első köztársaság alatti nyomor miatt 

vágyott a társadalom jelentős része az Anschluss-ra – ebben van igazság -, majd az 

Anschluss olyan erőszakosan és szélsőséges eszmékkel érkezett, hogy az osztrákok 

bekövetkeztekor már nem támogatták azt – ez azonban nem állja meg a helyét, főleg nem a 

társadalom többségére nézve. A politikus Raab egy korábbi beszédéhez hasonlóan 

elmondta, hogy az ifjúság szüleinek, nagyszüleinek köszönheti, hogy a jelenkori 

Ausztriában, békében élhet. A fiatal generációnak meg kell őriznie az osztrák társadalom 

egységét.
610

 1964-ben az Oktatási Minisztérium a Zászló Ünnepe alkalmából arra szólította 

fel az oktatási intézményeket, hogy tényszerű információk segítségével tájékoztassák a 

tanulókat az ünnep mibenlétéről, kerülve az államközpontúság látszatát. 

Az 1965-ös Zászló Napjára, mely első ízben már hivatalos nemzeti ünnep is volt, az 

osztrák kormány plakátversenyt hirdetett a középiskolák (allgemeinbildende höhere 

Schulen, későbbiekben: AHS) és a szakiskolák (berufsbildenden höheren Schulen) 

számára.
611

 Klaus kancellár 1965. október 26.-i ünnepi beszédében úgy fogalmazott;
612

 a 

szülői házat elhagyó fiatalnak szüksége van egy eszmei modellre, amit követni tud, ehhez 

szüksége van nemzettudatra. Az osztrák nemzettudat hitet ad a fiataloknak Ausztria 

küldetésében és olyan alapvető értékeket, amelyeket az osztrákok egységesen, politikai és 

világnézeti álláspontjuktól függetlenül elfogadhatnak. Így a nemzeti ünnepen az osztrákok 

különböző generációit egy megújult hazatudat egységgé kovácsolja. Ez az egységes 

hazatudat pedig azon alapszik, hogy a második köztársaság Ausztriáját már minden osztrák 

akarta, nem úgy mint az első köztársaság idején.
613

 A kancellár 1945-öt kezdetnek 

(Nullstude) nevezte, amikor Ausztria új időszakba léphetett. Klaus azt kívánta, hogy a 

fiatalok ezen az ünnepen feltegyék maguknak a kérdést, „mit tudok én tenni 
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Ausztriáért”.
614

 A kancellár beszédében megjelentek a nemzetépítésben gyakran használt 

osztrák toposzok, az osztrák zene és más művészetek jelentősége. A beszédben tehát 

felfedezhetjük a szellemi honvédelem két alapvető gondolatát; azt, hogy osztrákként van 

mire büszkének lenni, valamint hogy felelősek az osztrákok hazájuk javáért. Emellett 

kihallhatjuk a kancellár szavaiból a második köztársaság történelemszemléletének 

jellegzetességeit. A politikus az osztrákok egységét hangsúlyozta, 1945-öt kezdetnek 

nevezte, az 1945 és 1955 közötti időszak osztrák teljesítményét pedig példaszerűnek 

tartotta. 

Szintén 1965-ben a Minisztérium azt is elrendelte, hogy az iskolák április 27.-e körül 

ünnepet tartsanak egy tanítási napon, megemlékezve Ausztria 20 évvel korábbi 

felszabadulásáról, az 1945-ös Függetlenségi Nyilatkozatról és a 10 évvel korábban 

megkötött Államszerződésről. A megemlékezésen beszélni kellett a diákoknak a 

világháború borzalmairól, valamint az osztrákok hősiességéről és hitéről, mely segített a 

világháborút követően újjáéleszteni az Osztrák Államot.
615

 A Minisztérium az iskolai 

ünnephez azzal járult hozzá, hogy korabeli publikációkat küldött ki az oktatási 

intézményekbe, az iskolarádió pedig április 26.-án megemlékezett a fent említett történelmi 

eseményekről. A Minisztérium azt is elrendelte, hogy a tartományok küldjenek 

képviselőket a diákok közül a tartományi és az állami megemlékezésre, valamint 

szervezzenek egészen május közepéig különféle rendezvényeket az ünnephez 

kapcsolódóan. A tanároknak a hagyományos tanórákon is fel kellett hívniuk a diákok 

figyelmét Ausztria elmúlt 20 évének nehézségeire és sikereire. 

1966-ban az Oktatási Minisztérium oktatási segédanyagot adott ki az iskolák számára, 

mely a Zászló Napjának történetéről szólt. A könyv számos ünnepi beszédet idézett 1955 

és 1966 közötti időszakból, szövetségi elnökök, kancellárok, oktatási miniszterek 

beszédeit. A segédanyag a közoktatásban tanulók nemzettudatának erősödését kívánta 

elősegíteni. Az előszóban Piffl-Percevic oktatási miniszter a következőket írta: „Az osztrák 

nemzeti ünnep az osztrák társadalom egységét élteti… Ezen a napon Ausztriát mint ideát és 

valóságot ünnepeljük. Az 1945-ben újra létrejövő Ausztria az áldozati sorsából 

emelkedhetett fel. Azok az osztrákok, akik hittek Ausztriában, az életüket áldozták érte.”
616

 

A könyv idézte Theodor Körner szövetségi elnök osztrák ifjúságnak szóló beszédét az 
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ünnep alkalmából: „Határozzátok el magatokat, hogy szorosan össze fogtok tartozni. Közös 

munkával kell a hazátokat szolgálnotok. Ausztriát szolgálnotok… El kell ismernünk, hogy 

Ausztriának megvan a tehetsége és tudományos teljesítménye, csakúgy mint a képességei és 

ereje, mindezekkel azonban a kötelezettsége is arra, hogy szellemi és kulturális 

nagyhatalmiságát felvállalja, és ebből eredő nagyhatalmi funkcióját betöltse.”
617

 A könyv 

idézte Josef Klaus kancellár 1965-ös ünnepi beszédét, melyben a következőket mondta: 

„1955 október 26.-a példaként kell, hogy szolgáljon minden osztrák számára. Ez a dátum 

jelenti az új hazatudat gyökerét. 1955 október 26.-án az osztrákok bebizonyították, hogy ez 

az állam nem állampolgárainak akarata ellenére született, hanem minden osztrák kívánta, 

akarta a Köztársaságot!”
618

 Alfred Maletától pedig a következő idézetet olvashatjuk: „Ma 

a vörös-fehér-vörös igenlése már nem egy hazafi kisebbség monopóliuma, hanem minden 

osztráké.”
619

 Összességében elmondható, hogy a könyvben található, Zászló Napjához 

kapcsolódó beszédek mindegyike a korábban elemzett Klaus beszédhez hasonlóan a 

következő szempontokat hangsúlyozta: Ausztria létrejöttét és függetlenségét az egész 

társadalom kívánta, és 1945 és 1955 között keményen meg is dolgozott érte. Az újjászülető 

Ausztria fontos értékeket hordoz, ezek egyrészt a második köztársaság alatt kialakított 

demokratikus berendezkedéshez kapcsolódnak, másrészt az osztrák hagyományokból 

erednek, például a művészetek terén. Ezeket az értékeket a mindenkori osztrák 

állampolgároknak kötelessége megvédeni. A mindenkori osztrák állampolgároknak össze 

kell fogniuk országuk és értékeik védelmében. Ausztriának küldetése van a 

világpolitikában. A felsorolt szempontokban megfigyelhetjük egyrészt a politikai elit 

vágyát az osztrák társadalom egységének és nemzettudatának megerősítésére. Másrészt 

kihallhatjuk a szellemi honvédelem üzenetét is; az állampolgárok legyenek tisztában 

államuk értékeivel, és legyenek készek védelmezni azokat. 

Az iskolafelügyelők és az iskolaigazgatók tartományi konferenciáin napirendre kellett 

tűzni 1964-től a szellemi honvédelem oktatásban betöltött szerepét. Az Oktatási 

Minisztérium felkérte az Osztrák Ifjúságügyi Intézetet (Österreichisches Institut für 

Jugendkunde), hogy az „Ifjúság és Állam” című kutatási témájába vonja be a szellemi 

honvédelem kérdését is.
 620

 1965-ben a Minisztérium állami kitüntetést alapított, amelyet 

olyan publicisztikai teljesítményért lehetett megkapni, mely a szellemi honvédelem ügyét 
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szolgálta. Egyrészt olyan munkákkal lehetett kiérdemelni ezt a kitüntetést, amik növelték 

az osztrák nép pszichológiai felkészültségét hazájuk megvédésére. Másrészt azt is díjazta a 

Minisztérium, ha az író őszinte meggyőződésből valamilyen kritikát fogalmazott meg a 

szellemi honvédelem területén; tudjuk meg a Minisztérium 1968-as, szellemi honvédelem 

helyzetéről szóló írásából.
621

 A közoktatásból korán kilépők számára az Oktatási 

Minisztérium képzést szervezett a hatvanas évek második felétől a történelmi és 

állampolgári ismereteik szélesítésére.
622

 A Minisztérium megbízta 1965-ben Josef Pöppl 

tanárt egy kézikönyv elkészítésével, mely bemutatja a televízió népnevelésre gyakorolt 

hatását.
623

 

Piffl-Percevicet Alois Mock
624

 (ÖVP) követte, aki rövid ideig, 1970-ig töltötte be a 

miniszteri posztot. Ebben az évben a második köztársaság első SPÖ-ből kikerülő oktatási 

minisztere, Leopold Gratz vette át a helyét. 

Az állampolgári nevelésre több példával találkozhatunk tartományi szinten is. 1963-ban a 

Salzburgi Takarékszövetkezet is hozzá kívánt hozzájárulni a honismereti neveléshez 

Salzburgban; így vállalta, hogy minden évben a salzburgi iskolák minden 3. osztályos 

diákjának eljuttat egy példányt a Salzburg városának honismerete (Heimatkunde Stadt 

Salzburg) című könyvből.
625

 A tartományi ifjúsági referens Karintiában 1964-ben kiállítást 

szervezett „Egy nép küzdelme, hogy megtalálja önmagát” (Ein Volk ringt um sich selbst) 

címmel, melynek az állampolgári nevelés segítése volt a célja. A kiállítás megnyitóján 

részt vett az Oktatási Minisztérium képviselője és más, prominens személyek is.
626

 A 

kiállítás megnyitóján a tartományi kormányzó emlékeztetett arra, hogy ugyan vannak 

politikai válságok minden időben, mégis az első köztársasággal összehasonlítva a hatvanas 

években már sokkal stabilabb a köztársasági tudat az osztrák társadalomban. A kormányzó 

szerint kevés olyan nép van, amelynek identitásában annyi törést okozott a történelem, 

mint az osztrákok esetében. Emiatt sok hiátus van a mai napig a történelemoktatásban. A 

kormányzó ennek orvoslásában tartotta meghatározónak ezt a kiállítást.
627

 A kiállításról 
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több lap, így a Neue Zeit és a Volkswille is tudósított.
628

 A hatvanas évek elején több 

városba is eljutott az „Osztrák nevelés 200 éve” című kiállítás, így Innsbruckba, Grazba és 

Klagenfurtba is.
629

 Az innsbrucki kiállítást 1961 áprilisában az oktatási miniszter nyitotta 

meg, ami azt mutatja, a Minisztérium számára fontos eseményről volt szó. A kiállítás 

beletartozik azon rendezvények sorába, melyekkel a kormány az osztrák nemzet régmúltba 

visszanyúló hagyományaira hívta fel a társadalom figyelmét. 

Mit eredményeztek mindezek az intézkedések; beszédek, kiállítások és ünnepek? Heidi 

Pirchner szerint, aki a háborút követő oktatási rendszerben nőtt fel, az általános iskolában 

még hatott a gyerekekre a nevelés patriotizmusa, a középiskola azonban képtelen volt 

politikai érdeklődésüket és lelkesedésüket fenntartani, mivel tabuként kezelte a jelenkori 

történelmet és a fasizmus időszakát.
630

 Az 1962-ben elfogadott törvény hatása a hatvanas 

években még nem volt egyértelműen meghatározó Franz Göbhart,
631

 a grazi tanárképző 

igazgatója szerint. Ezt azzal indokolta 1967-ben, hogy a tanárok hozzáállását nem lehetett 

ilyen rövid időn belül megváltoztatni, többen még ekkor is a németnacionalizmus hívei 

voltak, illetve a korábbi oktatási szemlélet vezérelte őket. Sok volt a korábbi 

németnacionalista, nemzetiszocialista elvekhez hű családtag is, így a diákokat eltérő 

hatások érhették az iskolában és otthon. Göbhart a közigazgatás feladatának látta annak 

elfogadtatását a tanári karral, hogy az iskolákban a Parlament oktatásról szóló törvényének 

kell megfelelniük, bármilyen politikai elveket is vallanak a magánéletben. 

Anton Sobota, salzburgi iskolai főfelügyelő ugyanakkor úgy látta már 1962-ben, hogy a 

fiatalokat érdekli a politikai élet és az osztrák állam berendezkedése, politikai helyzete. 

Szerinte a fiatalok érdeklődését nem elvont elméletekkel, hanem kézzel fogható 

tapasztalatokkal kell felkelteni. A felügyelő arról számolt be a salzburgi szakiskolákról 

szóló értékelésében, hogy a Szövetségi Hadsereg által rendezett, fiataloknak szóló 

programok elnyerték a diákok tetszését ugyanúgy, mint a Zászló Napjának megünneplése. 

A tanulók körében népszerűek voltak a 1962-es tanév során az ünnephez kapcsolódóan 

rendezett tanulmányi versenyek.
632

 A jelentésről nem lehet természetesen megállapítani, 

hogy mennyire őszinte, esetleg csak a minisztériumi elvárásoknak igyekszik megfelelni. 
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1964-ben azonban a salzburgi tartomány oktatási intézményeinek vezetői is hangsúlyozták 

egy konferenciájukon az állampolgári és politikai nevelés jelentőségét a közoktatásban.
633

 

1963 januárjában az Oktatási Minisztérium társadalmi vitát indított a középiskolák 

(allgemeinbildende Schule) tantervének módosításáról, melybe többek közt a felsőoktatási 

intézményeket is bevonták.
634

 Az Innsbrucki Egyetem Néprajzi Intézetének igazgatója is 

részt vett ebben a vitában. Az igazgató üdvözölte a történelem tantárgy 

társadalomismerettel való kiegészítését. Szerinte ez elősegítheti a néprajz oktatását is a 

történelemórák során.
635

 Az igazgató fontosnak tartotta, hogy a néprajzi oktatás az 

eddigieknél nagyobb szerepet kapjon a társadalomismereten belül, mert ez segítheti elő a 

nemzettudat (Volksbewußtsein) megszilárdulását a fiatalok körében, valamint a tolerancia 

és nyitottság kialakulását más népek megértéséhez, elfogadásához. Az egyértelmű, hogy a 

Néprajzi Intézet igazgatója miért kívánta a néprajz térnyerését az oktatásban. Fontosnak 

tartom azonban az érvelésében, hogy arra hivatkozik a Minisztérium felé, hogy a néprajz 

oktatása elősegíti a nemzettudat megszilárdulását. Ez megerősíti azt, hogy a Minisztérium 

oktatáspolitikájában kiemelt szempont volt a nemzettudat fejlesztése. 

Az Osztrák Ifjúsági Mozgalom felső-ausztriai részlege (Österreichische Jugendbewegung 

Oberösterreich) 1963 áprilisában kérvényt írt az ÖVP felső-ausztriai tartományi 

tanácsának,
636

 melyben azt kérték, hogy tegyen meg a tanács minden szükséges 

intézkedést, valamint az Oktatási Minisztérium felé is jelezze, hogy az állampolgári 

nevelésre szükséges az eddigieknél nagyobb hangsúlyt fektetni a közoktatásban. Az 

ifjúsági szervezet úgy ítélte meg, hogy túl kevés idő jut a tantervek alapján erre a 

témakörre, míg nyugaton – különösen az USA-ban – ennél sokkal komolyabban veszik az 

állampolgári oktatást. A szervezet szerint a középiskolákban (höhere Schule) legalább egy 

teljes évben a történelemoktatásnak elsősorban az állampolgári nevelésről kellene szólnia 

annak érdekében, hogy a fiatalok megtanulják a demokratikus elveket, érdeklődőek 

legyenek a politika iránt és éljenek állampolgári jogaikkal. Az oktatási miniszter azt 

válaszolta az ifjúsági szervezet felvetésére, hogy a tantervekben megfogalmazott általános 

nevelési elvek kötelezik a tanárokat az állampolgári nevelésre, ezek révén tanítja meg az 

iskola a diákokat az osztrák államtudatra és demokratikus gondolkodásra. A középiskola 4. 
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osztályában (Hauptschule) pedig a történelemoktatás kiemelt figyelmet fordít az 

állampolgári nevelésre. Tehát egyrészt az általános nevelési elvek is folyamatosan nevelik 

a diákokat ezen a téren, másrészt pedig a történelemoktatásnak már most kiemelt feladata 

az állampolgári nevelés, ezért nevezik a tantárgyat „történelem és 

társadalomismeretnek.”
637

 

Egy alsó-ausztriai iskolákról szóló jelentés
638

 arról számol be, hogy az iskolatévé fontos 

szerepet játszik az oktatási intézmények állampolgári nevelésében, a diákok az 1963-64-es 

tanév során például láthattak a tévében téli olimpiai közvetítéseket Innsbruckból, valamint 

rövid filmeket osztrák konzulátusok megnyitásáról, és állami ünnepségekről. A 

dokumentumból megtudhatjuk, hogy az alsó-ausztriai iskolák mindegyikében 

megünnepelték a Zászló Napját. A tartomány oktatási intézményeibe való pályázáskor a 

tanárjelölteknek már 1962-ben be kellett számolniuk arról, mit értek el az állampolgári 

nevelés tekintetében korábbi munkájuk során.
639

 

Egy felső-ausztriai kereskedelmi iskolák 1964-65-ös tanévéről szóló jelentése
640

 arról 

biztosította 1965-ben az Oktatási Minisztériumot, hogy a tudatos osztrák állampolgárrá 

nevelés a szakmai ismeretek átadása mellett fontos és elengedhetetlen része az 

intézmények mindennapi oktatási munkájának. Erre a nevelési feladatra teremt alkalmat 

egyrészt az állampolgári ismeretek óra (Staatsbürgerkunde), másrészt olyan rendezvények, 

mint a Zászló Napja vagy az Osztrák Hét. A minden évben megtartott ünnepek mellett az 

1964-65-ös tanévben az államtudatot erősíthették egyéb rendezvények is, így például az 

1965 februárjában elhunyt Schärf szövetségi elnökre való megemlékezés, a 20 éves 

Osztrák Köztársaság és a 10 éves Államszerződés ünnepe. Bécsi általános iskolák 1964-

65-ös tanévéről szóló jelentés
641

 szintén beszámol a Köztársaság 20 éves és az 

Államszerződés 10 éves évfordulójának iskolai megünnepléséről a már említett 

minisztériumi rendelet értelmében. Ez a jelentés arról is tájékoztatta az Oktatási 

Minisztériumot, hogy a bécsi városi iskolatanács a Bécsi Egyetem Jelenkori Intézetével és 

a Bécsi Pedagógiai Intézettel összefogva konferenciát szervezett az általános iskolák 
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történelem- és némettanárai számára, ahol a tanárok megismerhették Ausztria jelenkori 

történelmével kapcsolatos legfrissebb tudományos eredményeket. A konferencián részt 

vett Ludwig Jedlicka történész és Bruno Kreisky külügyminiszter is. Az iskolatanács még 

kiadványt is megjelentetett „Ausztria: Egység, Szabadság, Függetlenség” címmel. A felső-

ausztriai általános iskolák és speciális iskolák 1965-66-os tanévéről szóló, 

Minisztériumnak küldött jelentésből
642

 megtudhatjuk, hogy az intézmények tanrendjében a 

történelem, társadalomtudomány és gazdaságtan című óra kiemelt figyelmet szentel 

Ausztria második köztársasági történelmének. Emellett az állampolgári ismeretek 

terjesztése céljából a tartomány Pedagógiai Intézete kiadványt készít „Honismereti 

Füzetek” címmel. Egy másik, Minisztériumnak küldött jelentés pedig arról számol be, 

hogy a felső-ausztriai tartomány iskolafelügyelője személyesen is sokat tett az állampolgári 

nevelés érdekében.
643

 1965-ben a tartományi iskolaszékek (Landesschulbehörden) több 

rendezvényt is tartottak a fiatalok állampolgári nevelése érdekében, így például 

városlátogatásokat szerveztek az adott tartomány fővárosába.
644

 1965 márciusában a 

tartományi tanfelügyelők arról döntöttek, hogy beemelnek az érettségibe állampolgári 

ismeretekben való tájékozottság tesztelését szolgáló kérdéseket is.
645

 

A közoktatás vizsgálatához kapcsolódóan érdemes megvizsgálnunk a szellemi honvédelem 

szerepét a tanárképzés területén is. A hatvanas évek első felében a tanár- és óvónőképzés 

tantervei elsősorban a történelem és társadalomismereti tantárgy keretein belül 

foglalkoznak honismerettel, valamint állampolgári neveléssel. A „politikai képzés” vagy 

„honismeret” kifejezések elvétve fordultak csak elő ezekben a tantervekben, azonban az 

osztrák történelem és a jelenkori Ausztria közigazgatásának, alkotmányának ismerete 

szerepelt a tantervek követelményeiben. Az óvónőképzés 1963-64-es tanterve
646

 például 

fontosnak tartotta a hallgatók oktatását Ausztria történelméről és kultúrájáról és az állam 

felépítéséről, mindezt a történelem- és társadalomismeret tantárgy keretein belül. A 

történelemoktatásnál a terv külön említi az első köztársaság korát, valamint „Ausztria 

önállóságának elvesztését”. A társadalomismereti óra anyagaként pedig az osztrák 

állampolgár jogai és kötelességei mellett hallania kellett a tanulóknak a semleges státusz 
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mibenlétéről is, valamint az ENSZ-ről és az európai integrációról. Az óvodapedagógus-

képzés során a németórákon hangsúlyt kellett fektetni az osztrák költők megismerésére, 

valamint osztrák népdalok tanítására.
647

 A háztartástan-oktatók képzésének 1964-es 

tanterve említi a honismeret fontosságát a történelemoktatás részeként; így az osztrák 

politikai élet megértését, osztrák történelem valamint az osztrák állampolgárok jogainak és 

kötelezettségeinek ismeretét.
648

 A kollégiumi nevelő képzés 1963-as tantervében a 

társadalomismereti óra keretében a hallgatóknak tanulniuk kellett az osztrák alkotmányról 

és közigazgatásról, Ausztria politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális helyzetéről. A 

tanterv értelmében az állampolgári nevelés a társadalomismereti óra feladata.
649

 A tanítók 

képzésében szintén a történelem és társadalomismereti óra leírásában találhatunk 

állampolgári neveléshez kapcsolódó elemeket. Itt említi az 1963-as tanterv az állampolgári 

jogok és kötelezettségek oktatását, az osztrák közigazgatás és alkotmány megismerését, 

valamint a gyerekek vallási oktatásának szempontjait.
650

 Az évtized második felében egyre 

nőtt annak az elképzelésnek a támogatottsága, hogy a politikai, állampolgári képzést külön 

tárgyként is beemeljék a tanárképzés tanrendjébe.
651

 1969-ben és 1970-ben több 

konferenciát és szemináriumot is tartottak például a középiskolákban (AHS) tanító 

pedagógusoknak az ún. politikai képzés fogalmáról, tudományágakhoz való kapcsolatáról, 

feladatairól.
652

 Ezt követően pedig az 1970-71-es őszi szemeszterben bekerült a politikai 

képzés külön tantárgyként a tanítóképzés tanrendjébe.
653

 Az 1970-71-es tanévben 

választható tantárgyként a közoktatásban is megjelent az ún. politikai képzés című 

tantárgy, amiről később még szót ejtek. 

Összességében a hatvanas évekről elmondhatjuk, hogy az 1962-es törvény értelmében 

állampolgári ismeretekre és honismeretre oktatás alapvetően nem külön tantárgy keretében 

valósult meg, ugyanakkor a tantervek része maradt ezen ismeretek oktatása, többnyire a 

történelem és társadalomtudomány tantárgy keretében. A közoktatásban megfigyelhető, 

hogy az Oktatási Minisztériumnak szóló jelentések utalnak az állampolgári ismeretek, 

honismeret, hazafiasság oktatásban való megjelenésére. A jelentések ezt gyakran 
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különböző eseményekhez, rendezvényekhez kötik, leggyakrabban a Zászló Ünnepét, 

valamint az 1964/65-ös tanévben a második köztársaság és az Államszerződés kerek 

évfordulójának ünneplését említik. Ezen ünnepek megtartását az Oktatási Minisztérium 

rendelte el az intézményekben. Azt nem tudhatjuk, hogy az iskolák jelentései mennyire 

őszinték. Az azonban kiderül ezekből a dokumentumokból, hogy az Oktatási Minisztérium 

nyomon követte az állampolgári nevelés megvalósulását az oktatási intézményekben, tehát 

feltehetően fontosnak tartotta azt. Erre utal az is, hogy az oktatási miniszter, valamint más 

állami vezetők is gyakran részt vettek, és beszédet is mondtak olyan rendezvényeken, 

melyek az osztrák államot vagy az osztrák nemzetet, hagyományokat, történelmet 

ünnepelték, és elsősorban a fiatalokhoz szóltak. A kormányzat oktatáspolitikájának tehát 

része a hatvanas években az állam- és nemzetépítés ügye, csakúgy, mint a szellemi 

honvédelemre nevelés kérdése. 

8.2.  Oktatáspolitika a hetvenes években 

1970-ben az Oktatási Minisztérium két rendelete szabályozta a középiskolák (AHS) 

tantervét. Az első rendelet
654

 bevezette választható tantárgyként az ún. politikai képzést 

(politische Bildung) heti két órában a 8. osztályban. A tantárgy célja, hogy a diákok 

megismerjék az osztrák politika, gazdaság és társadalom működését. A fiatalok a tantárgy 

segítségével szert tehettek kritikus ítélőképességre és racionális döntéshozatalra. Az órákra 

szakemberek meghívását ösztönözte a szabályozás a politika, gazdaság, 

társadalomtudomány területéről. A tantárgy keretében a tanárok szervezhettek 

kirándulásokat, valamint teret kellett biztosítaniuk a tanulói referátumoknak és a diákok 

közti vitának. 

A második rendelet értelmében
655

 az állam működéséről, Ausztria politikai, szociális 

problémáiról, azok történelmi gyökereiről a középiskola (AHS) 8. osztályában történelem 

és társadalomtudomány, valamint földrajz és gazdaságtudomány kötelező órákon kellett 

tanulniuk a diákoknak. Így ezen tantárgyak része lett a korábbi honismeret, igazodva az 

1962-es törvényhez. A történelemóra keretében a tanároknak részletesen oktatniuk kellett 

az osztrák történelem eseményeit, különös tekintettel kellett lenniük a múltbeli 

eredmények ismertetésére ugyanúgy, mint a jelen és jövő kihívásainak bemutatására. Be 

kellett mutatniuk a Habsburg Birodalom felemelkedését, az abszolutizmus korát, az első 
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köztársaság idejét. Ismertetniük kellett Ausztria második világháború alatti megszállását, 

majd a második köztársaság alatti fontos eseményeket, így az Államszerződést és az 

örökös semlegességet. A tantárgy célja volt, hogy erősítse az állampolgári tudatot 

(staatsbürgerliche Bewusstsein) a fiatalokban. Az órákon a tanulóknak hallaniuk kellett a 

különböző gazdasági és államformákról, társadalmi és politikai rendszerekről, valamint 

meg kell ismerniük a jogrendszert. A fiatalok a történelemóra keretében megtanulták az 

egyén és közösség közti kapcsolat alapvető szabályait, hallhattak kultúrák közti 

konfliktusokról, megismerték a politikai szabadság és a demokratikus gondolatok 

fejlődését. A tanulóknak meg kellett ismerniük az osztrák alkotmányt, az osztrák 

jogállamiságot, a tartományi rendszert, és a törvényhozás rendszerét az országukban. Az új 

tanterv, hasonlóan a korábbihoz, fontosnak tartotta, hogy a diákok – az osztrák történelem 

és az ország jelenlegi helyzetének ismeretében – megértsék Ausztria politikai és társadalmi 

problémáit, és ez fejlessze kritikus ítélőképességüket és racionális döntési képességüket. A 

németórákon különös figyelmet kellett szentelni az osztrák irodalom kiemelkedő 

alkotásainak. A földrajz és gazdaságtan oktatásnak pedig ösztönöznie kellett a tanulók 

hazaszeretetét és felelősségérzetük kialakulását. Az órán a diákoknak meg kellett 

ismerniük az ország és a tartományok gazdasági helyzetét, népességi adatait. A rendelet a 

kisebbségek saját nemzettudatának fejlődését is támogatta, ahogy ez a szlovén nyelvre 

vonatkozó tantervből kiderül. A rendelet azt is hangsúlyozza az 1962-es törvényre 

alapozva, hogy a diákoknak európai és világviszonylatban is el kell tudniuk helyezni az 

osztrák történelmet és kultúrát, ismerniük kell az európai viszonyokat és a világ más 

földrészeinek helyzetét is, és ebből következően toleránsnak kell lenniük más nemzetek, 

államok, kultúrák iránt. 

Heinrich Drimmel úgy látta a hetvenes évek elején, hogy már sok jó kezdeményezés 

megvalósulni látszik ugyan a szellemi honvédelem területén az oktatásban, mégis 

megfigyelhető diszkrepancia a megfogalmazott célkitűzések és az ezek érdekében 

végrehajtott intézkedések között. Ausztria például nagyságrendekkel kevesebbet költ a 

szellemi honvédelem ügyére, mint Svájc. Számos tanár és nevelő, akik önkéntesen eljártak 

a szellemi honvédelemről tartott szemináriumokra, az iskolákban elősegítik a szellemi 

honvédelem ügyét, azonban számuk nem elegendő a szükséges hatás eléréséhez. Drimmel 

azt pozitívan értékelte, hogy a tartományokban az iskolai vezetés és a szellemi honvédelmi 

referensek együttműködése lehetővé tette a témában versenyek szervezését, valamint 

megjelent már az a négykötetes kézikönyv, mely segítséget nyújtott a tanároknak abban, 



162 

 

hogyan képviseljék a szellemi honvédelem ügyét a különböző tantárgyak oktatása során. 

Drimmel komoly problémának tartotta, hogy a hetvenes években Ausztriában is 

tapasztalható ifjúsági lázongások a szellemi honvédelem ügyére is rossz hatást 

gyakorolnak. Korábban például az Osztrák Hallgatók Szervezete (Österreichische 

Hochschülerschaft) részt vett védelempolitikai szemináriumok rendezésében. A 

lázongások azonban a fegyveres semlegesség ellen fordították az egyetemistákat, emiatt 

pedig képviseleti szervezetük is elutasította a további együttműködést.
656

 

1973-ban az Oktatási Minisztériumban külön osztályt alakítottak ki, amely a politikai 

képzés és állampolgári nevelés közoktatásban játszott szerepével foglalkozott.
657

 Az 

osztály vezetőjének, Dr. Leopold Rettingernek az volt a célja, hogy külön, kötelező 

tantárgyként kerüljön bevezetésre a politikai képzés, ne pedig egyszerűen más tantárgyak 

tematikájában szerepeljen, valamint hogy a szakképző iskolákban, ahol még az ún. 

állampolgári ismeret óra (Staatsbürgerkunde) szerepelt a tanrendben, átnevezésre kerüljön 

ez politikai képzésre. A korábbi állampolgári ismeret tematikáját kívánta a Minisztérium 

kiegészíteni olyan politikai, gazdasági és társadalmi tudással és kritikus gondolkodás 

képességével, amelyre a polgároknak feltétlenül szüksége van egy modern demokráciában, 

és amely arra ösztönzi őket, hogy felelősséget érezzenek demokratikus államuk értékeinek 

fenntartásáért.
 658

 Fred Sinowatz (SPÖ), 1971 és 1983 között működő oktatási miniszter ezt 

annak érdekében tartotta fontosnak, hogy a polgárok nemzettudata megerősödhessen.
659

 

1974-ben azonban az Oktatási Minisztériumnak nem sikerült elérnie, hogy kötelező 

tantárgyként kerüljön a középiskolák (AHS) tantervébe a politikai képzés. A Minisztérium 

ekkor megpróbálta azt szabályozni, hogy a politikai képzés mint elv jelenjen meg az 

oktatásban. Erről készültek rendelettervezetek. 1978 szeptemberében lépett életbe az a 

minisztériumi rendelet, mely minden iskolatípus, minden évfolyamában kötelezte az 

oktatókat a témához kapcsolódó tantárgyak esetén arra, hogy az oktatás során biztosítsák a 

politikai képzettséget is a diákoknak.
660

 A politikai képzés oktatási elv lett a rendelet 

értelmében, több más oktatási témához hasonlóan, mint például a környezetismeret, a 

közlekedés vagy a médiaoktatás. Ezzel az 1978-as rendelet megadta a kegyelemdöfést az 
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állampolgári, politikai nevelésnek.
661

 Külön tantárgy nem foglalkozott ezzel a témakörrel, 

egy lett pusztán a számos nevelési elv között, aminek oktatásban való érvényesülése 

nehezen nyomon követhetővé vált. A rendelet elsősorban a demokratikus elvek és 

gondolkodásmód tanítását adta elsősorban a tanárok feladatául. A szöveg ugyanakkor 

röviden megemlíti, hogy a diákokkal meg kell ismertetni az átfogó honvédelem feladatait - 

ezek közül a civil és gazdasági védelmet említi csak külön -, valamint hangsúlyozza a 

honvédelem defenzív voltát.
662

 A rendelethez készült miniszteri bevezetőből kiderül, hogy 

az Oktatási Minisztérium tanári munkacsoportokat kíván szervezni az 1978/79-es 

tanévben, melyek megismertetik a politikai képzés alapelvét az iskolák oktatóival.  

Az 1978-as politikai képzésről szóló rendelethez kapcsolódó miniszteri előszó megemlíti, 

hogy az Oktatási Minisztérium hangsúlyt fektet mind a tanárképzésben, mind a tanárok 

továbbképzésében a politikai képzésre. A rendelet szövege erről azonban nem tesz 

említést.
663

 A miniszteri előszóból azt is megtudhatjuk, hogy ezt az 1978-as rendeletet 

több, mint két évig készítették elő, minden érintett bevonásával, a rendelet tehát társadalmi 

konszenzuson alapult. A szabályozás széles körű elfogadása ellenére Anton Pelinka szerint 

nem valósulnak meg a törvényben foglalt elvárások.
664

 A rendelet alapján ugyanis a 

diákoknak meg kell ismerniük a különböző politikai alternatívákat, meg kell tanulniuk 

kifejezni saját véleményüket, tiszteletben tartani más véleményeket, nézeteltéréseiket 

párbeszéd útján rendezni. A diákoknak tényszerű információkat kellett volna kapniuk 

Ausztria politikai és társadalmi rendszereiről. A professzor hangsúlyozta, hogy az 1978-as 

rendelet értelmében a politikai és történelmi tabukat le kellene dönteni.
665

 A valóságban 

ezzel szemben az iskolaigazgatás – az iskolai vezetés, a tartományi iskolatanácsok- 

rendszeresen akadályozta, hogy a leendő tanárok tanulmányaik alatt, vagy már tanárként 

részt vegyenek kimondottan politikai képzésen. Az iskolaigazgatás tehát nem engedte, 

hogy a miniszteri előszóban megfogalmazott elv - miszerint a tanárképzésben és a tanárok 

továbbképzésében hangsúlyos lesz a politikai képzés – a valóságban érvényesüljön. 

Pelinka szerint a pártok és különböző érdekszervezetek kompromisszuma nem a 

rendeletben leírtakban állt, hanem abban, hogy a kényes, jelenkori történelmi kérdéseket, 
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politikai konfliktus létezését elfedték. A professzor szerint a megoldás abban rejlik, hogy el 

kell kezdeni a történelmet reálisan értékelni és elemezni, ami nagy valószínűséggel 

mindenki számára tartogat kényes tényeket, és ezt a történelmet kell bemutatni a politikai 

képzés során.
666

 

Friedrich Heer történész is erős kritikát fogalmazott meg a második köztársaság oktatási 

rendszerével szemben, mely nem ad megfelelő tudásanyagot a fiataloknak. Úgy vélte, hogy 

ha a fiatalok nem ismerik meg alaposan a történelmet, nem lesznek érett állampolgárok, ez 

pedig a demokráciát és az ország biztonságát veszélyeztetheti.
667

 

A hetvenes évek oktatáspolitikai döntései tehát vegyes képet adnak az állampolgári nevelés 

és a szellemi honvédelem szempontjából. Az 1970-es rendelet az ún. politikai képzés 

feladatául adja a korábbi állampolgári nevelésben foglaltakat, tehát a diákok politikai 

felkészítését és az osztráktudat megerősítését. 1973-tól az Oktatási Minisztériumon belül 

külön osztály foglalkozott a politikai nevelés ügyével. Az Oktatási Minisztérium számára 

tehát hangsúlyos maradt ez a témakör. Az 1978-as oktatásügyi rendelet és az Anton 

Pelinka által megfogalmazott kritikából azonban arra következtethetünk, hogy a politikai 

pártok nem tudtak megegyezni a politikai nevelés külön tantárgyként való bevezetéséről. 

Pelinka kritikájából arra is következtethetünk, hogy a politikai nevelés ügye azon bukott el 

a hetvenes években, hogy az osztrák társadalom – és politikai elit – még nem állt készen a 

közelmúlt és jelen ellentmondásainak nyílt értékelésére, megvitatására. 

8.3. Tankönyvek a közoktatásban 

A második világháborút követően kiadott tankönyvek és olvasókönyvek sokban 

hasonlítanak a korábban bemutatott svájci példára. Már az első osztályosok 

olvasókönyveiből is kiolvasható a patriotizmusra való nevelés. Egy 1948-ban kiadott 

olvasókönyv például így szólt az olvasni tanuló gyerekekhez: „Ausztria a hazánk… Úgy 

tartozunk Ausztriához, mint ahogy egy gyerek tartozik az apjához és anyjához. Osztrákok 

vagyunk. Hazánk, Ausztria egy kicsi, de szép, szabad és szorgalmas ország. Mindenek 

felett szeretjük. Jó osztrákok szeretnénk lenni, és a hazánknak mindig becsületet 

szerezni!...Nincsen Ausztriában épület a vörös-fehér-vörös zászló nélkül.”
668
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A történelmet oktató tankönyvek a patriotizmus mellett abban is hasonlítottak a svájci 

példára, hogy történelemszemléletük közel sem volt objektív és elemző. A törvényalkotó 

elvárása volt ugyan az osztrák történelem eseményeinek részletes bemutatása, valamint a 

felmerülő politikai és társadalmi konfliktusok elemzése úgy, hogy a tanulók megértsék az 

ország aktuális politikai és társadalmi problémáit. A tankönyvek és oktatási anyagok 

azonban gyakran – főként a XX. századra vonatkozóan – pusztán nevek és évszámok 

halmazából álltak, amik mögött elsikkadt egyes folyamatok bemutatása, történelmi 

helyzetek elemzése. Sokszor a politikai szempontból kényes események mélyebb elemzése 

elmarad. A tankönyvek leegyszerűsítve írtak le eseményeket, előzmények és 

következmények bemutatása nélkül. A tananyag kényesen kerülte az ellentmondások és 

konfliktusok bemutatását. Így a tanulók egy leegyszerűsített történelemképet kaptak, 

melyben a Monarchia ideje, mint a „régi szép idők” jelenik meg, a hivatásrendi állam 

idején „még mindig nem volt olyan rossz, mint később a fasiszta elnyomás alatt”, majd a 

nemzetiszocializmus, mely alatt Ausztria elvesztette önállóságát a Harmadik Birodalom 

„első áldozataként.”
669

 Az alábbiakban bemutatok néhány példát fenti állításaimra. 

Az osztrák tankönyvek a németek 1938-as bevonulását Ausztriába az osztrák állam 

függetlenségének végeként ábrázolják, míg a világháború éveit nem az osztrák történelem, 

hanem a világtörténelem részeként mutatják be. Úgy érezhetjük, hogy az osztrákoknak 

nem volt beleszólásuk az eseményekbe, Hitler áldozatául estek, majd elszenvedték a 

németek által terjesztett nemzetiszocializmust és háborút. Az Anschluss-t támogató 

osztrákok nagy része pedig egyszerűen a hitleri propaganda megtévesztésének áldozata. 

Egy 1957-ben kiadott tankönyv szerint osztrák történelemről csak 1945 áprilisától 

beszélhetünk, amikor is Ausztria megszabadult a német megszállás alól.
670

 Az általános 

iskolásoknak 1975-ben kiadott tankönyv azt ugyan elismeri, hogy „sok osztrák örömmel 

fogadta az Anschluss-t 1938 márciusában,” azonban úgy fogalmaz; „nem voltak azok sem 

kevesen, akik tartottak tőle, hogy milyen bajt hoz országukra a nemzetiszocializmus.”
671

 Az 

Anschluss-t „egyrészt az osztrák nemzetiszocialisták támogatták, másrészt olyan emberek, 
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akik egyszerűen a rossz gazdasági helyzet és munkanélküliség végét várták tőle.”
672

 A 

tankönyvek még 1975-ben is elsősorban Hitler áldozataként ábrázolták Ausztriát: „1938-

ban elkezdte Hitler területszerzési politikáját, melyet kezdetben a németek birodalomba 

való hazahozásának nevezett. Első célja Ausztria volt… A belső válságba került Ausztria 

Hitler és propagandája számára könnyű préda volt. 1938. március 12.-én bevonult a 

Führer tankok és repülők kíséretében Ausztriába, ahol a lakosság üvöltöző éljenzéssel 

fogadta, felszabadítónak nevezte.”
673

 „Ausztria a Német Birodalom része lett…Ausztria 

nem létezett többé.”
674

 

Egyes események anélkül kerültek említésre, hogy az előzményeikről szó esett volna. Ez 

torzította az ábrázolásukat. Így például a tananyag alapján a nemzetiszocializmus hirtelen, 

minden előzmény nélkül bukkant fel Ausztriában, majd 1945-ben az ideológia egyik 

napról a másikra teljesen eltűnt az osztrák társadalomból.
 675

 A nemzetiszocializmust a 

tankönyvek elsősorban a német néphez és Hitlerhez kötötték. Egy 1975-ös tankönyv arról 

írt, hogy a Heimwehr-hez csatlakozó osztrákok az olasz fasiszták és a német 

nemzetiszocialisták eszméjéhez hasonló tanokat hirdettek, gyarapodásukat az segítette, 

hogy a német nemzetiszocialisták „németországi sikereik után Ausztriában gyűjtöttek 

támogatókat, és erélyesen hirdették az Anschluss-t.”
676

 A zsidóság elleni merényleteket az 

1975-ös tankönyv a nácik németországi hatalomátvételével kapcsolta össze, az osztrák 

nemzetiszocializmusról nem ejtett szót. „A nemzetiszocializmus nemcsak a háborúban 

elesettek millióinak haláláért felelős, ugyanis Hitler csatlósai elképzelhetetlen 

kegyetlenséggel tomboltak a frontok mögött is; az elfoglalt területeken és magában a 

Német Birodalomban… Mindjárt a nácik németországi uralmának kezdetekor megtiltották 

az árják és a zsidók közti házasságot…Végül odáig jutottak a nácik, hogy azt tervezték, 

Európa Hitler által uralt területein tervszerűen kiirtják a zsidó lakosságot.”
677

 „Minél 

tovább húzódott a háború és minél jobban tomboltak a nácik, annál erősebb lett az 

ellenállás vágya hazánkban.”
678
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A politikai konfliktusok tompítását érezhetjük az 1975-ös tankönyvben, mely úgy 

ábrázolta a Keresztényszociális Párt első köztársaság alatti szerepét, mintha nem terhelné 

felelősség politikusait. Ezt úgy érte el, hogy az események leírását leegyszerűsítette, 

kerülte cselekvő személyek, felelősök megnevezését.
679

 Így például „Dollfuß egyre inkább 

radikális erők befolyása alá került”, tehát nem szabadon döntött, „szerencsétlen módon a 

Parlament 1933-ban feloszlatta magát” - minden külső kényszer nélkül. „Dollfuß a 

Heimwehr csapatokkal együtt meg volt arról győződve, hogy egy autoriter kormányzat a 

legkedvezőbb megoldás Ausztria számára. Emiatt akadályozta meg, hogy a Parlament 

újból összeüljön. Néhány héttel Hitler németországi hatalomra kerülését követően 

gyakorlatilag Ausztriában is megszűnt a demokrácia.”
680

 Jól érzékelhető ezekből az 

idézetekből, hogy Dollfuß és pártjának felelősségére nem tér ki a szerző, mint ahogy egyéb 

társadalmi, politikai folyamatokra sem, melyek előidézték az első köztársaság 

demokratikus rendszerének szétesését és Dollfuß diktatúráját. A leírásban gyakran 

találkozhatunk visszaható névmással és passzív szerkezettel olyan esetekben, amikor 

fontos lenne az aktív cselekvő megnevezése. 

A történelemoktatás mítoszokhoz, történelmi fikciókhoz nyúlt időnként a tények helyett. 

Ebben is hasonlított a korábban bemutatott svájci történelemoktatásra. Az osztrák tananyag 

egységes, idilli Habsburg Birodalmat mutatott be, kerülte az első köztársaság alatti 

konfliktusok részletezését és az ausztrofasizmus részletes bemutatását.
681

 Egy 

harmadikosoknak 1974-ben kiadott történelemkönyv külön fejezetet szentel Savoyai 

Jenőnek, aki a tankönyv leírása szerint „nemcsak nagy hadvezér, hanem kiváló államférfi is 

volt, akinek tanácsaira 3 császár hallgatott, akiket szolgált. Mindenek előtt azonban ez a 

tanult férfi a tudomány hozzáértő támogatója, lelkes gyűjtő és műkedvelő volt…Sokat 

olvasott, és részt vett a tudomány fejlesztésében.”
682

 A második világháborút követően egy 

egészen új korszak kezdetét hirdetik az osztrák tankönyvek. A demokratikus köztársaság 

1945 utáni újjászületését a Monarchiához hasonlóan idilli korszakként ábrázolják, melyből 

a nemzetiszocialista eszmék egyszeriben eltűntek.
683

 Az 1975-ös tankönyv egyik 

fejezetének címe is erre utal: „Ausztria – a fejlődés és a belső béke országa.”
684

 A 
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tankönyv szerint „az elmúlt évek szenvedése – melyet a legkülönfélébb politikai hátterű 

osztrákok mind közösen szenvedtek el a hitleri hadseregben, koncentrációs táborban, 

légvédelmi pincében vagy fogságban – döntő hatást gyakorolt: eltűnt az 1918 és 1938 

között sokakban meglévő kétely Ausztriában, és megszületett az osztrákok közös akarata, 

hogy egy önálló, független államot teremtsenek – megszületett az osztrák állam!”
685

 Az 

1975-ös tankönyv hangsúlyozza Ausztria semleges státuszának jelentőségét, a nemzetközi 

diplomáciában, ENSZ-ben, európai országok között betöltött szerepét. 

Az oktatás a múlt bemutatását a második köztársaság idején sokáig arra használta fel – 

még 1986-ban is érte ez a vád-, hogy a jelenben integrálja a társadalmat, tompítsa a 

társadalmi, politikai konfliktusokat, és nem utolsó sorban óvja a két nagy párt jó hírnevét. 

Ezt a jelenséget kritizálta Anton Pelinka is a tanárképzés terén, ahogyan arról a fentiekben 

írtam. Egy 1979-es cikk ezt a jelenséget „koalíciós történelemírásnak” nevezi.
686

 

Valószínűleg ennek a közoktatási szemléletnek a böjtjét érezheti Peter Gerlich egyetemi 

professzor a felsőoktatásban. Gerlich arról számolt be 1986-os cikkében, hogy a 

tanárképzés alatt politikai képzésben résztvevő hallgatóknak nehezére esik egymás előtt 

politikai preferenciájukról beszélni, különösen, ha más párthoz tartozók is jelen vannak. Ez 

a jelenség annak ellenére megfigyelhető, hogy az osztrák statisztikákat ismerve nagy 

eséllyel a hallgatók nagy része valamely párt tagja. Emellett a professzor azt is 

megfigyelte, hogy a képzés résztvevőiben gyakran frusztráltságot, értetlenséget okoz a 

többértelműség, ambivalencia. Szeretnének egyszerű válaszokat, egyértelmű 

állásfoglalásokat hallani. Ez a jelenség összefüggésben állt a közoktatás 

történelemszemléletével, mely a társadalmi egység hangsúlyozására és a belső 

konfliktusok, összetett történelmi szituációk és személyek elemzésének elhanyagolására 

törekedett még a nyolcvanas években is. 

8.4. Nevelés az iskolarendszeren kívül 

1972-ben szövetségi törvény szabályozta az iskolarendszeren kívüli állampolgári 

képzést.
687

 A törvény lehetővé tette, hogy a Nemzeti Tanácsban képviselt pártok állami 

költségvetésből támogatást kapjanak állampolgári képzést szolgáló szemináriumok, 

workshopok, előadások, publikációk, távoktatások szervezésére. A rendezvényeknek hazai 
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vagy nemzetközi politikai, gazdasági, jogi és társadalmi kérdésekről kellett szólniuk. 

Állami támogatást kaphattak állampolgári nevelést szolgáló kiadványok is. Olyan 

időszakos kiadványok megjelenéséhez biztosított az állam anyagi forrást, melyek a 

politika, kultúra, világnézet, vallás kérdéseit kutatták magas színvonalon. A törvény 

alapján felállítottak egy tanácsot, melyben számos kormányzati és egyéb szervezet 

képviseltette magát, így a támogatásról szóló kormányzati döntés előkészítésében sok 

résztvevőt bevontak, akik anyagi juttatást nem kaptak a munkájukért. A tanácsba 

képviselőt küldhetett a publicisztikát tanuló hallgatók képviselete, illetve a publicisztikát 

oktató és kutató egyetemi tanárok is. A tanács munkájában részt vettek a közoktatás 

szereplői, egyházak képviselői, újságírók, szerkesztők. A kormány minden évben 

beszámolt a Nemzeti Tanácsnak a támogatások odaítéléséről. Emellett a G Bizottság 

döntése alapján a Honvédelmi Akadémia kurzusokat indított a politika, gazdasági élet, 

közigazgatás vezetőinek, mely kurzusok fő témája az átfogó honvédelem volt. A 

kurzusokon a szellemi honvédelemről az Oktatási Minisztérium képviselője adott elő. 

Maga az Oktatási Minisztérium is számos kurzust indított a szellemi honvédelem 

kérdéseiről egyetemi dolgozóknak, tanároknak, nevelőknek, ifjúsági szervezetekben és 

sportegyesületekben dolgozóknak.
688

 

A felnőtt társadalom átnevelésére, az Oktatási Minisztérium támogatásával létrejött az 

Osztrák Intézet is. Az Intézetet Dr. Richard Dolberg tanácsos, politikai szociológus 

alapította 1945-ben privát szervezetként, mely a Minisztérium támogatását élvezte.
689

 Az 

intézet rendszeresen tájékoztatta a sajtót osztrák kulturális eseményekről, osztrák 

sikerekről, ezzel is támogatva az osztrák nemzettudat erősödését. A világháborút követően 

több más szervezet is létrejött ezen a területen. Magánintézményként működött az Osztrák 

Közösség (Österreichische Gemeinschaft). Ez a szervezet még az első köztársaság idején 

alakult, 1925-ben, célja pedig az Anschluss elleni harc volt. Vezetői vallották, hogy 

Ausztria életképes és örökölte a Habsburg Birodalom kultúráját. Az Osztrák Közösség 

1946-ban alakult újjá. A bécsi részleg vezetője, Günther Dolezal hangsúlyozta, hogy ez a 

szervezet az elsők között hirdette az osztrák nemzettudatot a nyugati nemzetfelfogás 

értelmében. Dolezal szerint ez a felfogás garantálhatta egyedül a birodalmi német kötődés 
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felszámolását.
690

 A szervezetet főként konzervatív katolikus személyek támogatták, akik 

érzelmileg erősen kötődtek a Habsburg birodalmi hagyományokhoz.
691

 

A fiatalok nevelésében fontos szerepet szánt a mindenkori kormányzat az iskolán kívüli 

szervezeteknek is az oktatás mellett. A háborút követően megalakult, 15 ifjúsági 

szervezetet egyesítő Osztrák Szövetségi Ifjúsági Tanács katolikus, protestáns és szocialista 

csoportokat is összefogott.
692

 A Tanácshoz nem csatlakozhatott nagynémet vagy náci 

múltú szervezet. Ernst Fischer (KPÖ), az ideiglenes kormány neveléspolitikáért felelős 

államtitkárának ösztönzésére már 1945 szeptemberében Ifjúsági Napot tartottak Bécsben. 

A rendezvény célja elsősorban az osztrák fiatalság egyesítése és körükben a 

fasizmusellenesség hirdetése volt. Fischer így írt az Ifjúsági Napról: „Sokat kell tenni 

annak érdekében, hogy a nácizmusban felnőtt fiatalokból osztrák embereket neveljünk… 

Államunk ezen fiatal polgárainak át kell esniük egy átnevelési folyamaton. Minden azon 

múlik, hogy a jövőben országunk fiataljait áthatja-e az osztrák nemzettudat.”
693

 A 

különböző ifjúsági szervezetek Fischer ösztönzésére megalakították közösen a Szabad 

Osztrák Ifjúság nevű ernyőszervezetet, melynek az „osztrák szellemiség hirdetése” volt a 

célja.
694

 A KPÖ térvesztése azonban megpecsételte e szervezet sorsát; jelentőségét hamar 

elvesztette. Mind az SPÖ, mind az ÖVP saját ifjúsági szervezetet alakított. Ezek között 

időnként volt együttműködés, ezt azonban a politikai pártok érdekkülönbségei gyakran 

tönkre tették. Gondot okozott, hogy kezdetektől fogva a politikai pártok bizalmatlansága 

érződött a különböző pártokhoz kötődő ifjúsági szervezetek közös munkájában. Csakúgy, 

mint az 1945-ös Ifjúsági Nap, az egy évvel később, Ausztria 950 éves évfordulójához 

kapcsolódóan rendezett Ifjúsági Nap is a két nagy párt ifjúsági szervezetének harca miatt 

fulladt kudarcba, mint erről később részletesebb írok még. 

Az ÖVP egyik, fiatalokat célzó kezdeményezése volt a háború után az ún. „önkéntes 

ifjúsági munka éve”. Ez a 18 és 25 év közötti, munkanélküli fiatalok bevonását célozta 

önkéntes munkában az ország újjáépítésébe. Az SPÖ nem támogatta az ötletet. Részben 

erről a tervről egyeztetett volna 1946-ban a kudarcos Ifjúsági Napon összeülő ifjúsági 

parlament, melyet az Oktatási Minisztérium már a kezdet kezdetén feloszlatott, így a 

kezdeményezés is elhalt. Ami számunkra az ÖVP tervében érdekes, az a kezdeményezés 
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motivációja. Az önkéntes munka egyfajta átnevelést szolgált volna a 

nemzetiszocializmusban felnövekvő generáció körében. A fiatalok a program során 

megtanulták volna értékelni a „szabad, független, demokratikus és szociális Ausztriát, 

amiért nemcsak élni és dolgozni, hanem harcolni is érdemes.”
695

 Tehát megjelenik a 

kezdeményezésben már a honvédelem ügye is. 

Az Osztrák Szövetségi Ifjúsági Tanács 1955-ben támogatta Ausztria semlegességét, és 

felvállalta, hogy tevékenységével védelmezi az ország szellemi, politikai és gazdasági 

szabadságát. Az ifjúsági csoportosulásokat összefogó szervezet elkötelezett volt a 

demokrácia védelmében, és munkájával támogatta a patriotizmus terjedését is a fiatalok 

között. Ennek érdekében jelenkori történelemről szóló kiadványokat terjesztett, például a 

Katolikus Fiatalok által készített rövid történelemkönyvet népszerűsítette a 

tagszervezeteiben. A történelemkönyv címe „Ausztria, hazám” volt. A Tanács Ausztriáról 

szóló fotókiállítás szervezetésében is segédkezett.
696

 1957-ben a szervezet tevékenységéért 

Dr. Karl Renner díjat kapott az államtól, 1962-ben pedig a parlament éves támogatást 

szavazott meg a Tanácsnak. 

1966-ban az Ifjúsági Tanács szabályzatában számunkra lényeges módosítás történt. A 

közgyűlés megszavazta a szervezet alapszabályának kiegészítését. Míg a korábbi változat 

az „Osztrák Köztársaság és a demokrácia elismeréséről” szólt, az új változat ezt 

kiegészítette az „osztrák nemzet elismerésével”.
697

 Hasonló változást figyelhetünk meg az 

ÖVP ifjúsági szervezetének alapszabályában is. Ebből a szabályzatban 1968-ban a „német” 

jelzőt több helyen az „osztrák” váltotta fel. A szabályzat hitet tett Ausztria állami 

szuverenitása és „az ország történelméből és speciális helyzetéből eredő feladatai 

mellett.”
698

 Az ifjúsági szervezetek képviselői is részt vettek az Oktatási Minisztérium által 

szervezett szemináriumokon a szellemi honvédelemről, illetve ők maguk is tartottak ilyen 

szemináriumokat a hatvanas években.
699

 Heinrich Drimmel mégis úgy ítélte meg, hogy 

nem vesznek részt kellő mértékben az ifjúsági szervezetek tagjai ezeken a 

szemináriumokon.
 700
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9. Szellemi honvédelem a kultúrpolitikában 

A fentiekben megvizsgáltam, miként hatott az osztrák kormányok nemzetépítési törekvése, 

majd a hatvanas évektől a szellemi honvédelem ügye a katonai kiképzésre és az 

oktatáspolitikára. A következőkben azt nézem meg, hogy felfedezhetünk-e nemzetépítő 

törekvéseket a kultúrpolitika területén a második világháborút követően. 

Azért tartom fontosnak a kultúrpolitika alaposabb vizsgálatát témám szempontjából, mert 

az osztrák kultúra történelmi hagyományai, nemzetközi és belföldi elismertsége révén is a 

nemzetteremtés egyik fontos eleme lehetett, és meglátásom szerint azzá is vált idővel. 

Robert Menasse szemléletes példával bizonyítja, mennyire fontos volt az osztrák 

társadalom számára kulturális öröksége már közvetlenül a világháborút követő nehéz 

időszakban is, amikor arról ír, hogy a háborút követő években számtalanszor előfordult, 

hogy Bécsben teljes kerületekben lekapcsolták az áramot annak érdekében, hogy a színházi 

előadáshoz elegendő energiát biztosítsanak.
701

 Erre, a társadalomban már eleve meglévő 

kulturális igényre reflektáló kultúrpolitika és jó kommunikáció segítségével jól 

alapozhatott a kormány nemzetépítő politikájában. Az alábbiakban bemutatom a 

kultúrpolitika néhány fontos elemén keresztül azt, hogyan lett az „osztrák kultúra” – 

elsősorban magas kultúra - a nemzetépítés egyik sarokköve, melyre a szellemi honvédelem 

is támaszkodhatott. A kultúrpolitika vizsgálatát azonban érdemes a megszállók hatásának 

rövid bemutatásával kezdenem. A megszállóként jelenlévő négy hatalom ugyanis jelentős 

befolyással volt a második köztársaság képlékeny nemzettudatára; közülük az amerikaiak 

hatása volt a legjelentősebb. A megszálló hatalmak a főbb döntések kézben tartása mellett 

elsősorban kulturális téren hatottak az osztrákokra. 
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9.1.1. A megszálló hatalmak hatása az osztrák kultúrára és általa az osztrák 

identitásra 

A négy megszálló hatalom kultúrpolitikájának antifasiszta szemlélete egységes volt az első 

években. A négy állam egyetértett abban, hogy az osztrák kultúrpolitikának el kell 

távolodnia a német kultúrától, bár ezen főként a szovjetek és a franciák fáradoztak.
702

 Az 

idő múlásával a megszállók propagandája egyre kevésbé irányult a nácizmus ellen. 

Ausztria nemzetiszocialista múltja helyett a hidegháborús feszültség került a nagyhatalmak 

kommunikációjának középpontjába.
703

 

Franciaország belső kommunikációban leírt célja az volt, hogy az osztrák államot távol 

tartsa Németországtól. Egy belső, francia hatóságoknak készült hivatalos dokumentum 

1945-ben megfogalmazta a franciák legfőbb célkitűzéseit a megszállás idejére a 

propaganda és kultúrpolitika területén. Ez a dokumentum három fő célt tűz ki: 

„elválasztás” (désannexion), „méregtelenítés” (désintoxication), „demokratizáció” 

(démocratisation). Az első kifejezés arra utalt, hogy Ausztriát le kell választani 

Németországtól, az osztrákot meg kell különböztetni a kommunikáció során a némettől, 

így elkerülhető, hogy az Anschluss lehetőségének akár csak a gondolata is felmerüljön. A 

második kifejezés a társadalom átnevelésére vonatkozott, a francia megszállók a nácizmus 

ideológiájától kívánták a lakosságot elfordítani, bemutatva annak szörnyűségeit, 

embertelenségét. A harmadik kifejezés szintén a társadalom átnevelését célozta, a 

demokratikus értékek elterjesztését kívánta. A dokumentum szerint a francia propaganda 

elsősorban a fiatalokat és a társadalom tömegeit célozta, nem az elitet. A direktíva azt is 

hangsúlyozta, hogy a megszállóknak be kell vonniuk munkájukba az osztrák kulturális 

intézményeket is. 
704

 Ezzel szemben a valóságban egyrészt az figyelhető meg, hogy nem 

vontak be a franciák olyan gyakran és egyenrangúan osztrákokat a kultúrpolitikájukba, 

mint az amerikaiak például. Másrészt pedig nagyon sok, főként Bécsben szervezett 

kulturális program nem az osztrák tömegeknek szólt, hanem egyrészt a többi 

megszállónak, másrészt az osztrák elitnek, ami limitálta ezen programok hatását az osztrák 

társadalomban. Ez utóbbi felvetést sejthetjük a programok árából is. A francia szerzőhöz 
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kötődő színházi darabokat pedig gyakorta francia nyelven adták elő. A franciák célja 

ezekkel a rendezvényekkel vélhetőleg egyrészt az osztrák elit számára annak bizonyítása 

volt, hogy a francia magaskultúra méltón vetekszik az osztrák kultúrával. A másik céljuk a 

többi megszállóval való rivalizálásban keresendő. Ezt a feltételezést támasztja alá, hogy az 

átlagosnál jóval többet költött a Kulturális Ügyek Osztálya a bécsi rendezvényekre, amikor 

a franciák látták el az elnökséget a megosztott városban. Így például 1946 júniusában a 

szokásos költségvetés ötszörösét használták fel a bécsi programok megszervezésére.
705

 Egy 

másik dokumentum, az Ausztriában állomásozó francia főparancsnokság tanulmánya,
706

 

azt is célként tűzte ki, hogy Ausztrián keresztül Franciaország visszanyerje kulturális 

befolyását Kelet-Európában. 

A franciák igyekeztek a kulturális intézményeiket a hatóságoktól elválasztani. Így ezek az 

intézmények fennmaradhattak a megszállás végét követően is, másrészt a lakosság nem 

látott bennük egyértelmű propagandaeszközt. Ezen elképzelés szerint, önálló 

intézményként nyitott ki ismét a bécsi Francia Intézet, és Innsbruckban is egy kisebb 

Francia Intézet.
707

 1946-47-től a Francia Intézet nagy szerepet játszott Bécs és Innsbruck 

kulturális életében. Az intézetek vezetése igyekezett az osztrák hagyományokhoz igazítani 

a kulturális kínálatot, amiben helyet kapott a nyelvoktatás, irodalmi kurzusok, 

táncbemutatók, örökérvényű klasszikusok modern interpretációi. A bécsi intézet 

programjában fontos szerepet játszottak a zenei koncertek, míg Tirolban a modern 

művészetek. Számos francia színházi darabot, kiállítást, koncertet és előadást mutattak be a 

francia zónában.
708

 

1946 áprilisában a francia hatóságok létrehozták a Kulturális Ügyek Osztályát három 

alosztállyal; az oktatásért felelős, az ifjúságpolitikáért felelős és a kultúra terjesztéséért 

felelős részleggel.
709

 A francia megszállási zóna információs és 

kommunikációpolitikájának koordinálására Marie-Emile Béthouart, francia főparancsnok 

létrehozta Innsbruckban 1945 júliusában az Információs Hatóságot (Direction de 

l’Information). Ez az intézmény koordinálta a francia megszálló hatóságok 

kommunikációját mind Ausztria, mind Franciaország, mind pedig a többi megszálló 
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képviselete irányába.
710

 Ezt azonban 1949 januárjában feloszlatták, és feladatait 

szétosztották. Az információs politika egy része a Kulturális Ügyek Osztályához került. 

Ebbe a körbe tartozott például a francia könyvek terjesztése Ausztriában, kapcsolattartás az 

osztrák kiadókkal, szerzői jogok védelme, francia újságokkal kapcsolatos ügyek, 

olvasótermek fenntartása, francia és osztrák rádiók közti kapcsolat ápolása, osztrák 

iskolákkal való kapcsolattartás, a francia érdekek érvényre juttatása az osztrák 

médiában.
711

 A kompetenciák és felelősségi szintek azonban nem kerültek egyértelműen 

kialakításra a kommunikációs és kultúrpolitikára vonatkozóan. Ezen felül sem személyi, 

sem pénzügyi szempontból nem lett egyértelműen leválasztva a kultúrpolitika a megszálló 

katonai hatóságtól. Ezek miatt a kultúrpolitikai döntések és irányítás terén sokszor kaotikus 

állapot uralkodott,
712

 a kultúrpolitikai intézkedések emiatt sem valósultak meg olyan 

precizitással, mint az amerikai zónában például. A két megszálló hatalom politikájának 

mozgatórugói is különböztek. Ahogyan korábban írtam, a franciák kultúrtevékenysége 

gyakran inkább a többi megszállónak és az osztrák elitnek szólt, míg az amerikai tudatosan 

kívánt tömegeket megszólítani. 

A brit megszállók kultúrpolitikai célja Ausztriában elsősorban az osztrákok átnevelése és a 

nyugati értékek és kultúra terjesztése volt.
713

 A britek külföld felé irányuló kultúrpolitikáját 

nagyban meghatározta az, hogy a Külügyminisztérium Nagy-Britannia nemzetközi 

politikai térvesztését a kulturális befolyás növelésével kívánta kompenzálni. Ezzel a 

küldetéssel bízta meg a Külügyminisztérium a British Council (Brit Tanács) külföldi 

intézményeit.
714

 A hideg háború idején a britek kevésbé folytattak kommunistaellenes 

kultúrpolitikát, mint az amerikaiak. A brit megszállók inkább a nyugati értékek osztrák 

társadalomban való integrálásán dolgoztak, semmint a kommunizmus ellen.
715

 

A brit kultúrpolitikáért Ausztriában is a British Council volt felelős, melynek irodája volt 

Bécsben, Klagenfurtban és Grazban. Emellett 1947-ben irodát nyithatott a francia zónában 

is, Innsbruckban, és részt vehetett a kulturális tevékenységben az amerikai zónában is, 
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Salzburgban és Linzben.
716

 A hivatalos brit kultúrpolitikát segítő British Council mellett 

még két szervezet volt, amely a brit értékek és kultúra népszerűsítéséhez járult hozzá 

Ausztriában a világháború után. Az egyik, az ún. Angliai Osztrák Demokratikus Társaság, 

amit 1944 júliusában alapítottak britek és osztrákok közösen, majd 1946 áprilisától csak 

Angliai Osztrák Társaságnak (Anglo-Austria Society, AAS) hívták. Kezdetben egy 

szocialistákból álló politikai szervezet volt. A brit közvélemény előtt szerették volna 

hirdetni a demokratikus Ausztria létrejöttének fontosságát és megerősíteni a kapcsolatot a 

brit és osztrák demokraták között. A háborút követően Ausztria anyagi támogatását és az 

osztrákok nemzetközi, kulturális kapcsolatainak kiépítését kívánták elősegíteni. A 

szervezet jótékonysági eseményeket és kulturális programokat szervezett mind Nagy-

Britanniában, mind Ausztriában, előadásokat tartottak kulturális témában. Kezdetben a brit 

megszállók bizalmatlanok voltak a szervezettel szemben, ami osztrák emigránsok 

kezdeményezéséből született, ráadásul ötvözött kulturális, jótékonysági és politikai 

tevékenységeket. Idővel azonban belátták, hogy a nyugati kultúra ausztriai terjesztésében 

hasznos szerepe lehet az AAS-nak, így – kizárólag kulturális témákban – a British Council 

el kezdett együttműködni a szervezettel. Az AAS-nek sem tetszett teljes mértékben a 

British Council munkája, amelynek célja csak egyoldalú közvetítés volt; ugyanis a brit 

kultúrát kívánta külföldön terjeszteni, így nem állt érdekében az osztrák kultúra Angliában 

való bemutatása például.
717

 

Az Osztrák-Brit Társaságot (Austro-British Society, ABS) Bécsben alapították 1946-ban 

az AAS testvérszervezeteként. Alapítását hosszú vita előzte meg az AAS és a britek között 

az alapítás brit zónában történő engedélyezéséről.
718

 A szervezet megalapítását követő első 

néhány napon már 164-en jelentkeztek tagságért, köztük 60 egyetemi hallgató.
719

 A 

társaság együttműködött a British Council-al, bár kapcsolatuk nem volt mentes a 

feszültségektől.
720

 Az ABS hirdette a nemzetek közötti békét, terjesztette a Brit 

Nemzetközösség történelméről, nyelvéről, kultúrájáról való ismereteket, támogatta a 

demokratikus értékek megerősödését Ausztriában, elősegítette az osztrák és angol 

demokráciák közti jó kapcsolatot, bátorította az osztrák és angol társadalmat egymás 

kölcsönös megértésére és megbecsülésére és támogatta a társadalmi, kulturális, politikai és 
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gazdasági kapcsolatok megerősödését Ausztria és a Brit Nemzetközösség országai között. 

Mindezeket pedig többek közt előadás, film- és színházi bemutatók, sportrendezvények, 

kiállítások, diákcserék révén kívánta megvalósítani.
721

 

A British Council-nak tartózkodnia kellett bárminemű politikai megnyilvánulástól. Nagy-

Britannia már 1946 óta igyekezett a British Council működését úgy lehatárolni, hogy csak 

a kultúrára és az oktatásra terjedjen ki, minden propaganda- és kommunikációs feladatot 

pedig az Információs Iroda (Information Services Branch, ISB) végezzen, melynek 

kifejezetten feladata volt a politikai kommunikáció az osztrák társadalom felé.
722

 „Az 

Irodának biztosítania kellett, hogy a nyilvánosság valós és adekvát információkat kapjon a 

brit politikáról, a brit intézményekről és a brit értékrendről.”
723

 Az ISB tehát, mely 

folyamatosan kapcsolatban állt a brit külügyminisztériummal, a brit propagandapolitikáért 

volt felelős Ausztriában. Az ISB ellenőrizte az osztrák médiát, és támogatta a brit politikai 

célokat Ausztriában – tehát a szabad, független, Németországtól távolságot tartó Ausztria 

megszületését. Az IBS feladata volt az is, hogy a nemzetiszocializmus korából fennmaradt 

közigazgatási struktúra felszámolására ösztönözze az osztrák szerveket. A British Council 

három fő feladata ezzel szemben a következő lett: könyvek terjesztése, zenei kultúra 

támogatása és egy olvasóterem kialakítása, mely későbbiekben – ha a pénzügyi eszközök 

lehetővé teszik – Brit Intézetté alakítható.
724

 A Stephans-dómmal szemben ennek 

megfelelően létrehoztak egy angol nyelvű olvasótermet. Itt kisebb képzőművészeti 

kiállításokat rendeztek időnként és számos könyvkiállítást.
725

 Az olvasótermet a londoni 

British Council könyveivel látták el; és már 1946 márciusában könyvkiállítást szerveztek 

benne.
726

 Az angol nyelvű könyvek kiállításának tartalmát az ISB ellenőrizte.
727

 Az első 

tartományi könyvkiállítást Grazban szervezték a britek 1947. február-márciusban. Itt 

megjelentek történelmi, gazdaságtani, utazással kapcsolatos, orvosi, művészeti és 

gyerekkönyvek is.
728

 A British Council meghívott időnként neves brit karmestereket bécsi 

koncertekre. A brit kultúra terjesztésébe igyekezett a British Council a társadalom minél 
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szélesebb rétegeit bevonni az angol nyelv, az angol dráma, szépművészet, irodalom és zene 

terjesztésével.
729

 Az igyekezet ellenére azonban a számos brit kultúrprogram, főként a 

nagyvárosokban - csakúgy, minta francia – inkább szólt az osztrák elitnek, semmint 

tömegeknek. A britek igyekeztek - átnevelő szándékkal - tanárokat, véleményformáló elitet 

megszólítani a kulturális eseményeken keresztül. Nevelési célzattal brit könyveket, 

újságokat, folyóiratokat terjesztettek, előadásokat szerveztek, angoltanárokat képeztek. 

Helyi szinten is kiépített a British Council telephelyeket. Az amerikai zónával is felvették a 

kapcsolatot, Linzben és Salzburgban a helyi kezdeményezésre létrejött Osztrák-Brit 

Társasággal. Míg a nyugati megszállókkal szorosan együttműködtek számos területen, 

addig kulturális kapcsolatuk a szovjetekkel csak a zene és a filmek területére 

koncentrálódott.
730

 Idővel több feladatot is átadott a British Council a klagenfurti és grazi 

AAS-nek, így helyi szinten aktívabb lett a brit kultúrpolitika, valamint szélesebb 

társadalmi réteget szólíthatott meg.
 731

 

Az ausztriai kulturális tevékenységére Nagy-Britannia azonban kis költségvetést szánt,
 732

 

emiatt pedig a britek által támogatott kulturális programok száma és nagysága korlátozott 

volt. A British Councilban dolgozó britek számát lecsökkentették 19-ről 8 főre 1950 és 

1952 között; az ISB feladatait pedig egy „információs referens” vette át egyszemélyben.
733

 

Ez azzal is magyarázható, hogy Ausztria földrajzi térsége nem tartozott a brit 

érdekszférába, így érdekeltsége a térség politikájában nem volt jelentős.
734

  

A szovjet megszállók legfőbb célkitűzése a kultúrpolitika területén az volt, hogy a 

kulturális élet úgy folytatódjon Ausztriában, mint a német megszállás előtt. Ennek 

megfelelően igyekeztek a szovjetek lehetővé tenni, hogy mihamarabb ismét megnyíljanak 

az éttermek, kabarék, színházak. Támogatták, hogy a Bécsi Filharmonikusok ismét 

felléphessenek a korábbi felállásban, Clemens Krauss vezetésével, annak náci múltja 

ellenére. Kraussnak csak néhány hónappal később kellett a zenekar éléről múltja miatt 

távoznia. A náci múltúak elleni fellépés a Szövetséges Tanács unszolására kezdődött csak 

el a szovjet zónában.
735

 A szovjetek igyekezetét a kulturális élet visszaállítására a háborút 

követően jól példázza a szovjet kultúrreferens mondata Viktor Matejkának, a bécsi 

                                                             
729 Definition of the Work of the British Council. 1946. 12. 03. PRO BW 1/27. valamint Feichtinger: 518. 
730 Feichtinger: 519. 
731 Feichtinger: 527.-528. 
732 Mörtl: 115.-116. 
733 Feichtinger: 527.-528. 
734 Feichtinger 526. 
735 Mörtl: 98. 



179 

 

kulturális és népnevelési tanácsosnak: „A bécsi kulturális életnek ismét fel kell élednie, és 

ugyanolyannak kell lennie, mint 1938 előtt volt.”
736

 Szovjet kezdeményezésre már 1945. 

május 1.-én a Volksoper-ben a Figaró házasságát játszották, és a szovjet hatóságok 

mindent elkövettek a háborúban leégett, Ring-en lévő Operaház újjáépítésének 

gyorsítására.
737

 A Volksoper nyitásának május 1.-i dátuma ugyanakkor nem véletlen, mint 

ahogyan az sem, hogy nem egy osztrák vonatkozású dátumot választottak a szervezők. 

Van példa arra, hogy nem valósulhatott meg kulturális program – színházi előadás például 

– a szovjet cenzúra miatt, azonban összességében nem volt a szovjet cenzúra szerepe 

jelentős hatással az osztrák kulturális életre. Ezzel együtt a művészi munka nem élvezett 

teljes szabadságot a szovjet zónában, időnként a szovjet kultúrreferens részletkérdésekbe is 

beleszólt, például a színpadi kosztümök vagy a díszlet kiválasztásába.
738

 A szovjet kultúrát 

ugyanakkor nem erőltették a megszállók rá az osztrák kulturális intézményekre. A 

Burgtheater 1949-ig csak egy orosz művet játszott; az intézmény megmaradt a német 

klasszikusok színpadának. A Volkstheater hat, a Theater in der Josefstadt öt orosz művet 

vitt színpadra 1949-ig, míg ugyanezek a színházak összesen 7 amerikai darabot vittek 

színre, tehát az orosz darabok száma ugyan magasabb volt, de nem kimagasló mértékben. 

Így erőltetett szovjetizálás a színházi életben nem volt megfigyelhető.
739

 Míg nyugati 

zónákban a megszállók a filmipari döntéseket maguknál tartották, a szovjetek 

engedékenyebbek voltak, már 1946-ban átengedték ezt a területet az osztrák 

adminisztrációnak, így megalakulhatott az Osztrák Filmbizottság.
740

 1953-ban pedig 

eltörölték a cenzúrát a szovjet zónában.
741

 

A szovejetek a szigorú cenzúra helyett inkább folyamatos kulturális kapcsolatot igyekeztek 

fenntartani az osztrákokkal a megszállás idején is. Ennek részeként tettek szovjet 

művészek látogatást Bécsben például. Az Osztrák-Szovjet Társaság, melynek székhelye 

Bécsben volt, de országszerte voltak kirendeltségei, támogatta szovjet művészek, írók 

Ausztriába látogatását.
 742

 1951-ben a Társaság bélyegkiállítást szervezett, amire az osztrák 
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Oktatási Minisztérium képviselőjét is meghívta.
743

 A Társaság ugyanebben az évben 

kiállítást szervezett Puskin életéről, összekapcsolva ezt az orosz festészet alkotásaival. A 

kiállítást több iskolába is elvitték, elsősorban az iskoláskorú gyerekeket célozva meg 

vele.
744

 

A későbbi osztrák kultúrára a megszállók közül az USA volt a legnagyobb hatással.
745

 Az 

amerikai szektorban kezdetben nagyon szigorúan ellenőrizték a kulturális életet, 

nácítlanítani igyekeztek azt. Az amerikai zónában mindjárt a megszállást követően 

rendelkeztek arról, hogy minden újságnak, rádióadásnak, mozinak, kiadónak és 

nyomdának fel kell függesztenie a működését addig, míg az amerikai hatóságok nem 

adnak ki hivatalos dokumentumot az adott intézmény működésének engedélyezéséről. 

Ugyanígy kellett eljárnia minden színháznak, operának, kabarénak is.
746

 Az amerikaiak 

még a titkosszolgálatot is bevonták az osztrák kulturális elit megfigyelésébe. Ez a szigor 

azonban már néhány hónapon belül enyhült. Egyrészt a szigorú engedélyeztetési folyamat, 

melynek során a művészeknek, intézményvezetőknek kellett ártatlanságukat bizonyítaniuk 

a működés előfeltételeként, nem felelt meg a demokratikus elveknek. Másrészt a művészeti 

ágak politikától való elválasztása jobban szolgálhatta hosszabb távon a társadalom 

átnevelését. Kezdetben csak egy-egy esetben tekintettek el a hatóságok az érintett személy 

politikai múltjától, így például Herbert von Karajan karmester esetében.
747

 Idővel azonban 

a szabályok fellazultak. A döntést az amerikai hatóságok igyekeztek az osztrák 

közigazgatásra átruházni. 1946-tól a Szövetséges Tanács is beleszólt a náci személyek 

kulturális életben játszott szerepébe, ekkor ideiglenesen ismét szigorúbbak lettek az 

amerikai hatóságok is.
748
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A társadalom antifasiszta átnevelésében nem csak a rigorózus szabályozás eszközét 

használta az USA. Az amerikaiak számos osztrák emigránst hívtak vissza külföldről 

munkájuk segítésére; elsősorban az antifasiszta látásmód terjesztésére. Így jött vissza 

Ausztriába többek közt Friedrich Torberg író, újságíró, Alfred Böhm színész és Günther 

Schifter moderátor is. Az átnevelésben fontos szerepet tulajdonítottak a propagandának is. 

Az amerikaellenesség azonban mélyen élt az osztrák társadalomban, ezt erősítette a 

korábbi náci kultúrpolitika is.
749

 Ezt a negatív Amerika-képet kívánta az USA átalakítani 

Nyugat-Ausztriában elsősorban könyvek, filmek, zenei darabok idealizált világán 

keresztül. Ún. Amerika-házak alakultak, melyek könyvkölcsönzőként is funkcionáltak. 

Már 1945 júniusában elindult az amerikaiak által megszállt területen az osztrák zászló 

színeire utaló Rot-Weiß-Rot (RWR) rádióállomás adása. A programok beszédes címe jól 

mutatja az általuk hirdetett Amerika-képet; így Amerika hívja Ausztriát, Megtanulunk 

gondolkodni, Amerika hangja, Amerika szóban és zenében. Programjai kezdetben a 

társadalom amerikaellenességét kívánták megszűntetni, később egyre inkább a szovjet 

RAVAG (Radioverkehrs AV) adásaival igyekeztek konkurálni, szembe állítva az amerikai 

értékeket és kultúrát a szocialista eszménnyel. A demokratikus átnevelésre irányuló 

rádióprogramok nem mindig váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. Időnként éppen 

ellentétes hatást eredményeztek. Így például a VdU-val szemben megfogalmazott kritika 

sokszor inkább reklámot csinált a szélsőjobboldali pártnak.
750

 A rádió pusztán 

propagandacélú, USA-t ünneplő programjai egyébként sem voltak túl népszerűek, így az 

RWR idővel kénytelen volt változtatni programjain. 

Az amerikaiak újságokat is kiadtak Ausztriában. Az első, általuk kiadott újság az 

Österreichische Kurier volt, melyet az Információs Szolgálat (Information Services 

Branch, ISB) pszichológiai hadviselésért felelős részlege (Psychological Warfare Branch) 

jelentetett meg. Az újság címe két hét múlva megváltozott, új neve Salzburger Nachrichten 

lett, és napilapként jelent meg.
751

 A lap számos rémtörténetet közölt a 

nemzetiszocialistákról, így például sok cikk szólt a koncentrációs táborok borzalmairól. 

Emellett pedig elméleti szinten is igyekezett cáfolni náci gondolatokat. Egy cikkben a 

Ribbentrop német külügyminiszter által birtokolt nagy mennyiségű aranyról olvashattak az 
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osztrákok, mely a náci külügyminiszter anyagi feddhetetlenségét cáfolta.
752

 Az újság 

közölte Thomas Mann kiáltványát népéhez, melyben az író kifejti, hogy Hitler saját népe 

sírját ássa meg.
753

 Egy másik, 1945-ös cikk arról szólt, miért nem tartoznak az osztrákok a 

német néphez. A cikk írója úgy vélte, amellett, hogy más dialektust beszélnek, és számos 

saját, osztrák szavuk van, az osztrákok sokkal inkább individualisták, nem olyan 

szervilisek, mint a németek.
754

 A napilap náci dokumentumokra hivatkozva azt is 

hangsúlyozta, hogy az 1938-as osztrák népszavazatás eredménye a németek csalásán 

alapszik.
755

 

A Salzburger Nachrichten írásai tehát gyakorta agitáló jellegűek voltak, igyekeztek a 

társadalom ellenszenvét kiváltani a nemzetiszocializmussal és a németekkel szemben. Más 

cikkek az amerikai kultúrát népszerűsítették, a jazz zenéről vagy Hollywoodról szóltak.
756

 

Hasonló céllal indította be az amerikai hadsereg az Oberösterreichische Nachrichten című 

lapot. Ebben az újságban is számos náciellenes és Amerika-barát propagandájú cikk jelent 

meg. A Salzburger Nachrichten kezdettől fogva demokratikus értékeket hirdetett. Ez a 

felfogás hangsúlyos maradt 1945 októbere után is, amikor az újság osztrák kézbe került. 

Az amerikaiak azonban ezt követően is szemmel tartották a napilap tartalmát.
757

 

A demokratikus átnevelést szolgálták más kezdeményezések is az amerikai zónában, 

például a nyaranta megrendezett Harvard Nyári Egyetem (Harvard Summer School) vagy a 

Bécsi Egyetem Nyári Egyeteme. A Harvard Summer School nemzetközi ifjúsági találkozó 

volt, mely a fiatalok minden politikai irányban nyitott, szabad vitáját tette lehetővé aktuális 

nemzetközi politikai, társadalmi kérdésekről. A Bécsi Egyetem Nyári Egyetemét 1949-ben 

alapították meg, és Strobl-ben szervezték minden évben.
758

 A Bécsi Egyetem 

kezdeményezésének főcélja az volt, hogy visszaállítsa az osztrákok és amerikaiak közti 

kölcsönös megértést, melyet a második világháború tönkretett.
759

 Az Ausztriába érkező 

külföldi hallgatók itt megismerhették az osztrák kultúrát, még az osztrákok, és más európai 

tanulók amerikai fiatalokkal találkozhatnak. A Nyári Egyetem célja volt az is, hogy a 

külföldiek megtapasztalhassák az osztrák társadalmi értékeket, valamint megérthessék 
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Ausztria fontos szerepét kelet és nyugat összekötésében. A kurzusokon a hallgatók jog- és 

politikatudományt, európai kultúrtörténetet és történelmet valamint német nyelvet is 

tanulhatnak. Drimmel oktatási miniszter egy amerikai útja során elmondta 1954-ben, hogy 

a Bécsi Egyetem Nyári Egyeteme fontos szerepet játszik az osztrák-amerikai 

kapcsolatokban, ezért a jövőben is fontos Ausztria számára a rendezvény fenntartása.
760

 

Különösen az ötvenes évektől váltak népszerűvé a csereprogramok (Exchange of Persons 

Program), melyek során véleményformáló szakmákból kikerülő személyek - így pl. 

újságírók, politikusok, művészek, orvosok, természettudósok, tanárok – utazhattak az 

USA-ba.
761

 A programnak nem titkolt célja volt, hogy ezek az emberek pozitív képet 

alakítsanak ki az Egyesült Államokról és a nyugati kultúráról, majd haza érve ezt 

terjesszék Ausztriában is. Ennek eredményeként a népszerű Wiener Kurier lap 1955 utáni 

újságírói gárdája javarészt a csereprogramban résztvevő, Amerika-párti újságírókból állt 

össze. Ez lehetett az oka annak, hogy ugyan az amerikaiak meg akarták szüntetni az újság 

kiadását a megszállás végével, végül mégis eladták, és az osztrák tulajdonban 

továbbműködhetett.
762

 Az amerikai kontinensről visszatérő osztrákoknak feladatuk volt a 

pozitív USA-kép terjesztése. Ezt bizonyítja a Salzburger Nachrichten hasábjain megjelenő 

cikk; „Egy osztrák, aki látta Amerikát”.
763

 Egy másik, ugyanebben a lapban megjelenő írás 

18. századi salzburgiakról szól, akik Amerikába települtek át.
764

  

Az amerikaiak hamar lemondtak a megszállási költségek követeléséről, elsőként a 

megszálló hatalmak között. A Marshall tervben pedig a többi segélyezett államnál 

Ausztriának arányaiban nagyobb támogatást nyújtottak. A segély nagyban hozzájárult az 

osztrák gazdaság fejlődéséhez a második köztársaság idején. Az USA azonban kikötötte, 

hogy a támogatás egy részét propagandacélokra kell fordítani.
765

 Emellett a segéllyel 

együtt beáramlott Ausztriába az amerikai tömegkultúra, ezt a folyamatot nevezi Reinhold 

Wagnleitner „Coca-kolonizációnak”.
766

 Elterjedtek az amerikai filmek, amerikai popzene, 

amerikai divat. Az amerikai kultúra ilyen módon sokkal gyorsabban elterjedt az osztrák 

társadalomban, különösen a fiatal korosztályban, mint a korábbi, erőltetett 

rádióműsorokkal. Ez pedig tömegkultúra volt már, így szemben a többi megszálló – 
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elsősorban a franciák és a britek – magaskultúrára gyakorolt hatásával ez igazán tömegeket 

szólított meg. 1948 tavaszára az RWR a Ravagnál jóval nagyobb népszerűségnek örvendett 

ott, ahol a lakosok választhattak a két rádióállomás között. Ezt a népszerűséget az amerikai 

rádió elsősorban a zenei programjának köszönhette.
767

 A zenei program népszerűsége miatt 

később a már osztrák működésű ORF át is vette az amerikai rádióban népszerű popzenét. 

Így az ORF-n az ötvenes években Helmut Qualtinger
768

 paródiái mellett elsősorban 

amerikai popzenei feldolgozásokat játszottak.
769

 A hallgatók több, mint felét a politikai 

műsorok nem érdekelték. Mégis 1948 tavaszán az Amerika hangja című politikai műsor 

hallgatottsága jelentősen megnőtt.
770

 Egy felmérés szerint az adást hallgatók többsége nem 

találta elfogultnak a műsort,
771

 ami - figyelembe véve a műsor erős Amerika-pártiságát- 

érdekes jelenség. A felmérésből az is kiderül, hogy az RWR a tanultabb osztrákok körében 

és az ÖVP-t támogatók esetében népszerű, valamint a nemzetiszocializmussal korábban 

szimpatizáló emberek is szívesebben hallgatták adásait, vélhetően annak antikommunista 

tartalma miatt. A náciellenes osztrákok inkább a Ravag adását hallgatták.
772

 

Az amerikaiak az osztrák társadalom átnevelését a többi megszállónál alaposabban 

kidolgozták. Az amerikai propagandáért felelős Információs Szolgálat (Information 

Services Branch, ISB) külön tervet készített különböző célcsoportok átnevelésére, 

elsősorban a középosztály véleményformáló személyiségeire, így például művészekre, 

valamint a fiatalokra és a kisvárosok konzervatív vagy szélsőjobboldali, nem értelmiségi 

rétegeire koncentrálva.
773

 

A Marshall tervből származó támogatás egy részének propagandacélokra fordítása, 

csakúgy, mint az amerikai életforma és kultúra terjesztése, amerikai termelési formák és 

vezetési gyakorlat népszerűsítése a szovjet térnyerés ellen is irányultak.
774

 1946-tól az 

USA és a Szovjetunió közti kapcsolat romlásával párhuzamosan a külföldön megjelenő 

amerikai propaganda is egyre inkább a kommunizmus ellen irányult. Megfigyelhető ez 

Nyugat-Ausztriában is. 1946 tavaszától a megosztott ország kultúrpolitikájában egyre 
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intenzívebben érezhető a nyugat-kelet ellentét. Az amerikai zóna újságaiban, a 

rádióadásaiban és a sugárzott hírekben is megtapasztalhatjuk a kommunista- és 

szovjetellenes agitációt.
775

 Az ISB elsődleges célja volt a kommunizmusellenesség 

erősítése a társadalomban a médián keresztül oly módon, hogy „az objektivitás látszata 

megmaradjon.”.
776

 A nyugati világ pozitív ábrázolása a keleti tömb negatívumaival 

szemben megfigyelhető a nyugati zónákban sugárzott híradókban, csakúgy mint az 

amerikai filmprodukciókban.
777

 Az amerikai kultúrpolitika és agitáció egyre kevésbé a 

nácizmusellenességre és a demokratikus átnevelésre koncentrált. Fő cél lett a 

kommunizmusellenesség hirdetése, és a kommunistagyanús elemek kiszűrése a 

társadalomban. Ahogyan korábban – ugyan nagyon rövid ideig - a nácizmus gyanúja 

nehezítette a közéletben, kultúréletben való szereplést, most a baloldali politikai 

irányultság vált gyanússá. A mccarthyzmus az ötvenes évek elején ezt a jelenséget még 

inkább felerősítette. A korábban szabad eszmecseréiről híres Harvard Nyári Egyetem 

kizárta soraiból a kommunistagyanús fiatalokat. Az amerikai csereprogramokban, amiket a 

megszállás óta szervezett az USA, már nem csak a nemzetiszocialista párttagok, hanem 

szélsőbaloldalinak tartott személyek sem vehettek részt. Azok a színészek, akik felléptek a 

RAVAG „Orosz órák” című műsorában, nem szerepelhettek a RWR rádió adásaiban. 

Ellehetetlenültek Nyugat-Ausztriában azok a színészek, akik a szovjet ellenőrzés alá 

tartozó Új Színházban vállaltak fellépést. 1953 és 1955 között fekete lista is készült 

azokról a művészekről, akik kommunista újságokat használtak arra, hogy évfordulók 

alkalmával jókívánságokat küldjenek ismerőseiknek.
778

 

Az ötvenes években a kommunizmusellenes agitáció mellett egyre inkább lehetőség nyílt a 

kultúrpolitikán keresztül az osztrákosításra is, melyet az amerikaiak kifejezetten 

támogattak. A RWR adásai fiatalosabbak, érdekesebbek lettek, a műsorokban megjelentek 

kimondottan osztrák sajátosságok. Így népszerűvé váltak a különböző vetélkedő műsorok, 

valamint a Helmut Qualtinger kabaréi. Mivel az emberek szívesebben hallgatták ezeket a 

műsorokat, mint a RAVAG színtelen, pusztán propagandát hirdető adásait, észrevétlenül a 

nyugati és az osztrák kultúra ötvöződött az osztrák közéletben.
779
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9.1.2. Osztrák kultúrpolitika 

A háborút követően szinte azonnal beindult a kulturális élet országszerte, mely egyrészt 

bizonyítja, mennyire fontos szerepet játszottak a kulturális programok az osztrákok 

életében, másrészt mutatja, hogy az osztrák kormány számára is fontos volt a 

kultúrpolitika. A Bécsi Filharmonikusok már 1945 áprilisában koncertet adtak lelkes 

közönség előtt.
780

 A lerombolt Várszínház színészgárdája 1945. április 30.-án állt újra 

színpadra a Ronacher színházban.
781

 A Salzburgi Játékokat is megrendezték már ebben az 

évben. Mindezzel együtt a második világháborút követő első évtized osztrák kulturális 

teljesítményét nagyon eltérően értékeli a mai osztrák értelmiség. Míg Felix Kreissler 

szerint a német elnyomás megszűnésével az osztrák művészek végre szabadon 

kibontakozhattak, ami fellendítette a kulturális életet, addig Friedrich Stadler történész úgy 

látja, hogy a kultúra 1945 után válságba került, mivel sok művész politikai vagy etnikai 

okokból elmenekült az országból.
782

 

Az osztrák kultúrpolitika önállóságra törekvése már közvetlenül a háborút követően 

érezhető volt. Ez a törekvés kezdetben főként a német hatás ellen szólt, később egyre 

inkább a megszálló hatalmaktól való függetlenedés volt a célja. Mind a németekkel 

szemben, mind a megszállókkal szemben kifejezte az osztrák társadalom önállóságát a 

kultúrpolitika erős osztrák jellege. A politikai elit igyekezett a kultúrában megtalálni az 

osztráktudatot, Ausztriát kultúrnemzetként kezelni.
783

 Ernst Fischer például klasszikus 

színházi darabokkal kívánta tudatosítani a nézőkben az osztrák hagyományokat.
784

 Az 

ÖVP 1945. június közepére elkészült 15 pontos alapelve – mely a későbbi pártprogram 

alapját jelentette
785

 - a kultúrpolitikát a nemzetépítés szolgálatába állította.
786

 Az 

alapelvekben megfogalmazták – elsősorban Karl Lugmayer és Alfred Missong hatására -, 

hogy „az osztrák szellemet tudatosan kell ápolni, és erősen hangsúlyozni kell a kultúra 

területén az önálló osztrákságot, mely hagyományos keresztény alapokon nyugszik.”
787

 A 
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15 alapelv között szerepelt a tanárképzés átalakítása és a tankönyvek átírása is. A 

kultúrpolitika célja az „erős, büszke osztrák állam- és kultúrtudat” kialakítása a 

társadalomban.
788

 Viktor Matejka, Bécs városának kulturális tanácsosaként közvetlenül a 

háborút követően, 1945 júliusában önálló osztrák kultúráról beszélt, mely az osztrák népet 

megkülönbözteti a többi néptől.
789

 Ezt a szemléletet tükrözi – és a megszállóktól való 

függetlenedés vágyát is sugallja - a Carl Michael Ziehrer, XIX. századi zeneszerző életéről 

szóló, 1945 és 1949 között készült osztrák film is, mely az osztrák zeneszerző versengését 

mutatja be amerikai kollégájával, John Sousával, melyből végül az osztrák kerül ki 

győztesen.
790

 

1945 decemberében az Oktatási Minisztériumon belül kialakították a Kultúrpolitika és 

Népművelés Hivatalát (Zentralstelle für Kultur und Volksbildung).
791

 A hivatal szoros 

kapcsolatot ápolt a népművelési tartományi referensekkel (Landesreferenten für 

Volksbildung), akiket 1945-től a tartományi kormányok javasoltak. Bécsben a referensi 

feladatokat a Kulturális Városi Tanács látta el Viktor Matejka vezetésével, míg 

Vorarlbergben a tartományi kormány kulturális hivatala. A referensek folyamatos 

kapcsolatban álltak a tartomány közművelődési intézményekkel. Feleltek az állami 

támogatások szétosztásáért a közkönyvtárak, képzéseket tartó egyesületek, egyéb 

intézmények között. Ösztönözték kulturális programok szervezését, színházi darabok 

bemutatását. Időnként az Oktatási Minisztérium képzéseket, egyeztetéseket tartott a 

referensekkel.
792

 1948-ban kormányzati kezdeményezésre jelent meg az Ausztria Könyve, 

mely lényegében kulturális klisék gyűjteménye volt Ausztria kulturális hagyományairól, az 

osztrák vidék hagyományairól, az osztrák nép pozitív tulajdonságairól.
793

 

A korábban már említett Friedrich Torberg író, publicista, akit a megszállás idején az 

amerikaiak hívtak vissza Bécsbe 1954-ben, amerikai támogatással alapította meg a 

FORVM című kultúrmagazint, mely fontos szerepet játszott az új osztrák identitás 

népszerűsítésében. Torberg hirdette az osztrák nyelv némettől való elkülönülését.
794

 A 
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tradicionalista író az osztrák múlt megszépítésében is fontos szerepet
795

 játszott annak 

ellenére, hogy zsidó származása miatt korábban a nácik űzték el hazájából. Az osztrák 

kultúrpolitika általában véve sokáig kerülte az osztrák nemzetiszocializmus kérdésével és 

Ausztria harmincas-negyvenes években játszott szerepével való szembe nézést. Ezzel 

állhat az is összefüggésben, hogy az amnesztiatörvény kihirdetése után számos művész, író 

kaphatott helyet ismét az osztrák kultúréletben, akik korábban a nemzetiszocializmussal 

szimpatizáltak, akár aktív szerepet vállaltak. A zene és az irodalom területén, de a 

képzőművészetben is jól megfigyelhető ez a jelenség. A Wiener Mozartgemeinde például a 

háborút követően hamar megkezdte újból működését, náci múltját maga mögött hagyva.
796

 

A hatvanas években a Salzburgi Ünnepi Játékok élére a náci múltú Herbert von Karajan 

került. Gertrud Fussenegger osztrák írónő már 1933-ban csatlakozott a náci párthoz, és a 

harmincas években többször kiállt náci nézetei mellett, mégis 1951-ben Felső-Ausztriában 

irodalmi díjat (Adalbert-Stifter-Preis), 1981-ben pedig a legmagasabb állami kitüntetést 

kapta művészi munkájáért, csakúgy, mint több más náci és ausztrofasiszta osztrák író. Újra 

megbecsülés övezte a nemzetiszocialista Rudolf Eisenmenger festőt; olyannyira, hogy 

művei díszítik a bécsi Operaházat. Az Operaházat 1955-ben megnyitó Fideliót pedig a 

nácizmus alatt kiemelt kulturális szerepet betöltő berlini rendező, Heinz Tietjen 

rendezte.
797

 Michael Powolny osztrák keramikus és szobrász a Monarchia korában még 

Habsburg koronával díszítette a kávés csészéket, a hivatásrendi állam alatt Dollfuß 

szarkofágját készítette el, a fasizmus idején a német hadsereg épületét horogkeresztes 

homlokzattal díszítette, mégis ő tervezhette a második köztársaság idején az új egy-

schillinges érme hátoldalát.
798

 

A kultúréletben is megfigyelhető tehát, hogy az osztrák társadalom egyrészt elnézően bánt 

a nemzetiszocializmus alatt szerepet játszó osztrákokkal, másrészt elkezdte hangsúlyozni 

önállóságát, Németországtól való elkülönülését. Mindkét jelenséghez jó alapot szolgáltatott 

az áldozati szerep, mely a nemzetiszocializmus bűneit a németek felelősségének tartotta, 

míg az osztrákokat – bármilyen szerepet is töltöttek be korábban – áldozatként látta és 

láttatta. A korábbi nemzetiszocialista művészek társadalomba való befogadása elősegítette 
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a társadalmi békét – hiszen a laikus társadalom egy része nem tagadta meg teljesen a 

nemzetiszocializmust -, és erősítette az osztrák összetartozás érzését. Ez utóbbit tovább 

erősítette az önálló osztrák kultúra ünneplése. 

9.1.2.1. TV és rádió a második köztársaságban 

A háború utáni osztrák kultúrpolitika a közelmúltat igyekezett háta mögött hagyni, a 

Habsburg hagyományokat azonban felelevenítette. A második köztársaság első éveiben az 

ismét népszerű operettek mellett a császári családról szóló filmek
799

 is a Monarchia korát 

idézték. Egy 1948-as osztrák film például Henriette Alt beteljesületlen szerelméről szólt 

Rudolf trónörökös iránt.
800

 Az egyik leghíresebb osztrák filmprodukció szintén a Habsburg 

múltba mutat vissza: 1955-ben készült el a Sissi című történelmi kosztümös film, mely 

Wittelsbach Erzsébet császárné fiataléveit mutatta be. Mivel a film hatalmas sikert aratott a 

mozikban, már 1956-ban elkészült a második része, Sissi, a fiatal császárnő, majd 1957-

ben a harmadik epizód, Sissi – egy császárné sorsdöntő éve. Ugyan a kritikusok giccsnek 

tartották többnyire, a nézők körében nagyon nagy sikere volt a Sissi trilógiának. A filmet 

több kritikus is az ún. hazafias filmek (Heimatfilme) közé sorolta, mely műfaj Ausztriában 

a második világháborút követően hódított. A film kevéssé törekszik történelmi hűségre, 

ugyanakkor – a hazafias filmekhez hasonlóan – fontos szerepet kap az osztrák természet 

szépségének ábrázolása, az osztrák zene megjelenítése, valamint mind a bécsi udvar 

pompájának, mind az osztrák vidék érintetlenségének hangsúlyozása. 

A hazafias filmek Ausztria népszerűsítését szolgálták, bemutatva az ország kulturális 

hagyományait, állat- és növényvilágát, természeti értékeit.
801

 A bécsi kulturális tanácsos 

Viktor Matejka már 1946-ban hangsúlyozta ezeknek a filmeknek a fontosságát. A filmek 

készítéséhez nyújtott állami támogatásról szóló törvényt már 1945 nyarán elfogadta a 

Parlament.
802

 Egy 1949-ben készült dokumentumfilm (Sturmjahre) bemutatta a háború 

                                                             
799 1955-ben és 1957-ben három Sissiről szóló film is készült Romy Schneider szereplésével. 
800 Bartha: 112. 
801 1953 Peter Steigerwald: Die Sonne über dem Grimming. 1954 Hans Schott-Schöbinger: Bei Almrausch, 

Speck und Enzian. 1954: Der Förster vom Silberwald. 
802 1945. 07. 10. (16) 131945. 07. 10. (16) 13. Österreichische Filmproduktionen. Protokolle des 

Kabinettrates der Provisorischen Regierung Karl Renner 1945. Gertrude Enderle-Burcel, Rudolf Jerábek, 

Leopold Kammerhofer. 



190 

 

utáni Ausztria politikai törekvéseit.
803

 A háború utáni években az osztrák kultúrfilmek 

népnevelő, kulturális restaurációt célzó szerepe nyilvánvaló volt.
804

 

Az állami hírszolgáltatás egységesítéséről 1949-ben állapodott meg az osztrák kormány a 

megszálló hatalmakkal. Ebben az évben kezdte meg működését az Ausztria Híradó 

(Austria Wochenschau). A következő években, amikor még a TV készülékek nem terjedtek 

el széles körben az osztrák háztartásokban, a mozikban játszott 8-10 perces Ausztria 

Híradó a legfontosabb hírcsatornává vált. Az állami híradó adásai patriotizmust sugalltak, 

felhívták a figyelmet Ausztria újjáépítésének sikereire, az ország és a tartományok 

elismerésre méltó teljesítményére. A belpolitikai történések közvetítése mellett hírt adtak 

kulturális és sporteseményekről, tudományos eredményekről. A híradásokban nagy 

figyelmet fordítottak a zenei aláfestésre is; míg a könnyed témákat könnyűzene kísérte, 

addig a politikai, vallási hírek hátterét komolyzene, Bach, Beethoven vagy Mozart adta, 

sugallva az osztrák kultúra zenei hagyományait. A híradások kerülték a szociális 

különbségek bemutatását, társadalmi egységet hangsúlyozták. Gyakran megjelentek 

nemzeti szimbólumok, így például Habsburg emlékművek a híradókban.
805

 

1952-ben a kormány megbízást adott egy szatirikus film elkészítésére, mellyel egyrészt az 

osztrák társadalom figyelmét kívánta felhívni az osztrák múlt, kultúra és természeti értékek 

jelentőségére, másrészt a külvilág figyelmét az osztrák identitásra és Ausztria 

függetlenségének kérdésére. A film 2000. április 1.-én játszódik egy olyan jövőben, 

melyben Ausztriában még mindig a megszálló hatalmak irányítanak, az osztrák nép még 

mindig szabadságára vár.
806

 A kancellár felkelést szít a lakosság körében az ország 

függetlenedésének elérése érdekében. Az osztrákok tüntetőleg széttépik négynyelvű 

igazolványukat. A helyzet elmérgesedésekor, melyet egy ufó Bécsbe küldése is 

szimbolizál, az osztrákok elhatározzák, hogy bebizonyítják; országuk szerethető és 

megérdemli a függetlenséget. Ekkor előkerül Mozart zenéje, a bécsi bor, a híres bécsi 

Spanyol Lovasiskola, és keringőt is táncolnak. Végül előkerül a Moszkvai Nyilatkozat a 

bécsi levéltárból, mely Ausztriát ártatlannak nyilvánította, így az ország elnyerheti 

függetlenségét. A film ironikus humorral érzékelteti a második köztársaság türelmetlenné 

                                                             
803 Puluj, Christian: „Und neues Leben blüht aus den Ruinen.”. Die Stimme Österreichs im Vorprogramm der 

Kinos 1945-1955. Bewußtseinsbilder und Bewußtseinsbildung der II. Republik in Austria Wochenschau und 

Kulturfilm. Diplomamunka. Bécs, 1992. p. 105. 
804 Puluj: 105. 
805 Puluj: 100. 
806 Bartha: 113. 



191 

 

váló vágyakozását a függetlenségre. Ugyanakkor a rendező által bemutatott osztrák 

nemzettudat az osztrák lakosságra kívánt hatást gyakorolni. 

1953-ban a Kereskedelmi és Újjáépítési Minisztérium két filmje is a 

nemzetiszocializmustól való elhatárolódást és az ország újjáépítéséért tett osztrák 

erőfeszítéseket hangsúlyozta a külvilág felé.
807

 Az Austria Wochenschau filmet készített 

ugyanebben az évben a Stephansdom restaurálásáról „Alpinistik auf dem Stephansdom” 

címmel. A „Musik für die Welt” című film pedig az Operaház újjáépítéséről szólt.
808

 Az 

osztrák filmek kerülték az osztrák közelmúltról, harmincas-negyvenes évek Ausztriájáról 

szóló kérdéseket.
809

 

1949-től az osztrák állam kezelte a TV-készülékek nyilvántartását, innentől kezdve az 

állam számon tartotta az osztrák háztartásokban rendelkezésre álló TV-készülékeket.
810

 A 

rendszeres TV-adás 1955-ben kezdődött el Ausztriában.
811

 Az első adások az Opera és a 

Várszínház újranyitásáról szóltak, így a két történelmi intézmény újjáépítése mellett az első 

igazi TV-közvetítés az intézmények megnyitásáról is jelképes szerepet kapott.
812

 Az 

Österreichische Postrundschau című folyóirat ünnepi retorikával szólt azokról a 

munkásokról, akik lehetővé tették az állandó TV-adás közvetítését; „a férfiak, akik ezekben 

a hónapokban a magas hegyekben dolgoztak, azon fáradoztak, hogy felépítsék a hidat, 

mely hírül viszi az új időkbe az Opera és a Várszínház, az osztrák színészek és művészek 

hírnevét.”
813

 A Neue Kurier így fogalmaz; „ma este halhatatlan melódiákat és színészi 

alkotásokat közvetít az osztrák rádió és TV Bécsből szerte a világon.”
814

 Ezzel együtt még 

egy jó darabig nem volt zökkenőmentes a TV-adás Ausztriában. Vorarlbergben és 

Burgenlandban például 1959-ig egyáltalán nem is volt TV-állomás. A népszerű Leitner 

család című sorozat közvetítésébe, mely osztrák TV-családként híresült el, tehát még nem 

tudott az ország minden területe bekapcsolódni. Az Osztrák Rádió és Televízió (ORF), az 

osztrák állami közszolgálati műsorszolgáltató 1959-ben úgy fogalmazott, hogy minden 

ausztriai lakosnak érthető morális igénye, hogy hozzáférjen az osztrák nemzeti TV- és 
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rádióközvetítésekhez, ezt tehát sürgősen lehetővé kell tenni.
815

 Az ország határvidékén 

ugyanis a szomszédos országok adását lehetett fogni, csak az osztrák adást nem. Az ORF 

megkülönböztetése a saját, nemzeti adására vonatkozóan érzékelteti, hogy a nemzeti TV- 

és rádióadás a nemzeti identitás részét képezte. Erről, a hazai és külföldi adás 

megkülönböztetésének fontosságáról írt 1963 Gerhard Freund TV-igazgató.
816

 Már a TV-

állomások Alpokban való kiépítésének erőfeszítését is a nemzeti összetartozás és 

büszkeség alapjának nevezte az ORF.
817

 

A filmipar mellett a rádióadást is kiemelt stratégiai területnek tartotta az osztrák kormány, 

így 1946-ban megszavazták, hogy privát tőke ne vessen részt a műsorszolgáltatásban.
818

 

1962 szeptemberétől bevezették a rendszeres iskolarádiót. Drimmel oktatási miniszter a 

Telespiegel előszavában a következőket írta erről az eseményről; „az iskolarádió kapuként 

szolgál az iskolákból a világ felé, mégpedig a magaskultúra világa felé. Az iskolarádió a 

diákokat a színvonalas szórakozásra neveli, a tömegkultúrától elfordítja őket, és megfelelő 

példaképeket állít eléjük.”
819

 

1964-ben az amerikai 20th Century Fox filmstúdió gondozásában Robert Wise filmrendező 

egy zenés filmdrámát készített a harmincas évek Ausztriájáról, a Muzsika hangja címmel. 

Az Amerikában nagy sikert arató musicalnek az osztrák mozikban nem volt nagy 

visszhangja, Salzburgban például három nap után levették a műsorról.
820

 A film a 

harmincas években kezdődik, amikor egy zárdában nevelkedő fiatal lány elkerül egy 

nyugállományba helyezett tengeralattjáró parancsnok házába nevelőnőként. Az özvegy 

parancsnok nagy szigorban, spártai módon neveli hét gyermekét. A nevelőnő azonban 

zenét és örömöt visz a rideg házba, a kapitánnyal pedig idővel közel kerülnek egymáshoz. 

A család elismert énekegyüttessé válik a nevelőnő hatására. Azonban 1938-ban a németek 

megszállják Ausztriát, a náciellenes, osztrák patrióta kapitány pedig megkapja behívóját a 

német haditengerészethez. Ekkor a család a menekülés mellett dönt. A filmben fontos 

szerepet játszik a zene, melyre a második köztársaság is nemzetépítő tényezőként tekintett. 

A muzsika segíti hozzá a nevelőnőt, hogy elhagyja a zárdát, majd a zene segít a hét 

gyermeknek és apjuknak, hogy ismét célt, értelmet és boldogságot találjanak az életben, 
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végül pedig átsegíti a családot a Harmadik Birodalomból való menekülés nehézségein. 

Megjelenik a filmben az osztrák természet szépsége is, mely ugyanúgy hangsúlyos az 

osztrák kultúrában is, az osztrák készítésű filmekben, dokumentumfilmekben. Pozitív 

szereplőként jelenik meg a hollywoodi filmben a kapitány, aki a Monarchia szétesésével 

elveszítette munkáját, célját, mégis elkötelezett, náciellenes osztrák hazafi. A film 

mindezen tulajdonságai ellenére sem vált népszerűvé Ausztriában. Meglátásom szerint 

ennek részben magyarázata lehetett a filmben ábrázolt történelmi időszak. A társadalom a 

hatvanas években még megosztott volt a harmincas évek megítélését illetően, a politika 

számára pedig ekkor egyszerűbbnek tűnt a témát nem feszegetni, ahogy erre több más 

példát is felhozok dolgozatomban. 

9.1.2.2. Zene és színház a második köztársaságban 

A hivatalos osztrák kultúrpolitikában az elit művészetek kaptak nagyobb szerepet, így 

például a komolyzene a könnyűzenével szemben.
821

 A korábbi hagyományos kulturális 

társaságok igyekeztek a háborút követően hamar újra felállni. Így a Bécsi Filharmonikusok 

hamar összeálltak, sok régi tagot is visszavettek, a nemzetiszocializmus alatt szerepet 

vállalókat is annak érdekében, hogy minél hamarabb munkához láthassanak. A 

nemzetközileg is elismert zenekar már 1945 áprilisában koncertet adott, melyen a korabeli 

visszaemlékezés szerint a zenészek ütött-kopott, háborús időkből való ruháikban jelenek 

meg a színpadon. A közönség tapsolt és sírt a meghatódottságtól, amikor a zenekar 

belekezdett Schubert zenéjébe.
822

 Ez az együttes fontos szimbóluma lett az osztrák 

identitásnak.
823

 Később meghatározó lesz a nemzettudatra nézve több kulturális 

hagyomány is, így például az újévi koncert, hiába származik ez a szokás 1939-ből. 

Ugyanígy fontos a bécsi Operaház és Várszínház újjáépítése régi, történelmi formában, 

mely a történelmi kontinuitást biztosította. A háborúban lerombolt Várszínház 

színészgárdája már 1945. április 30.-án színpadra állt a Ronacher színházban Grillparzer 

Szappho-jával.
824

 A korábban is már oly híres Salzburgi Játékok hamar megrendezésre 

került ismét, a világháborút követően már mindjárt 1945-ben. Ezt követte a Bregenz-i 

Ünnepi Játékok 1946-ban, majd a Bécsi Ünnepi Hetek 1951-ben, a Bécsi Zenei Nyár 1952-

ben, a salzburgi Mozart-hét 1956-ban és a Mörbisch Ünnepi Játékok 1957-ben. Ausztria 
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kulturális élete a háborút követően hamar a régi színvonalon pezsgett, mely bizonyítja, 

hogy mennyire fontos szerepet kapott a kultúra az osztrák társadalomban. Az 

Österreichische Zeitung már 1945 áprilisában az osztrák kultúra újjászületéséről 

cikkezett.
825

 Bécs már az ötvenes években a fővárosi rendezvények programfüzetében 

Európa újból és újból megújuló kultúrközpontjaként jelent meg.
826

 

Az Operaházat 1955 novemberében nagy állami ünnepség keretében, Beethoven Fidelio-

jával nyitották meg.
827

 Az ünnepségen felcsendült a himnusz, majd Theodor Körner 

szövetségi elnök és Heinrich Drimmel oktatási miniszter ünnepélyesen átadták az Opera 

kulcsát Karl Böhm igazgatónak.
828

 A Die Presse című napilap a zeneváros Bécs nagy 

szabadságünnepének nevezte az Operaház megnyitóját. A cikk az egekbe magasztalta a 

kis, háborúban szenvedett Ausztriát, mely képes volt ilyen rövid idő alatt két hatalmas 

színházépületet, az Operaházat és a Várszínházat is újjáépíteni. A cikk szerzője úgy látta, 

nincs hatékonyabb eszköz az ország helyzetének megerősítésére, mint ez a minden 

nehézséget legyőző kultúrtudat, mely az osztrák népet fűti.
829

 

A kultúra és művészetek - különösen a komolyzenei programok - tehát fontos szerepet 

kaptak már a második köztársaság megszületésének idején is. A két patinás színház 

újranyitása éppen emiatt töltött be szimbolikus szerepet az osztrák médiában, ahogyan 

arról már korábban, a TV műsorok kapcsán is szóltam. Mindezek ismeretében állíthatjuk, 

hogy a kultúrának identitáserősítő szerepe volt a második köztársaság idején. Ugyanakkor 

a művészetek terén egészen a hatvanas évekig meghatározó volt a politikai hovatartozás, 

ez csökkentette közösségépítő hatását. A hivatalos kultúrpolitika egyértelműen a 

konzervatív, katolikus alkotókat támogatta. A politikai irányvonalnak megfelelően a 

Várszínház programját például az ötvenes években elsősorban a klasszikus osztrák művek 

töltötték meg. Minden olyan darabot került a színház vezetése, ami politikai vagy 

társadalmi feszültséget szíthatott.
830

 Ezt a konzervatív szemléletet testesítette meg később 

Ernst Häussermann - a Várszínház igazgatója a hatvanas években (1959 – 1968) -, aki 
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előszeretettel játszott klasszikus osztrák darabokat, így Johann Nestroy, Franz Grillparzer, 

Arthur Schnitzler és Hugo von Hoffmannsthal műveit. A hivatalos kultúrpolitika inkább 

részesítette előnyben a náci múlttal rendelkező művészeket – ahogy erről már szó esett-, 

mint az újítókat, és főként a kommunistának vélt személyeket.
831

 Erre jó példa az is, hogy a 

Bécsi Filharmónikusok első koncertjén a nácizmus támogatásával vádolt Clemens Krauss 

dirigált. A háborút követően a náci múltú Wiener Mozartgemeinde is hamar megkezdte 

újból működését, Herbert von Karajan pedig a Salzburgi Ünnepi Játékokért lett felelős. 

Míg a náci múlt kérdése háttérbe szorult, addig a német és az osztrák fogalmának 

megkülönböztetése megjelent a kultúrpolitikában. A Várszínház felújítását követően, 1955. 

október 14.-én például nyitódarabként az osztrák Grillparzer Ottokar című drámáját 

mutatták annak ellenére, hogy Geothe Edmont című darabja is felmerült lehetséges nyitó 

előadásként.
832

 Hugo von Hofmannsthal a két világháború között még Salzburgi Német 

Játékokról írt, 1945 után a rendezvény egyre inkább az osztrák identitás hivatalos 

szimbólumává vált. A 1946-os Játékokon például - Richard Strauss mellett ugyan - az 

osztrák Wolfgang Amadeus Mozart műveit játszották elsősorban. A következő években 

helyet kapott több német zeneszerző és Verdi művei is, majd egyre bővült a zeneszerzők 

sora, mégis az osztrák zeneművek meghatározóak maradtak a Salzburgi Játékok 

programjában.
833

 Az osztrák zenetörténetet feldolgozó kötet úgy fogalmaz, hogy az 

újjászülető köztársaságban a zene lett az egyik meghatározó szocializációs tényező.
834

 A 

zene kiemelt szerepét az osztrák társadalomban számos rendezvény is bizonyítja. 1950-ben 

rendezték meg Bach ünnepét, mely rendezvénysorozat nemzetközi visszhangot is kapott. 

Majd 1954-ben Haydn-ünnepet, 1956-ban Mozart-ünnepet tartottak. 

A hatvanas évektől, a brit és más nemzetközi Beat-együttesek hatására a könnyűzenében is 

megjelentek hazai együttesek a külföldiek mellett. Kezdetben egyre több helyen, 

iskolákban, egyetemeken, szakszervezeti szállókban léptek fel fiatal amatőr zenészek. Az 

ausztropop, mely gyakran a rockzenét ötvözte népzenei hagyományokkal, hódított az 

osztrák fiatalok körében.
835

 A nemzettudat vizsgálata szempontjából érdekes jelenség, 
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hogy egyes énekesek kifejezetten tartományi dialektusban énekeltek, ami már a fiatal 

osztrákok helyi szokások iránti fogékonyságát mutatta.
836

 

9.1.2.3. Irodalom 

Az ötvenes években az állam nagy befolyást gyakorolt a kultúrára általában, és ezen belül 

az irodalomra is. A hivatalos politika igyekezett az általa elfogadott osztrák irodalmi 

hagyományt népszerűsíteni a társadalomban, mind az iskolai oktatáson keresztül, mind 

pedig a felnőtt olvasók körében. Ezzel a hagyománnyal az állam egyrészt megpróbált 

folytonosságot teremteni, a jelent és múltat összekapcsolni, másrészt a tipikus osztrák 

irodalom hagyományait hirdetni az ún. „hazai irodalom” (Heimatliteratur) 

támogatásával.
837

 Ezen program keretében már közvetlenül a háborút követően 

megalapította a három vezető párt (ÖVP, SPÖ, KPÖ) az Új Ausztria című lapot, melynek 

nem titkolt szándéka volt a nemzeti gondolat népszerűsítése a társadalomban. Robert 

Menasse kortárs író megfigyelte, hogy az újság cikkeiben nagyon gyakoriak az olyan 

kifejezések, mint például nemzettest, nemzeti közösség, nemzeti egység. Az újság már első 

számában a politikai békét alátámasztó mítoszt is megteremtette, amikor arról írt; hogy az 

első köztársaság idején egymással harcoló politikai feleket a koncentrációs táborokban 

megtapasztalt közös szenvedés sarkallja összefogásra.
 838

 Szintén hivatalos lapként 

működött 1955 után az ún. Idők szava (Word in der Zeit) irodalmi magazin is. Az osztrák 

kormány támogatta az osztrák nemzeti irodalom kibontakozását, ezért jelentős összeggel 

járult hozzá például a PEN kongresszus szervezési költségeihez, melyet 1955-ben Bécsben 

rendeztek.
839

 A kormány támogatta továbbá olyan irodalmi kiadványok megjelenését, 

melyek az osztrák irodalmat, költészetet hirdették.
840

 Hivatalosan is elismert, ünnepelt 

alakja volt a második köztársaság irodalmi életének Alexander Lernet-Holenia, aki még 

láthatta a császárt – sőt a rossz nyelvek szerint törvénytelen fia volt -, a negyvenes években 

tiltott listára került, tehát nem érhette a nácizmus vádja, a világháborút követően pedig 

nacionalista elveket vallott, elutasítva a külföldi irodalmat. Holenia így tökéletes példaképe 

lehet az új Ausztria nemzetépítő irodalmának.
841

 Robert Menasse és Claudio Magris 

irodalmár-író is úgy látja, hogy a hivatalosan elfogadott osztrák irodalom egészen a 
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hetvenes évekig elsősorban a Habsburg Monarchiában keresi a gyökereit, és nem vesz 

tudomást az 1938 után történtekről. Tehát az állam által támogatott osztrák irodalomra is 

igaz ez, a kultúra más területein is érzékelhető jelenség; igyekszik a régmúltban 

hagyományait, sajátosságait fellelni, a közelmúlt eseményeinek feldolgozására nem 

törekszik. Ennek egyik oka Menasse szerint az lehetett, hogy az osztrákok alapvetően 

társadalmi nyugalomra, harmóniára vágytak, ezt pedig korábbi, történelmi korszakokban 

vélték utoljára elfedezni. A másik oka a jelenségnek az lehetett, hogy sok értelmiségi 

részese volt a nemzetiszocialista politikának valamilyen mértékben.
842

 

Sok ausztrofasizmus és a nemzetiszocializmus alatt elismert író, költő aktív maradhatott a 

világháborút követően is az állam által támogatott irodalomban. Sőt, az ötvenes években 

többen díjakat nyertek, elismertek lettek ismét, például Karl Heinrich Waggerl, Richard 

Billinger vagy Gertrud Fussenegger. Heinrich Waggerl 1930 óta folyamatosan a 

legelismertebb írók közé tartozott, mindig elfogadta az aktuális hatalom. Népszerűsége a 

második köztársaság alatt is töretlen volt; 1951-ben, 1953-ban és 1954-ben is élmezőnybe 

került az osztrák írók népszerűségét kutató kérdőíves felmérésekben.
843

 A korábbi írók, 

költők közül is főként azok maradtak fontos kulturális szereplők, akik meghatározó 

közszereplők voltak a hivatásrendi állam alatt, hirdetve már akkor is egyfajta „Dollfuß-i” 

osztráktudatot. Ezen írók többsége ugyanakkor behódolt a nemzetszocialista Harmadik 

Birodalomnak is. Max Mell örömmel köszöntötte versében az Anschluss-t, 1954-ben pedig 

állami kitüntetést nyert.
844

 Erna Blaas írónő egyértelműen a náci propagandát szolgálta 

írásaival. Ennek következtében 1946-ban felkerült a tiltott szerzők listájára. Nemsokkal 

később azonban a kevésbé politikai írásai ismét megjelenhettek, így például versei 

belekerültek az 1952-ben kiadott, hivatalos salzburgi költők almanachjába,
845

 1957-ben 

pedig megkapta Salzburg tartomány Georg Trakl lírai díját egész munkásságáért. 

Ez a jelenség több tényezőre is visszavezethető. Egyrészt a második köztársaság 

megalakulását követően a politikai elit arra törekedett, hogy társadalmi egységet és 

stabilitást teremtsen, így igyekezett az erősen kompromittálódott személyeken kívül 

mindenki mást bevonni az újjáéledő osztrák társadalom építésébe. Az irodalmi kontinuitás 
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megerősíthette az osztrák államtudatot a második köztársaság alatt. Másrészt a 

kompromittálódott írók nagy része átélte már egyszer, hogy hontalanná vált a Monarchia 

szétesésével, és új hazára vágyott.
846

 Ez a vágy jelent meg – más történelmi körülmények 

között ugyan – a 1945 utáni megszállás alatt is. A régiek haza keresésével foglalkozó 

művei ismét aktualitást nyertek az osztrák olvasóközönség körében. Fussenegger például 

így emlékezett vissza az első köztársaság idejére: „A Monarchiával együtt elveszett a 

személyes biztonságunk is, elszegényedtünk, új hazát kellett keresnünk…Soha nem 

hallottam az apámat keserűség nélkül szólni erről a kisállamról…Aztán jött az Anschluss 

és vele – ha nem is Bécs-központtal – mégis újra egy nagyállamhoz tartoztunk.”
847

 

A fasizmus és nácizmus alatt kompromittálódott, 1945 után mégis ismét népszerű írók 

korábbi munkássága csak részben került át az 1945 utáni irodalmi almanachba. A 

propagandacélú, politikai munkáikat a hivatalos kultúrpolitika nem fogadta el, nem is 

fogadhatta el nyilvánosan. A közéletben pedig ezek a munkák aktualitásukat vesztették. 

Nagyon is aktuális volt ugyanakkor egy másik része írásaiknak. Már említettem a 

hazakeresést, Monarchia nagysága utáni sóvárgást, mely új értelmet nyert 1945 után. Azok 

az írások is népszerűek voltak 1945 után, amelyek konzervatív, keresztény értékrendet 

tükröztek. Ezekben a művekben az olvasók egy rendezett, kiismerhető világgal, érthető, 

követhető szabályokkal találkoztak. Ez a konzervatív irodalom közvetlenül a világháború 

után különösen népszerű volt. Így a Waggerl-műveket stabil, érthető világuk miatt - 

elfogadott szabályokkal, hagyományos társadalmi szerepekkel, szakrális tradíciókkal - 

sokan szívesen olvasták. Az írót az is kedveltté tette, hogy műveiből a természet szeretete 

sugárzik.
848

 Erna Blaas vallásos művei is elfogadottak voltak, míg a Németországot és 

Hitlert ünneplő műveiről nem vett tudomást az olvasóközönség. Azt azonban nem várta el 

az osztrák társadalom, hogy ezek az írók nyilvánosan megtagadják régi eszméiket, vagy 

újakat hirdessenek. Írásaik nyelvezete és formai eszközeik sem változtak. Ugyanazt az 

eszközrendszert állították 1945 után egy konzervatív, vallásos irodalom szolgálatába, ami 

néhány évvel korábban még a náci propagandát szolgálta.
849

 A régi íróknak ugyan 

nehezére esett korábbi ideológiájukat nyilvánosan megtagadni – ezt az esetek nagy 

részében nem is tették-, ha azonban nem hirdették korábbi eszméiket 1945 után, 
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szalonképesek maradhattak a második köztársaság alatt is.
850

 Ez azonban azt 

eredményezte, hogy a második köztársaság osztrák irodalmi műveinek kis része 

foglalkozott csak akár Ausztria nemzetiszocializmus alatt betöltött szerepének 

feldolgozásával, akár a német-osztrák viszony kérdésével. Ez pedig meglátásom szerint 

késleltette egy valódi, múltjával őszintén szembenéző nemzettudat fejlődését. 

A fentiekben leírtak ellenére létezett ellenirodalom, ami a hivatalosan támogatottal 

szemben igényelte már az ötvenes évektől kezdve a múlt vizsgálatát, feldolgozását. Így 

például Gerhard Fritsch regénye (Fasching, 1959.), amely a nemzetiszocializmusban ragadt 

osztrák társadalom kritikáját fogalmazta meg. A hatvanas évek olvasóközönségében ez 

azonban még nem válhatott sikeressé.
851

 Hasonlóan a hivatalossal szembeni 

ellenirodalomhoz tartozott Hans Lebert Die Wolfshaut című, 1960-ban megjelent regénye, 

mely a múltban elkövetett bűnök elhallgatása ellen lázadt.
852

 A hivatalosan elfogadott és 

támogatott osztrák kortárs irodalommal szemben a múlttal való őszinte, kíméletlen 

szembenézést hirdető írók azonban sokáig kisebbségben voltak.
853

 Az állam – különösen 

az ötvenes években – egyértelműen a hivatalosan elfogadott irodalmat támogatta. Ez az 

állami befolyás az Államszerződés aláírását követően fokozatosan csökkent.
854

 1960-ban 

indult meg Grazban a hivatalos osztrák irodalom elleni tiltakozásul, az új irodalmat hirdető 

Forum Stadtpark nevű kezdeményezés, mely lehetőséget teremtett az állam által el nem 

ismert írók bemutatkozására. A Forum Stadtparkot osztrák művészek, tudósok, 

értelmiségiek alapították rendezvények, kiállítások szervezésére. Rendszeresen megjelenő 

folyóiratuk címe „manuskripte”. A hetvenes években Grazban a hivatalos osztrák irodalmi 

szemlélet elleni tiltakozásul szerveztek írótalálkozót Anti-PEN elnevezéssel. Ugyanakkor 

ebben az időben az állam már a korábbiaknál jóval kevésbé szólt bele az osztrák 

irodalomba, amit az is bizonyít, hogy egyre gyakoribbak voltak az íróktól és nem az 

államtól kiinduló kezdeményezések.
 855

 

Az osztrák irodalomban újból és újból felbukkant a nemzeti identitás kérdése, a művészek 

pedig egymástól nagyon eltérően írtak erről. Voltak alkotók, akik az osztrák sajátosságokat 
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igyekeztek szembe állítani a német nyelvterület többi részével, míg sok író éppen a német 

nyelvterülethez való szoros kulturális kötődést hangsúlyozta.
856

 Voltak, akik tagadták az 

osztrák identitás létét, mások elszántan hittek benne. Megfigyelhető, hogy az emigrációban 

élő írók körében már jóval 1945 előtt megjelent egy erős, kulturális osztrák tudat. Ezt 

észrevehetjük Joseph Roth, Stefan Zweig vagy Franz Werfel műveiben. A második 

világháború után többek közt Robert Menasse, Josef Haslinger, Erwin Ringel vagy 

Thomas Bernhard foglalkoztak gyakran az osztrák identitás kérdésével. 

Alexander Langer (1946-1995) dél-tiroli író, újságíró és aktivista úgy vélte, hogy a 

Monarchia bukását követően nincs már osztrák haza. Az ő kiábrándultságát motiválhatta a 

második köztársaság alatt Dél-Tirol sorsa is, azonban egy 1982-es írásában
857

 arról írt, 

hogy a „régi Ausztria” már nem létezik, Németausztria és a második köztársaság pedig 

nem kínálhat új hazát. Hans Weigel (1908-1991) osztrák író hisz az osztrák identitás 

létezésében; 1965-ös rövid versében elénk is tárja az igazi osztrák jellemet.
858

 Az író 

értéknek véli, hogy az osztrákok soha nem elégedettek, mégis büszke lokálpatrioták, 

szkepticizmusuk az önmegtagadásig jut el, mégis sokkal nyitottabbak a szépre és az újra, 

mint más népek. Az osztrákokban negatívum, hogy büszkébbek dicstelen tetteikre, mint az 

igazi nagyságokra, akiket csak jóval haláluk után tisztelnek. Rossznak találja, hogy az 

osztrákok hajlamosak a dicső múltat és a természeti kincseiket saját teljesítményük 

eredményeként bemutatni, az idegenekkel szembeni nyitottságuk pedig gyakran kimerül a 

szolgalelkűségben. Az osztrákok hajlamosak a „szép, régi idők” elmúltán keseregni, mégha 

azok „csupán régiek, korántsem voltak szépek”. Gerhard Bronner
859

 (1922-2007) bécsi 

énekes, humorista, szerző szintén úgy látja egy versében a hatvanas években, hogy az 

osztrákok akkor értékelik tehetségeiket, amikor azok már meghaltak. Bronner a versben 

utal arra, hogy a lakosság egy része nem fogadja el az osztrák nemzetet, elutasítja a 

nemzeti ünnepnapot, és különös mód, éppen őket nevezi a köznyelv „nemzetinek”. Jörg 

Mauthe (1924-1986) újságíró, író, ÖVP-kultúrpolitikus egy 1974-es írása
860

 azt sugallja, 

hogy az osztrák nemzet még mindig valami bizonytalan, megfoghatatlan fogalom; az írás 
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egy rövid párbeszéd, melyben elhangzik, hogy Ausztria, mint a „boldogok szigete” azért 

értelmezhetetlen, mert Ausztria fogalma értelmezhetetlen. 

Robert Menasse szerint a közvélemény-kutatások eredményei ellenére nem alakult ki 

Ausztriában a kilencvenes évekre sem patetikus nemzetszeretet. A nemzetépítési 

kísérletnek csupán két eleme rögzült erősen a társadalomban; az államszerződés és a 

semlegesség mítosza.
861

 Az író úgy látja, hogy a kilencvenes évek nemzettudata sem fejlett 

és egyáltalán nem pozitív töltetű; erre példaként említi a növekvő idegenellenességet 

országában. A gond szerinte az, hogy az identitástudat még túl fiatal, kevés dolog erősíti, 

és sokszor absztrakt módon kerül kifejezésre, főként az irodalomban. Ez az osztráktudat 

nem jelent védettséget az állampolgároknak, így nem köti őket igazán hazájukhoz. Ezen 

nem segíthetett a turizmus fejlődése sem, mivel ez inkább gazdasági érdekeltségű, ráadásul 

a háborút követő első években főleg a háború alatti ellenség, a nyugati nemzetek vették 

igénybe. Az irodalomban kialakult egy úgynevezett ellenhaza műfaj, mely negatívan szól 

Ausztriáról, így ez is a pozitív nemzettudat ellen dolgozik. Menasse szerint az osztrákok 

hazájukat inkább regionális, helyi szinten találják meg, nem Ausztriában.
862

 

9.1.2.4.  A sport jelentősége a nemzetépítés szempontjából 

A háborút követően a sportegyesületek hamar újjászerveződtek. 1945-ben az ideiglenes 

kormány a nevelésügyi államtitkár alatt hozta létre az ifjúságért és sportért felelős 

szervezeti egységet, amely a választások után az Oktatási Minisztériumban működött 

tovább. 

1946. szeptember 29. és október 13.-a között rendezte meg a Minisztérium a különböző 

sportszövetségek segítségével - az 950 éves jubileum alkalmából először - az Osztrák 

Sporthetet. Azért volt különleges ez az alkalom, mert az első köztársaság korában soha 

nem fordult elő, hogy a szocialista és a jobboldali sportszövetségek közös rendezvényt 

szerveztek.
863

 Az Osztrák Ifjúsági Nap bécsi kudarcával szemben, melyre korábban már 

utaltam, a Sporthét országos szinten is sikeres rendezvény volt. Sportrendezvényeket 

tartottak ezen a héten nemcsak a fővárosban, hanem a tartományok székhelyén és kisebb 

településeken is.
864
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Abból a tényből, hogy ez az egyhetes sportrendezvény a 950 éves jubileumi ünnep 

keretében valósult meg, arra következtethetünk, hogy a kormány szerepet szánt a sportnak 

a nemzetépítés folyamatában. Ezt megerősítik a rendezvényeken elmondott beszédek is. A 

Sporthét megnyitóján Leopold Figl kancellár úgy fogalmazott, Ausztria számos kulturális 

területen, többek közt a sport területén is kiemelkedő teljesítményt nyújt. Ezt bizonyítja az 

utolsó olimpiai eredménye is, mely a népességszámhoz viszonyítva a legjobbak közé 

sorolható. Ezt a teljesítményt erősítik Ausztria síelői, műkorcsolyázói, futballistái, 

kézilabdásai a politikus szerint.
865

 Figl beszédéből nem felejtette ki a Németországtól való 

távolságtartás hangsúlyozását sem. Meglátása szerint azért esett vissza az osztrák sportolók 

teljesítménye a hét éves „megszállás” idején, mert akkor a sportban is a katonai fegyelem 

és katonai parancsadás érvényesült, míg – ezzel szemben - az osztrák mentalitást a 

sportban a mozgás öröme és a sportszerűség jellemzi.
866

 A Sporthétről az Oktatási 

Minisztérium szóróanyagot is megjelentetett, melyben a rendezvény szervezéséért felelős 

Julius Fischer úgy fogalmaz; „erős osztrák sportmozgalom felépítése előfeltétele az 

egészséges és boldog Ausztria felépítésének”.
867

 A bécsi sporthét csúcspontjáról, a 

Rathausplatz-on rendezett hálaünnepségről a legtöbb napilap pozitívan tudósított.
868

 A 

grazi napilapok címlapon szóltak a sporthétről. Az újságok Ausztriát, mint „sport-

nagyhatalmat” emlegették, és hangsúlyozták, mennyire büszke lehet az ország a 

sportteljesítményeire. 

Az Austria Wochenschau műsorában jelentős szerepet kaptak a sportközvetítések, 

különösen azok a sportágak, amikben Ausztria jó eredményeket ért el, így például a 

síversenyek közvetítése.
869

 Az 1950-es sí világbajnokságot követően a sikeres osztrák 

síelőket Zürichben fogadta az Austria Wochenschau, majd nyomon követte hazatérésüket: 

Feldkirchben hivatalos fogadóbizottság várta őket, Bécsben pedig a kormány állami 

fogadása.
870

 1950-ben egy teljes film is készült Bruno Lötsch rendezésében a világbajnok 

osztrák sí csapatról „Magas iskola Arlbergben” címmel.
871

 Egy osztrák termékek hazai 

fogyasztását ösztönző egyesület egy felmérésére hivatkozva 1980-ban úgy látta, a sport az 

egyik legerősebb nemzetépítő tényező – legalábbis nagy versenyesemények idején 
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mindenképpen.
872

 1984-ben a Profil című hetilap állította, hogy a sífutásban megnyilvánul 

az osztrák nemzeti érzés.
873

 A cikkekből érezhetjük, hogy nem egyszerűen egy kis állam 

sportban elért eredményeiről van szó, sokkal inkább a sport integráló és nemzetépítő 

funkciójáról.
874

 

A sport identitáserősítő szerepe nemcsak a média és a kormánypolitika szerint volt fontos; 

ezt a közvélemény megnyilvánulása is alátámasztotta. 1956-ban az osztrákok kitörő 

lelkesedéssel fogadták Toni Sailer háromszoros győzelmét az Olimpián.
875

 Amikor Karl 

Schranzot kizárták az Olimpiáról 1972-ben az amatőrstátusz állítólagos megsértése miatt, 

87 000 ember fogadta a reptéren, és 100 000 bécsi ünnepelte a Ballhausplatzon. 1978-ban 

nemzeti mítosszá lett a németekkel szembeni 3:2-es világbajnoki futball győzelem.
876
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10.  Az osztrák himnusz és a második köztársaság emlékművei 

Az alábbiakban két identitást kifejező szimbólum sorsát vizsgálom meg a második 

világháborút követő időből. Egyrészt az Ausztria területén felállított, második 

világháborúhoz kapcsolódó emlékművek osztrák identitásban játszott szerepét értékelem. 

Ezt követően pedig az osztrák himnusz történetét vizsgálom meg. Úgy gondolom, e két 

terület sokat elárul az osztrák identitástudat fejlődéséről, mibenlétéről. 

Közvetlenül a második világháborút követően Ausztria-szerte megjelentek az osztrák 

ellenállók előtt tisztelgő emlékművek. Az osztrák ellenállás hangsúlyozása fontos volt az 

ország áldozati szerepének hitelességéhez. Megerősítette azt a felfogást, hogy az osztrákok 

alapvetően nem támogatták a hitleri Németországot, mely elfoglalta Ausztriát. Arról már 

írtam korábban, hogy a Moszkvai Nyilatkozat értelmében Ausztria második világháború 

alatt betöltött szerepének megítélése attól függött, milyen szerepet játszott az ország a 

németek alóli felszabadításában. Emiatt is érdemes volt az ellenállást hangsúlyozni. Az 

osztrák emlékmű-kultúrának ez a korszaka mégsem tartott sokáig, és elsősorban a 

munkásmozgalomhoz kötődött. Már 1947-ben a leobneri ellenállási emlékmű átadó 

ünnepségét bojkottálta az ÖVP.
877

 Az évtized végének paradigmaváltására jó példa egy 

grazi emlékmű esete. A város 1945-ben még monumentális emlékművet tervezett a helyi 

ellenállóknak a városközpontban. Ebből a tervből végül 1949 novemberére egy kisebb 

kőtábla valósult csak meg egy kevésbé központi helyen, amelyet a nyilvánosságot kizárva 

adott át a város vezetése.
878

 Míg az ellenállást egyre kevesebb emlékmű hirdette 1949 után, 

addig az ötvenes évek elejétől kezdve elterjedtek az osztrák katonák tiszteletére állított 

emlékművek. Míg az elesett katonáknak szinte minden község állított emlékművet 1950 és 

1955 között, addig például a nemzetiszocializmus áldozatainak vagy az ellenállóknak 

elvétve emeltek csak emlékműveket ebben az időszakban.
879

 

A háborús emlékművek felállítását országszerte az ún. Osztrák Bajtársi Szövetség, illetve 

ennek elődszervezetei propagálták. A Bajtársi Szövetség célja az volt, hogy „pozitív képet 
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alakítson ki az osztrák társadalomban a világháborús katonákról.”
880

 A Szövetség nagy 

népszerűségnek örvendett a társadalom körében, Stájerországban már az ötvenes évek 

elején több, mint 300 helyi alszervezete és több, mint 60 000 tagja volt. Vezető politikusok 

pedig támogatták a társadalmilag befolyásos Szövetséget, hiszen cserébe a Szövetség 

Ausztria iránti lojalitásáról biztosította a politikai elitet, ami nem volt elhanyagolható a 

fiatal köztársaság első évtizedében.
881

 

Egy hatvanas évek elején történt eset jól megvilágítja az osztrák politikusok és a 

közvélemény történelemszemléletét, mely alátámasztotta a katonai emlékművek 

népszerűségét szemben a nácizmus áldozataira emlékező szimbólumokkal. Az Osztrák-

Jugoszláv Társaság (Österreichisch-Jugoslawische Gesellschaft) elnöke és tartományi 

alelnök Fritz Matzner felvetette, hogy a grazi temetőben 1946 óta meglévő, nácizmus 

áldozatainak emléket állító, megrongálódott fakereszt helyére emlékművet kellene emelni. 

Azonban nagy ellenállásba ütközött tartomány szerte, még az egyetemi hallgatók is 

tiltakoztak ez ellen. A fakereszt egy tömegsírnál állt, ahová különféle, de többségében 

jugoszláv civil áldozatokat temettek el, akiket a nácik öltek meg. A jugoszláv halottak 

mellett voltak olaszok, németek, angolok, csehszlovákok, lengyelek, szovjetek és 

osztrákok is. Az ötlet ellenzői arra hivatkoztak, hogy a tömegsírnál állított emlékmű a 

szlovén partizánok előtti tisztelgés lenne. A tartományi parlamentben egy FPÖ-képviselő 

azt javasolta, hogy inkább a Jugoszlávia területén elesett osztrák katonáknak kellene 

emlékművet állítani. Az ÖVP tartományi elnöke, Josef Krainer azzal hárította el Matzner 

javaslatát, hogy az emlékmű magánkezdeményezés, és nem tükrözi Stájerország hivatalos 

álláspontját. Még az SPÖ sem állt ki Matzner mellett. Így végül a nácizmus áldozatainak 

nemzetközi emlékműve részben jugoszláv támogatásból, részben pedig adományokból 

készült el a grazi temetőben. A Tagespost című lap emlékműről készült cikke úgy 

fogalmazott, hogy „a jelenlegi Ausztriát nem terheli felelősség ezekért az áldozatokért, és 

azért, hogy Grazban lettek eltemetve.”
882

 Ezzel szemben a Bajtársi Szövetség háborús 

emlékművének költségeihez hozzájárult mind Graz városa, mind Stájerország tartományi 

költségvetése.
883
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Elterjedt az a felfogás, miszerint a világháború alatt a német hadseregben harcoló osztrák 

katonák a feladatukat teljesítették, ezért egyrészt tisztelt jár nekik, másrészt pedig ők is 

ugyanúgy áldozatai voltak a háborúnak, mint a civilek vagy a koncentrációs táborokba 

hurcoltak. A katonák ugyan a Harmadik Birodalom kötelékében harcoltak, mégis 

kötelességüket teljesítették csupán, nem náci elkötelezettségből harcoltak. A katonák iránti 

tiszteletet sejthetjük Leopold Figl kancellár egy beszédében is, amiben rejtélyesen 

fogalmaz. A náci fegyverletétel évfordulóján rendezett ünnepi parlamenti ülésen 1946. 

május 8.-án a kancellár a következőket mondta; ugyan katonailag a szövetségesek 

szabadították fel Ausztriát, lelkileg azonban azok az osztrák harcosok szabadították fel az 

országot, akik „1933 óta az osztrák hazáért küzdöttek és szenvedtek, függetlenül attól, hogy 

melyik oldalon álltak….Mindenki mindenkit felszabadított. Tehát minden hű, jóért küzdő 

ember minden más, jóért küzdő embert.”
884

 Ugyan lehatárolja a küzdőket „jóért küzdőkre”, 

mégis – főként mivel mindkét oldalon harcolókról és „mindenkiről” beszél – úgy kell 

értelmeznünk mondatait, hogy az áldozatiságot és a hazafiságot kiterjeszti az osztrák 

katonákra. Ez a felfogás újból és újból megjelenik az osztrák politikában és nem kizárólag 

szélsőjobboldali körökben. A katonák tiszteletét hirdető felfogás pedig – ahogyan láthattuk 

a grazi példából is - gyakran a nemzetiszocializmus áldozatai fölé emeli a harcokban 

elesett katonákat. Egy 1949-es cikk például azt írja, hogy nemcsak az áldozatokra kell 

emlékeznie az osztrák társadalomnak, hanem a hős katonák cselekedeteire is.
885

 A 

legemlékezetesebb példa valószínűleg a már korábban említett Kurt Waldheim ügye, akire 

konkrét háborús bűnt nem tudnak rábizonyítani. Az SS-nél végzett szolgálatát pedig sokan 

értékelték úgy, hogy csupán kötelességét teljesítette. 

A Wehrmachtban harcoló osztrák katonák előtt tisztelgő szemléletmód azért terjedhetett el, 

mert elősegíthette a társadalmi béke és egység megteremtését, melynek hiánya oly súlyos 

következményekkel járt az első köztársaság idején. A háború utáni osztrák társadalom 

nagy része személyes érintettség miatt nem ítélhette el egyértelműen a német hadseregben 

szolgáló osztrák katonákat. Az áldozati szerep elkülönítette az osztrák katonaságot az 

eseményeket irányító német hadseregtől – mégha egy oldalon álltak is, így felmentette az 

osztrák katonákat a felelősség alól. Míg az egykori nemzetiszocialisták egy része ismét 

szavazati jogot nyert idővel, tehát szavazata számított a két nagypártnak, addig a háború 

alatti ellenállási mozgalomban fontos szerepet játszó KPÖ egyre kisebb befolyással bírt az 
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osztrák politikában. Mindkét nagy párt igyekezett az egykori nemzetiszocialisták 

szavazatait megnyerni, és a KPÖ-t a politikai életből kiszorítani. Ráadásul a hidegháborús 

feszültség fokozódása csökkentette a nácizmustól való félelmet, és növelte a baloldali 

eszmékkel szembeni fenntartásokat. A megszálló hatalmakkal való kapcsolat 

konszolidálódásával a Moszkvai Nyilatkozatban foglalt elvárás az ellenállásra – egy időre 

legalábbis – veszített jelentőségéből. Mindez csökkentette az ellenállás jelentőségét a 

politikai kommunikációban, és népszerűvé tette a katonák tiszteletét.
886

 

Ahogyan arról már a 4.3. fejezetben, az áldozati szerep kapcsán is írtam, a hatvanas évekig 

mind a politikai elit, mind a társadalom számára elfogadhatóbb volt a katonák áldozatként 

és hősként való tisztelete, mint az ellenállásra vagy a nácizmus áldozataira való 

megemlékezés. Ez tükröződik az osztrák emlékmű-kultúrában is. A hatvanas évektől 

kezdve fokozatos változás figyelhető meg ebben a szemléletben, elsősorban országos 

szinten. 1964-ben a Miniszterek Tanácsa elfogadta, hogy múzeumot hozzanak létre a 

mauthauseni koncentrációs tábor területén, 1965-ben a kormány megemlékezést tartott a 

Hősök terén a nemzetiszocializmus áldozatainak emlékére.
887

 A második köztársaság első 

két évtizedében készült emlékművekben azonban visszaköszön az a nemzetszemlélet, mely 

az áldozati szerepen alapszik, kerüli a nácizmus alatt Ausztriában elkövetett bűnökkel való 

szembenézést, és elsősorban társadalmi békére törekszik. 

Mint említettem a másik érdekes szimbólum, melynek sorsa jól ábrázolja az osztrák 

identitás ambivalenciáját, a himnusz kérdése. Az osztrák himnusz dallama és szövege 

hosszú éveken át vitára adott okot az osztrák politikusok körében. A Minisztertanács 1946-

ban kezdte el tárgyalni az osztrák himnusz kérdését.
888

 Leopold Figl kancellár azt 

hangsúlyozta ekkor, hogy a korábbi Haydn himnusz lenne megfelelő, mivel ezt a dalt egy 

osztrák zeneszerző komponálta az osztrák népnek, ez volt a Monarchia alatt a császárdal. 

Ugyan Németország ellopta később a dalt, azonban alapvetően Ausztria joga, hogy 

használja, ehhez ragaszkodni kell.
889

 Helyettese, Adolf Schärf ezzel szemben úgy 

vélekedett,
890

 hogy elsősorban Ausztria bel- és külpolitikai érdekeit kell figyelembe venni, 

nem pedig a hazafias érzelmeket. Márpedig Haydn zenéje csak az idősebb korosztálynak 
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jelentené a császárdalt, nemzetiszocializmusban nevelkedetteknek már inkább a 

Deutschlandlied jut róla eszükbe. A külpolitikában pedig botrányhoz vezetne, ha mind 

Ausztria mind Németország igényt tartana ugyanarra a zenére himnuszaként. A kormány 

által felkért szakértői bizottság is a Haydn zenét javasolta himnusznak, amennyiben pedig 

ezt a Minisztertanács elvetné, akkor Mozart egyik művét (Bundeslied). Végül a 

Minisztertanács megállapodott Mozart zenéjében. A Die Furche című hetilap a kormány 

döntését felelősségteljesnek találta,
891

 amely révén az „osztrák nép fájdalmas, hétéves 

megaláztatásából származó maradványtól” szabadította meg a kormány Ausztriát, ez pedig 

segíteni fog a nemzetközi bizalom visszaszerzésében is. Ebből a szövegrészből érezhetjük, 

hogy a cikk Ausztriát a hétéves német megszállás áldozatának tekintette. 

A Minisztertanács azonban a zenéhez tartozó szöveget sokáig nem tudta kiválasztani. 

Először a korábban Ottokar Kernstock által Haydn zenéjéhez szerzett szöveget 

választották. Mivel azonban a szöveggel is ugyanaz volt a gond, mint Haydn zenéjével, 

hogy a nemzetiszocializmus alatt is használták, emiatt később Kernstock szövegét 

elvetették.
892

 Végül 1947-ben Paula von Preradovic szövegével Mozart zenéje lett Ausztria 

hivatalos himnusza. Ennek szövege az osztrák természet szépségét, az osztrák nép 

művészeti tehetségét ünnepli, utal Ausztria áldozatszerepére, küldetéstudatára, és a jövőbe 

vetett hitet hirdet. Mindezek ellenére az új himnusz nem vált különösebben népszerűvé, 

meghatározóvá a köztudatban. Ezt mutatja az is, hogy Bécs kivételével minden tartomány 

saját himnusszal is rendelkezik, és ezeket használja gyakorta ünnepi események 

alkalmával,
893

 valamint az, hogy nem terjedt el az a szokás, hogy a himnuszt együtt 

énekeljék a jelenlévők a dallam lejátszásakor. Többek számára az is gondot jelentett a 

Mozart-dallal kapcsolatban, hogy felmerült annak gyanúja, Mozart csatlakozott a 

szabadkőművesekhez, és nekik szerezte ezt a dalt. Ezt a problémát a stájerországi oktatási 

közlöny említette meg 1947-ben.
894

 A közlöny a szabadkőművesek egyházellenessége 

miatt tartotta fontosnak, hogy bebizonyosodjon a gyanú hamis volta. Felix Hurdes oktatási 

miniszter, aki csak szükségmegoldásként tekintett erre a himnuszra,
895

 1951-ben felvetette 

a korábban leszavazott Haydn dal himnusszá tételét, azonban ez a kezdeményezés 1952-
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ben végérvényesen elhalt, amikor Németország visszatért a Haydn-himnuszhoz. 

Olyannyira végérvényes volt a korábbi himnusszal való szakítás, hogy amikor 1981-ben a 

szélsőjobboldali Gerd Honsik becsmérelte a hivatalos osztrák himnuszt és a Haydn-

Kernstock dalt éltette egy írásában,
896

 a bíróság pénzbüntetésre ítélte. A bírósági 

ítélethirdetés előtt az utolsó szó jogán el kezdte énekelni a Haydn-dalt, mire támogatói 

felálltak, és vele énekeltek. Honsik elmondása szerint a bírónő nem lépett közbe.
897

 Robert 

Menasse egy konkrét példával világít rá az osztrákok Haydn-dalhoz való kötődésére, 

melyen nem fogott az idő. Az 1992-es albertville-i téli olimpián Markus Prock, osztrák 

szánkóversenyző a dobogó második fokára állhatott az első helyen végzett, német Georg 

Hackl mellé. A hangszórókból felcsendült Haydn zenéje, az akkor már német himnusz. 

Röviddel az éremátadást követően Prock a riporternek úgy nyilatkozott, nagyon 

meghatódott a német himnusz hallatán.
898

 

Az osztrák himnusz történetében megfigyelhetjük, hogy az új, történelmi hagyományokkal 

nem rendelkező Mozart-dal nem vált szerves részévé az osztrák identitásnak, míg a 

korábbi himnuszhoz való kötődés megmaradt a társadalomban. Az új himnusz tehát nem 

járult hozzá az osztrák nemzettudat erősödéséhez. 
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11. Nemzetteremtő hagyományok a második köztársaságban 

11.1.  Ausztria 950 éves – jubileumi ünnepségsorozat a nemzeti 

identitás megerősítésére 

1946-ban állami ünnepségsorozatot tartottak Ausztria nevének első, okiratban való 

megemlítésének, így az ország születésének évfordulójára emlékezve.
899

 Az osztrák 

kormány számára a korábban már kifejtett okoknál fogva fontos volt a némettől elkülönülő 

osztrák nemzet létezésének bizonyítása mind az osztrák társadalom, mind pedig a 

megszálló hatalmak felé. Így szükség volt egyfajta eredetmítoszra, mely alátámasztja, hogy 

az önálló osztrák nemzet régtől fogva létezik. Ennek bizonyítására szolgált egy- 

valószínűleg - 996-ból származó oklevél, melyben III. Ottó német-római császár a freisingi 

püspökségnek birtokot adományoz az Ybbs mellett. Az oklevél szerint ezt a területet a 

népnyelv Ostarrichi-nek nevezi. A szóban forgó terület a Bajor Hercegség keleti 

határvidéke, így a mai Ausztria egy részét jelöli. Ugyan tudományosan nem állja meg a 

helyét az oklevélből levont következtetés sem az osztrák nemzet létezésére, sem pedig a 

németségtől való elkülönülésére vonatkozóan,
900

 a kormány számára azonban megfelelő 

hivatkozási alapul szolgált a kézzel fogható dokumentum. Az Ausztria ősi nevét említő 

oklevél megerősítette az elit által hangsúlyozott német elnyomás koncepcióját is,
901

 

ugyanis a Harmadik Birodalom megszüntette az ősi Ausztria nevet. Az oklevélhez kötődő 

állami ünnepségsorozat ötlete feltehetően az Oktatási Minisztériumban született.
902

 A 

dokumentummal korábban több történész is foglalkozott már, azonban a 950 éves 

évforduló megünneplésének tervéről először 1946 februárjából találhatunk említést. 1946-

ban a kormány az oklevélre hivatkozva elkezdte hangsúlyozni, hogy a társadalomnak 

büszkének kell lennie kis híján 1000 éves múltjára. Szintén az oklevélre utalva fordultak az 

osztrák politikusok a megszállók felé, hangsúlyozva az ország majdnem 1000 éves 
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létezéséből eredő jogát a függetlenségre.
903

 Ezen az elképzelésen alapult az 1946 őszére 

szervezett hosszú ünnepségsorozat, mely „az Ausztria 950 éves” átfogó címet viselte. 

Sem Karl Renner szövetségi elnök, sem Leopold Figl kancellár nem értett azzal egyet, 

hogy a tudományosan ingoványos alapon álló Ostarrichi névre alapozza a kormány a 

nemzetépítést. Azonban a többség akaratát követve mindketten elfogadták az oklevél 

időpontjára alapozó 950 éves évforduló megünneplését azzal a feltétellel, hogy csak kisebb 

megemlékezést tartanak.
904

 Végül 1946 októberében több héten keresztül zajlottak a 

rendezvénysorozat eseményei mind országos szinten, mind pedig tartományi és helyi 

megrendezésben. A Közlekedési Minisztérium még emlékbélyeget is kiadott annak 

emlékére, hogy Ausztria nevét 950 éve említette fennmaradt írás először.
905

 

A rendezvénysorozatot az Oktatási Minisztérium Kulturális és Népművelési Hivatala 

kezdte el megszervezni.
906

 A rendezvények célja az volt, hogy a társadalom széles 

rétegeihez közelebb hozzák a messzi múltba visszanyúló osztrák történelmet és kultúrát. A 

hivatal egyeztetésre hívta az ország kulturális és tudományos szervezeteinek, sport- és 

ifjúsági szervezeteinek képviselőit. Tematikus munkabizottságokat szerveztek a 

meghívottak részvételével. Így volt például tudományért, zenéért, gazdaságért, sportért és 

ifjúságért felelős munkabizottság. Ezek rendszeres időközönként találkoztak az Oktatási 

Minisztériumban. A Minisztérium felkérte a tartományi kormányzókat és Bécs város 

polgármesterét, hogy helyi szinten is szervezzenek jubileumi rendezvényeket.
907

 A 

Minisztérium bevonta a három politikai párt képviselőit is az ünnepségsorozat 

szervezésébe. A pártok közül a KPÖ-vel volt a leggördülékenyebb az együttműködés. A 

KPÖ már tavaszra megtervezte saját, őszi megemlékezését a Bécsi Szimfonikusok 

koncertjével.
908

 Legfelsőbb szinten 1946 júliusában a Miniszterek Tanácsa elé került a 

rendezvénysorozat terve, ahol Hurdes oktatási miniszter beszédében hangsúlyozta, hogy a 

rendezvény célja az osztrák állam és az egyedülálló osztrák kultúra hirdetése. A miniszter 

később a jubileumról szóló sajtókonferencián hangsúlyozta; Ausztria jövője nem 

utolsósorban azon múlik, hogy az osztrák nép elismerje Ausztria ügyének fontosságát, 

mely túlmutat az egyének pártállásán, személyes érdekein, mely lefekteti Ausztria 
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belpolitikájának és külpolitikájának alapjait. A sajtókonferenciáról pártállástól és 

tartományi hovatartozástól függetlenül cikkezett a legtöbb napi és heti lap. A rendezvény 

fontosságát az újságírók elismerték, néhányan csak azt vetették fel, hogy Ausztria múltja 

valószínűleg még 950 évnél is régebbi.
909

 

A hivatalos, országos rendezvények a Tudományos Akadémia ünnepi ülésével vették 

kezdetüket. Az ÖVP és a KPÖ önállóan is tartott ünnepséget, az SPÖ azonban nem. Az új, 

említett oklevélen alapuló hagyomány iránt tehát az SPÖ a másik két pártnál kevésbé 

lelkesedett. Ez összefüggött a párt nemzettudathoz való szkeptikus hozzáállásával, mely a 

második köztársaság első két évtizedében jellemezte, ahogyan arról a 3. fejezetben 

részletesen írtam. 

A kormány ünnepi bankettjére a Hofburgban került sor október 29.-én. A Parlament két 

házának közös, ünnepi ülése zárta a hivatalos megemlékezések sorát október 30.-án.
910

 A 

tartományok is ünnepelték 950 éves múltjukat. Bár Felső-Ausztriában például kevésbé az 

osztrák nemzettudatra, inkább a Bajor Hercegségre emlékeztek.
911

 Szintén az évfordulóhoz 

kapcsolódóan rendezték meg az Osztrák Ifjúsági Napot (Österreichischer Jugendtag) 

szeptember 15.-én, az Osztrák Sporthetet (Österreichische Sportwoche) szeptember 29.-e 

és október 6.-a között, októberben az Ausztria Hetet az iskolások részére (Österreich-

Woche der Schuljugend), valamint a Bruckner ünnepet és a Zene Ünnepét (950 Jahre 

Musik Österreich). 

Az Osztrák Ifjúsági Napon az ország különböző ifjúsági szervezetei felvonultak a bécsi 

Városháza elé. Ugyan a rendezvény címe az volt; „Közösen egy új Ausztriáért”, mégis a 

három párt harcába fulladt hamarosan az esemény.
912

 Bár az eredeti megállapodás a 

politikai pártok között az volt, hogy az ifjúsági jubileumi ünneplést egyikük sem fogja 

szavazatgyűjtésre felhasználni, ezt sem az ÖVP, sem az SPÖ nem tartotta be. Mindkét párt 

igyekezett saját embereivel megtölteni a Rathhaus Platz-ot, emellett pedig szórólapokkal is 

hirdették pártjukat. Ennek eredményeként az ÖVP ifjúsági szervezetének emberei nem 

fértek már be a térre, és a tömeg miatt az esemény már az elején káoszba fulladt. A 

hadakozás később folytatódott. Ugyanis a hivatalos program szerint ifjúsági parlamentnek 

kellett volna összeülnie, az utolsó pillanatban azonban az Oktatási Minisztérium ezt a 

                                                             
909 Spevak: 66. 
910 Spevak: 163.-197. 
911 Spevak: 197.-228. 
912 Spevak: 260. 



213 

 

programpontot lefújta. Erre az SPÖ-höz kötődő média a Dollfuß-i hatalomátvételhez 

hasonlította a helyzetet. A jubileumi rendezvénysorozat fővárosban tartott ifjúsági napja 

tehát nem szolgálhatta az egységes osztrák államtudat építését. A bécsi fiaskóval 

ellentétben a többi tartományban rendezett ifjúsági napok rendben lezajlottak, a különböző 

politikai csoportok együttműködésével. Linzben kifejezetten sikeres volt az ifjúsági 

parlament munkája. Több kérést is megfogalmaztak az együttműködő szervezetek, például 

a 40 órás munkahét szabályozásáról, vagy Papen és Schirach Ausztriának való 

kiadatásáról.
913

 

A többi, jubileum alkalmából szervezett országos rendezvény sem végződött olyan 

kudarccal, mint a bécsi ifjúsági nap. Az Osztrák Sporthét például éppen a sportszervezetek 

múltbeli megosztottságának sikeres felszámolásáról szólt.
914

 Ezen a héten Bécsben és a 

többi tartományban is számos sportrendezvényt, sportversenyt szerveztek, mind belföldi, 

mind nemzetközi csapatokkal. A rendezvény csúcspontja egy hálaünnepség volt a bécsi 

Rathausplatz-on, melyen Figl kancellár mondott beszédet, melyről a 9.1.2.4. fejezetben 

részletesen írtam. 

Az évforduló alkalmából számos kiállítás nyílt Ausztria-szerte. Bécsben kiállításokat 

rendeztek jelentős osztrák személyiségekről, osztrák hagyományokról, osztrák 

találmányokról és feltalálóikról, osztrák képzőművészetről.
915

 Ehhez kapcsolódóan volt 

megtekinthető az osztrák művészetet a középkortól a jelenkorig bemutató kiállítás is.
916

 A 

kiállítás fő szervezője Alfred Stix, az állami művészeti gyűjtemények vezetője volt. Stix a 

két világháború közti hivatásrendi állam idején volt aktív a kultúrpolitikában. A háború 

alatt emigrált, majd a háborút követően haza tért. Több mint 500 kiállított képzőművészeti 

alkotás mutatta be a 1946-os kiállításon az „egyedülálló osztrák művészetet”.
917

 Hét 

részlegre osztották a kiállítást a különböző korszakok szerint, így a romanika, gótika, 

reneszánsz, barokk, klasszicizmus, az Ausztriában virágzó biedermeier alkotásait, a Ferenc 

József korát és a szecesszió műveit mutatták be külön szekciókban. Minden korszakból 

kizárólag osztrák műveket állítottak ki. Stix a kiállítás katalógusában már előrevetítette, 

hogy az időszaki kiállítás adja majd egy állandó művészeti múzeum alapját is 
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remélhetőleg.
918

 A kiállítás megnyitóján, október 19.-én Stix beszédében úgy fogalmazott; 

a kiállítás célja, hogy az osztrák népnek, de különösen az iskolásoknak átfogó képet 

nyújtson a teljes osztrák művészettörténetről.
919

 Hurdes úgy nyilatkozott, hogy a kiállítás 

bizonyítja az osztrákok kiváló teljesítményét és „megmutatja az egész világnak milyenek is 

az osztrákok: természetszeretők, világra nyitottak.”
920

 A kiállítás megnyitójáról több 

osztrák lap is tudósított; így például a Bécsi Kurier
921

 és a Bécsi Újság
922

 is. Az ÖVP 

közeli Das kleine Volksblatt című lap szerint éppen ez a kiállítás bizonyítja az önálló 

osztrák kultúra létezését.
923

 A rendezvényhez kapcsolódóan számos művészeti szaklapban 

jelentek meg cikkek, melyek elméleti alapon igyekeztek megragadni az osztrák 

művészetek sajátosságait, azok eredetét. Az SPÖ-közeli, Bástya című magazin például 

azzal magyarázta az osztrák művészetek sajátos stílusjegyeit, hogy számos hatásnak volt 

kitéve az évszázadok alatt az osztrák kultúra, művészet. Ezeket a heterogén jegyeket 

beleolvasztotta saját stílusába. „Ausztria nem lenne ma az ami, ha nem képviselné egységes 

osztrák művészete.”
924

 Stix különösen a naturalizmusban érezte az osztrák hagyomány 

megjelenését, amit az osztrákok természethez való kötődésével, természet közeliségével 

indokolt.
925

 Éppen ezzel magyarázható szerinte, hogy olyan európai művészeti irányzatok, 

mint a futurizmus vagy a kubizmus Ausztriában nem voltak népszerűek.
926

 

Az Oktatási Minisztérium rendelete értelmében 1946 októberében minden iskolában 

kötelező volt iskolai ünnepséget szervezni Ausztria 950 éves fennállása alkalmából, 

ahogyan erről már korábban szóltam. 1951-re készült el az évforduló alkalmára rendezett 

az „950 Év Ausztria” című Loewen-dokumentumfilm.
927

 A megemlékezésekhez 

kapcsolódóan jelent meg az Oktatási Minisztérium gondozásában a „950 éves osztrák 

zene” című kiadvány, melyet Erich Schenk zenetudós készített. Hurdes miniszter és a 

szintén zenetudós Peter Lafite hozták létre az Osztrák Zenei Magazint (Österreichische 

Musikzeitschriften) 1946-ban, mely Ausztria jelentőségét és feladatait hirdette a zene 

területén.
928

 A jubileumra a tudományok képviselői a Tudományos Akadémia ünnepi 
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ülésén, október 21.-én emlékeztek meg. Az Akadémia neve hivatalosan Bécsi Tudományos 

Akadémiáról Osztrák Tudományos Akadémiára változott. Az Akadémia 

kezdeményezésére kézikönyv készült az osztrák nyelvjárásokról.
929

 

Az évforduló alkalmából rendezték meg 1946-ban a Bruckner-ünnepet is. 1946. október 

11.-én volt Anton Bruckner halálának 50. évfordulója. Ettől a naptól kezdve egy héten át 

számos zenei rendezvény és kiállítás emlékezett a zeneszerzőre. Anton Bruckner XIX. 

századi osztrák zeneszerző volt, aki kezdetben Németországban lett sikeres. Később Bécs 

is befogadta, elismerte tehetségét. A megemlékezés értelmi szerzője Viktor Matejka volt. 

Matejka változtatni kívánt Bruckner megítélésén. Korábban a zeneszerzőt a közvélemény 

elsősorban az egyházi zenével és a németnemzeti érzülettel kötötte össze. A Bruckner-

ünnep célja volt, hogy az osztrák alkotó zenéjének osztrák egyediségét, osztrák karakterét 

domborítsa ki. Míg ez az ÖVP és KPÖ számára inkább a művek népi jellegében, 

természetességében volt fellelhető, addig az SPÖ-höz kötődő Arbeiter-Zeitung inkább a 

zeneszerző szegény társadalmi származását és zenéjének „forradalmi” elemeit emelte ki.
930

 

A zeneszerzőről nemcsak a fővárosban, hanem több vidéki helyszínen is 

megemlékeztek.
931

  

A fentiekben bemutatott rendezvénysorozat tehát minden valószínűség szerint meghaladta 

Renner és Figl előzetes terveit. Ezzel együtt mind a köztársasági elnök, mind a kancellár 

tartott beszédet a hivatalos ünnepségek során. Október-novemberben országszerte tartottak 

megemlékezéseket, ezek csúcspontja volt a bécsi, hivatalos ünnep volt. 

A kancellári bankett októberi 29.-én került megrendezésre. Az 1500 meghívott között az 

osztrák diplomácia, politika, gazdasági és kulturális élet szereplői között ott találjuk a 

megszálló hatalmak képviseletét is. A hazafias indíttatású ünnep tehát nem csak az osztrák 

elitnek szólt, hanem Ausztria önálló nemzettudatát hirdette a megszállók irányába is. A 

banketten elhangzó beszédeket ennek megfelelően le is fordították a külföldi meghívottak 

részére.
932

 

A két törvényhozó testület közös, ünnepi ülését október 30.-án abban a teremben tartották, 

amely egykor a birodalmi tanács üléseinek helyszínéül szolgált. A termet a híres dán 

építész, Theophil Hansen a görög klasszikus stílusban tervezte, így a terem a demokrácia 
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születésének helyét idézi a belépő szeme elé. A hely misztériumára a köztársasági elnök, 

Karl Renner beszédében emlékeztetett.
933

 Az ünnep alkalmából osztrák zászlókkal és a 

tartományok címereivel díszítették fel az üléstermet. Az ünnepi ülésre szintén meghívót 

kaptak a megszálló hatalmak magas rangú képviselői. 

Az ország gazdasága a háborút követő évben romokban hevert, nem volt elegendő 

fűtőanyag és élelmiszer. A társadalmi nyugtalanságot a dél-tiroli helyzet mellett az is 

fokozta, hogy a megszállókkal folytatott tárgyalások elakadtak. Így a Parlament ünnepi 

ülésére két válságtanácskozás között került sor.
934

 Mindezek ellenére - vagy éppen emiatt - 

Figl beszédében hangsúlyozta Ausztria és az osztrákok egyedülálló teljesítményét, 

kulturális kiválóságát. A kancellár egyértelműen különbséget tett az osztrákok és németek 

között, ez utóbbiakat a poroszokkal és a nemzetiszocialistákkal azonosította.
935

 Emellett 

Figl utalt arra, hogy Ausztria fő célja a függetlenség elérése.
936

 A meghívott külföldi 

tiszteknek szóló üzenet magabiztos és egyértelmű volt. Az ünnep előtti válságülésen az 

osztrák pártok egyhangúan elfogadták a világ többi kormányához és parlamentjéhez szóló 

felhívást, melyben Ausztria szabadságát követeli.
937

 

Az október 22.-i hofburgi elnöki köszöntőre hozzávetőleg 200 prominens személy kapott 

meghívót a politika, vallás, gazdasági élet és tudomány területéről.
938

 Renner ünnepi 

beszédét Haydn zenéje, és Grillparzer König Ottokarjanak részlete előzte meg, a beszédet 

követően pedig Mozart D-Dur indulója csendült fel.
939

 Már többször hivatkoztam rá, hogy 

az osztrák zenetörténelem nagyjai, így például Haydn és Mozart, valamint a Habsburg 

Birodalom korában alkotó osztrák drámaíró, Grillparzer életműve fontos szerepet játszik a 

második köztársaság nemzettudatában. Erre a Hofburgban rendezett ünnepség programja is 

bizonyíték. Az elnök beszédét egy Grillparzer idézettel kezdi: „Ez egy jó ország.”
940

 Az 

elnök így folytatja: „Ma, amikor halottnak mondott államiságunk feltámadását és Gau-

lakossá züllesztett népünk felemelkedését éljük meg, most, amikor mind az európai, mind a 

mi sorsunk fordulópontjához érkeztünk, ez a megfelelő pillanat arra, hogy számba véve 

ezer éves történelmünket tekintsünk jövőnk felé…annak érdekében, hogy világossá váljon, 
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hogy mi népünk jövőbeli célja, melyet ennek a fiatal államnak kell megvalósítania.”
941

 

Renner hangsúlyozza, hogy „az osztrák nép nem egy német törzs, hanem több törzs 

keveréke”, mely „hamar létrehozta nyelvi és kulturális közösségét”. Ezzel a keveredéssel 

magyarázhatóak az osztrák nép olyan tulajdonságai, mint „a kormányzási képesség, 

sokoldalúság és mobilitás.”
942

 Renner beszédében egyrészt hangsúlyozta Ausztria 

elkülönülését Németországtól, másrészt pedig az ország egyedülálló teljesítményét a 

gazdasági újjáépítésben.
943

 Úgy látja, hogy Ausztria esetében „különválik a vérrokonság a 

nyelvi rokonságtól.”
944

 Szerinte az osztrákok csak azért fordultak Németország felé az első 

világháború után, mert teljesen elszigetelődtek minden más néptől. Az osztrák nép 

„kulturális kapcsolatai és lelki tulajdonságai ellentmondanak a német birodalomba való 

betagozódásnak. Ezt továbberősíti az is, hogy az osztrákok évszázados gazdasági 

kapcsolatai a Duna térségének délkeleti részéhez kapcsolódnak.”
945

 A beszédben 

folyamatosan jelen van az a gondolat, hogy Ausztriára sok európai etnikum és kultúra 

hatott.
946

 A népek és kultúrák keveredését érzékelteti azzal is, hogy Ausztriát az USA-hoz 

hasonlítja.
947

 Ausztriát a nyugati világ védelmezőjének nevezi, a Habsburg Birodalmat 

pedig békeszeretőnek, amely lehetővé tette sok nép együttélését. Az elnök úgy látta, 

Európa jövője népeinek összefogásában rejlik, amire a Monarchia jó példát mutatott. Az 

elnök tehát egyrészt elhatárolta az osztrák népet a németségtől, másrészt hangsúlyozta az 

osztrákság európai szerepét. 

A tartományi kormányok külön is megemlékeztek Ausztria 950 éves múltjáról, önálló 

osztrák identitásáról. A burgenlandi ünnepségen hitet tettek az Ausztriához való tartozás 

mellett, és egyértelműen elhatárolódtak Magyarországtól.
948

 Még Vorarlberg is 

Ausztriához tartozását hangsúlyozta annak ellenére, hogy az első világháborút követően 

még Svájchoz csatlakozott volna a lakosság. Vorarlbergben az évforduló alkalmából 

ünnepi koncertet rendeztek, ahol felcsendültek Mozart, Haydn és Bruckner zenéi, valamint 

Grillparzer Ottokar királyának prológusát is előadta egy színésznő. A rádió közvetítette a 

dornbirni jubileumi ünnepet. Lustenauban pedig ünnepi focimeccset szerveztek.
949

 A 
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Vorarlberger Volksblatt két oldalas ünnepi cikket közölt október 27.-én, benne Walther 

von der Vogelweide és Anton Wildgans egy-egy versét, valamint az oklevél fordítását. 

Emellett felsorolt a napilap híres osztrákokat, akik Vorarlbergből származtak és két 

történelmi összefoglalót is közreadott, melyek Vorarlberg és Ausztria történelmi 

kapcsolatáról szóltak.
950

 

Erős tartományi öntudatot fejeztek ki az 1946-os megemlékezések Karintiában, Tirolban és 

Salzburgban. Karintiában megemlékeztek a Karintiai Hercegségről és a Salzburgi 

Érsekségről. Alsó-Ausztriában a rendezvényeken hangsúlyozták, hogy maga az oklevél az 

alsó-ausztriai területek adományozásáról szólt.
951

 Tirolban emlékkoncertet tartottak 

Bruckner halálának évfordulójára, valamint számos iskolai ünnepséget. A rendezvényeken 

fontos szerepet kaptak a tartományi szokások, a helyi népviselet.
952

 A Tiroler 

Bauernzeitung cikkében pozitívan ítélte meg, hogy az évforduló ráirányítja az emberek 

figyelmét a múltra, amivel korábban nem foglalkoztak eleget. A cikk szerint a jelenlegi 

Ausztria számára az ország védelme kiemelkedő cél. Emellett az államnak fontos kulturális 

szerepe van Európában.
953

 Ugyanez az újság Tirol Ausztriában betöltött szerepéről is írt. 

Az újság úgy mutatta be az önálló Tirol helyzetét, mint amelyik szabadon döntött 

bajorországi és luxemburgi uralkodóház ellenében és a Habsburgok mellett.
954

 Stefan 

Spevak megfigyelte, hogy a tiroli források elsősorban a tiroli herceg lányának, Margarete 

Maultaschnak Habsburgokhoz való kapcsolatával vagy tiroli hagyományokkal 

foglalkoznak. Maga a 950 éves oklevél, Ostarrichi és a Babenbergek nem kaptak 

hangsúlyos szerepet Tirolban az évforduló idején sem. Hangsúlyos még a poroszok teljes 

elutasítása ebben a tartományban.
955

 A Tiroler Nachrichten című lap a bécsi ünnepségekről 

is tudósított, az ünnep nemzeti jellegét emelve ki, közölve Figl beszédét is. A cikk címe: 

Ausztria vég nélkül.
956

 Felső-Ausztria követte az állami elvárásokat; ifjúsági napot, iskolai 

ünnepséget, Bruckner-megemlékezést rendezett a tartományi igazgatás. A tartományi 

parlament ünnepi ülésén Heinrich Gleissner (ÖVP) tartományi kormányzó mondott 

beszédet. A kormányzó hangsúlyozta Felső-Ausztria autonómiáját, a tartomány gazdasági 

jelentőségét az egész ország számára, valamint a régió szerepét a keleti veszélyek 
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feltartóztatásában.
957

 Gleissner elmondta, hogy Felső-Ausztria már a XIII. században is 

jelentős önállóságra tett szert, a tartomány mai is fontos városai már a római időkben is 

léteztek, így például Wels vagy Lorch. A tartomány öntudatát mutatta az is, hogy a linzi 

tartományi múzeumban megrendezett „950 éve Ausztria” című kiállítás elsősorban Felső-

Ausztria emlékeiről szólt. A tartomány saját identitása tehát hangsúlyos volt a jubileumi 

megemlékezésekben, emellett ugyanakkor kiemelték a rendezvények a tartomány 

Ausztriában játszott – elsősorban gazdasági – szerepének jelentőségét is.
958

 

Egyes tartományi megemlékezések feszültséget keltettek az SPÖ és az ÖVP között. Ennek 

az volt az oka, hogy több helyen feltűntek a két világháború közti hivatásrendi állam 

szimbólumai. Ampaßban például a jubileumi ünnep alkalmából emléktáblát emeltek 

nemcsak a háborúban elesett helyi lakosoknak, hanem Dollfußnak és Károly Habsburg 

császárnak is. Más alkalommal az ünnepségen feltűnt a hivatásrendi állam címere.
 959

 

A jubileumi ünnepre Ausztria más országok figyelmét is igyekezett felhívni. Ennek 

céljából kérte az Oktatási Minisztérium a külügyi szolgálatot, hogy gondoskodjon osztrák 

kultúrrendezvényekről külföldi nagyvárosokban. Az érdeklődés azonban külföldön nem 

volt jelentős ezen rendezvények iránt.
960

 Ausztria nemzetközi jó hírének öregbítéséért 

dolgozott az 1946-ban létrehozott Ausztria Intézet is, melyet Richard Dollberg, az Oktatási 

Minisztérium munkatársa vezetett.
961

 Ugyanígy az ország nemzetközi jó hírnevét 

igyekeztek erősíteni a Minisztérium által szervezett csereprogramok, színházi 

vendégszereplések is. A Cziffra Filmgyár pedig állami megbízásra készített 

dokumentumfilmet az „950 éves Ausztria” címmel. A háborúban súlyosan megsérült bécsi 

Művészettörténeti Múzeum kiállításának egy részéből, körülbelül 100 db festményből a 

kormány nemzetközi kiállítást rendezett, mely megjárta Nyugat-Európa 17 városát és az 

USA-t is.
962

 

1946. november 1.-én Franz Kapfhammer, stájerországi népművelési referens egy 

rádióműsorban foglalta össze az 1946-os jubileumi ünnepségsorozat eredményeit, 

jelentőségét.
963

 Összességében úgy látta, annak ellenére, hogy nem volt tökéletes minden - 

politikai kicsinyeskedésbe fulladt a bécsi ifjúsági nap például, és nehéz volt a háború utáni 
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szegénységben, nyomorban ünnepelni – mégis sikerült elérni, hogy a politikai ellentétek ne 

uralják a rendezvénysorozatot, és hogy az emberek végre együtt ünnepeljenek Ausztriában. 

Gernot Heiss osztrák történész az idő távlatából - 1995-ből - visszatekintve úgy látta, nem 

lebecsülendő az 1946-os jubileumi emlékév eredménye a nemzettudatra nézve. Ezzel 

együtt úgy véli, egyrészt nehezen mérhető az ünnep társadalmi hatása, másrészt pedig a 

háború utáni újjáépítés és az Államszerződésért folytatott osztrák diplomáciai küzdelem 

valószínűleg jobban elősegítette az osztrák nemzettudat fejlődését, mint a jubileum. Mégis 

a jubileumi ünneplés során a nemzettudatnak olyan elemei fogalmazódtak meg, amelyek 

később mind az osztrákok saját önképére, mind a külföldiek osztrákokról formált képére 

hatással voltak. Így például a kulturális hagyományok és béke szeretete, a tolerancia, vagy 

a zene fontos szerepe.
964

 

11.2. A Zászló Napja 

Nemzetteremtő szimbólumként említhetjük az ún. Zászló Napját is, melyre korábban már 

többször utaltam. Az Államszerződés megkötésével a megszállók 1955. október 26.-ig 

kaptak határidőt arra, hogy teljesen kivonják katonaságukat Ausztria területéről. 

Ugyanezen a napon, 1955. október 26.-án a Parlament törvénybe foglalta az ország örökös 

semlegességét. E két, a második köztársaság számára meghatározó esemény alkalmából az 

osztrák kormány megrendezte az ún. Zászló Napját. Úgy gondolom, ettől a naptól kezdve 

erre, az új alapokon álló – független és semleges – második köztársaságra kívánta a 

kormány alapozni nemzetépítő tevékenységét. Ezt bizonyítja, hogy már 1955. október 26.-

ára, országos ünnepet rendeztek az iskolai ifjúságnak a Bécsi Koncertházban, ahogyan 

erről az oktatáspolitikát vizsgálva már szóltam. Az ünnep neve Zászló Napja lett. A 

kormány célja tehát már ekkor - 1955-ben - az volt, hogy a felnövekvő új generáció 

identitását alapjaiban határozza meg az osztrák függetlenség és semlegesség. 

A semlegesség 1955-ös törvénybe foglalását követően az osztrák állam minden év október 

26.-án megtartotta a Zászló Napját. Ezen a napon az állami intézményeken, iskolákban 

felhúzták az osztrák zászlót. Az ünnep alkalmából általában az oktatási miniszter beszédet 

mondott. Így Drimmel miniszter 1958. október 26.-án arról beszélt, hogy a Zászló Napja 

az osztrák társadalom összetartozását fejezi ki.
965

 1963-ban a Zászló Napját 

összekapcsolták Tirol Ausztriához tartozásának 600 éves évfordulójával. 1964-ben Piffl-

                                                             
964 Heiss: 150. 
965 Kolbabek: 65. 



221 

 

Percevic oktatási miniszter arra hívta fel a társadalom figyelmét a Zászló Napján, hogy 

nemcsak az ifjúságnak, hanem minden osztráknak munkájával, teljesítményével hazáját 

kell szolgálnia.
966

 

Többször felmerült az osztrák politikusokban, hogy szüksége lenne az országnak egy 

hivatalos nemzeti ünnepre. 1946-ban állami ünneppé nyilvánították április 13.-át, mint 

Ausztria felszabadulásának ünnepét.
967

 Ezen a napon felhúzták az osztrák zászló az állami 

intézmények épületén, hálaadó misét tartottak, a Parlamentben és a tartományi gyűléseken 

ünnepi ülést tartottak. A szövetséges megszállók is kivették részüket az ünneplésből; 

katonai parádét szerveztek Bécsben. 1955-től a fent bemutatott módon ugyan ünnepelték 

az állami intézményekben a Zászló Napját, azonban ez nem volt hivatalos nemzeti ünnep, 

szerepe leginkább a közoktatásban nyilvánult meg. A hatvanas években a korábban már 

említett Osztrák Nemzeti Intézet nyomására kezdett el a Parlament ismét egy hivatalos 

államünnep kérdésével foglalkozni. Az 1965 márciusában zajló vitákon az SPÖ az első 

köztársaság megalapításának napját, november 12.-ét szerette volna nemzeti ünneppé 

tenni, míg a konzervatívok május 15.-ét, az Államszerződés aláírásának napját támogatták. 

Ludwig Jedlicka történész a vita kapcsán megjelent cikkében
968

 egy harmadik dátum, az 

október 26.-a mellett tette le voksát. Úgy látta, a semlegességi törvényt pozitívan ítélte meg 

az osztrák lakosság túlnyomó többsége, ezért ez az ünnepnap tetszést váltana ki a 

társadalom nagy részéből. Végül Josef Klaus (ÖVP) kancellár és Bruno Pittermann (SPÖ) 

kancellárhelyettes kompromisszumához igazodva a Parlament 1965 októberében október 

26.-át, a Zászló Napját tette hivatalos nemzeti ünnepnappá.
969

 Az ünnepnappal arra is 

felhívta a figyelmet az osztrák kormány, hogy a semlegességről Ausztria maga döntött, 

hivatalosan a semlegességi törvényt a Parlament fogadta el, nem más állammal való 

megállapodás eredménye.
970

 Ez a szempont különösen a hatvanas-hetvenes években volt 

hangsúlyos, amikor az osztrák semlegesség értelmezése egyre inkább eltávolodott a svájci 

mintától. Október 26.-ára elhagyta az utolsó megszálló katona is Ausztria területét. Ezt 

Kreisky kancellár hangsúlyozta egy 1975. október 26.-án elmondott beszédében.
971

 Azért 

tartotta ezt fontosnak, mert ez megerősítette, hogy a semlegességi törvényt a Parlament 
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szabadon fogadta el. Meglátásom szerint az a tény, hogy október 26.-án nem csak a 

semlegességi törvényre emlékezik az osztrák társadalom, hanem megszállók alól való 

felszabadulására azért is lényeges, mert a négy megszálló hatalomtól való felszabadulást a 

társadalom egységesen ünnepelte. A Németországtól való elszakadás és a második 

világháborúban szenvedett vereség – egy ideig legalábbis – megosztotta a társadalmat, az 

ország megszállás alóli felszabadulását azonban a társadalom nagy része örömmel fogadta. 

Az első október 26.-i nemzeti ünnepnap alkalmából tartott beszédében Josef Klaus 

kancellár éppen az osztrákok egységének fontosságára hívta fel a figyelmet.
972

 

Az 1965-ös nemzeti ünnep alkalmából a Parlament két háza közös, ünnepi ülést tartott. Az 

ünnepen felszólalt Alfred Maleta a Nemzeti Tanács elnöke. A politikus úgy vélte, a két ház 

együttes ülése is kifejezi a nemzeti ünnep jelentőségét az államtudat 

szimbólumrendszerében.
973

 Ez az ünnep az elnök szerint Ausztria nemzetközi szerepét 

tekintve is jelentős, hiszen az örökös semlegességet ünneplik az osztrákok ezen a napon. 

Emellett azonban megemlékeznek köztársaságukra, jogállamiságukra, alkotmányosságukra 

is. Ugyan az államtudattal kapcsolatban a mai napig felmerülnek kérdések a 

társadalomban, ezek azonban nem kérdőjelezik meg Ausztria jelenkori létezését az elnök 

szerint. Sokkal inkább a politikai múlttal kapcsolatos bizonytalanságok érezhetőek. Az 

osztrákok történelemszemléletében megfigyelhető paradigmaváltás azonban már most is 

lenyűgöző mértékű az elnök szerint.
974

 Korábban kevesen vallották az osztrák nemzet 

önálló létezését. Ma a teljes társadalom elkezdi felfedezni az osztrákság sajátosságait a 

mindennapokban, még azok az állampolgárok is, akik korábban nagynémet ideológiájuk 

miatt Ausztria önálló létezését elutasították. Éppen ezért fontos, hogy ezt a napot „nemzeti 

ünnepnek”, ne „államünnepnek” nevezzük, fogalmaz Maleta.
975

 Az elnök is kitér az 

egység fontosságára, amelyet véleménye szerint az osztrákok a háborúban kialakult 

„áldozati közösségben”
976

 fedezhetnek fel. Az ünnepi ülésen szintén felszólaló szövetségi 

elnök, Franz Jonas is az osztrákok egységét hangsúlyozta. Felhívta a figyelmet a két 

osztrák köztársaság közötti különbségekre.
977
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A korábban lehetséges nemzetünnepként felmerült dátum, május 15.-e 1980-ban az 

eddigieknél nagyobb hangsúlyt kapott a politikában, ugyanis ekkor ünnepelte Ausztria az 

Államszerződés megkötésének 25. évfordulóját. Az évforduló alkalmából rendezett 

megemlékezésre Ausztria meghívta a négy, szerződést aláíró ország külügyminiszterét. 

Számos ünnepi program, zenei koncert emlékeztetett az évfordulóra országszerte. A 

második köztársaság nemzetépítő szándékát jól érzékelhetjük Kreisky ünnepi beszédében. 

A kancellár röviden megemlékezett ugyan az első köztársaság nehézségeiről, de aztán 

gyorsan a második köztársaság sikertörténetére tért át, amit hosszasan mutatott be.
978

 

A második köztársaság nemzetépítő politikájának legfontosabb két eleme az 

Államszerződés és az ország semleges státusza volt 1955 után. Ezek mindegyikét 

egységesen támogatta az osztrák társadalom, így az osztrák egység kifejezői lehetettek. 

Emellett pedig olyan korszakot nyitottak meg Ausztria történelmében, amely politikai, 

diplomáciai és gazdasági szempontból is - az ország addigi XX. századi történelméhez 

képest különösen – virágzó, sikeres időszak volt. Mindezek miatt az Államszerződés és a 

semlegességi törvény hatékony eszköze lehetett az osztrák identitástudat erősítésének. 

Korábban megfigyelhettük, minként tudatosította a közoktatás e két dokumentum 

jelentőségét. Ezt erősítette meg október 26.-a, a Zászló Napja, különösen nemzeti 

ünnepnapként. 
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12. Az osztrák társadalom nemzeti identitása: Mit eredményezett 

az állam nemzetépítő tevékenysége? 

Ebben a fejezetben azt vizsgálom meg, hogyan viszonyult az osztrák társadalom az általam 

vizsgált időszakban, illetve azt követően a nemzeti identitás kérdéséhez. Ezt egyrészt 

megjelent publikációkra, újságcikkekre alapozom, másrészt William T. Blum egy 

tanulmányára, mely osztrák politikusok nemzetről alkotott véleményét értékeli személyes 

interjúk alapján. Röviden utalok a tartományok szerepére is az osztrákok 

identitástudatában. Ezen szempont elemzése - jelentősége okán - egy teljes dolgozat 

témájául szolgálna, emiatt nem része jelen disszertációnak. Ennek ellenére fontosnak 

tartom, hogy röviden kitérjek a tartományi identitások hatására a nemzettudatra nézve. Ezt 

követően a Paul Lazarfeld Intézet 1980-ban megjelent közvélemény-kutatásának 

eredményeit mutatom be, valamint ezen eredményekről szóló elemzéseket ismertetem.  

Végül összefoglalom kutatásom főbb eredményeit és az ezek alapján levont 

következtetéseimet az osztrák nemzettudat fejlődéséről a második köztársaság első 

évtizedeiben. 

Nyilvános diskurzus az osztrák nemzet miben létéről az ötvenes években kezdődött el, 

ekkor még elsősorban a bécsi értelmiség körében. A FORVM című, Torberg által alapított 

lapban például hosszas vita alakult ki 1955-ben Ausztria nemzeti identitásáról. A 

konzervatív Wilhelm Böhm az osztrák kultúra önállóságát hirdette. Böhm úgy vélte, hogy 

az osztrák politikai nemzet már a Habsburg Birodalom korában megszületett és saját 

kulturális hagyományai lettek idővel. A szocialista újságíró, Jacques Hannak szerint a 

Habsburg Birodalom hagyományai és öröksége nem él már tovább az Osztrák 

Köztársaságban, az Anschluss élménye új felfogást, más hagyományokat teremtett. A 

harmadik szószóló a szélsőséges nézeteiről híres Taras Borodajkewycz, a Bécsi 

Nemzetközi Kereskedelmi Főiskola tanára, aki németnacionalista felfogást hirdetett. A 

vitához csatlakozott Adam Wandruszka, a Bécsi Egyetem történelemprofesszora. Ő 

teljesen elvetette Hannak 1945-ös kezdetekről vallott felfogását, és megpróbált a 

konzervatív és németnacionalista nézet között kompromisszumra találni. Hangsúlyozta, 

hogy 1866-ig a német és osztrák fejlődés közös pályán haladt, ezt követően tért az osztrák 

nép önálló útra. Wandruszka a nyugati, politikai nemzet definícióját használta az osztrák 
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nemzet meghatározására. Ernst Hoor arra hívta fel a figyelmet, hogy az állampolgári 

oktatás sikeréhez fontos, hogy a vezető politikusok megtalálják a közös nevezőt a nemzeti 

kérdésekben. Hangsúlyozta az osztrák kultúra egyediségét, ennek tudatosítása nélkül 

szerinte az állami függetlenség is ingatag.
979

 

A hatvanas években már több tudományos munka, valamint irodalmi mű született, mely az 

osztrák nemzeti identitás kérdésével foglalkozott. Albert Massiczek osztrák író által 

szerkesztett, esszéket összegyűjtő munka
980

 elsősorban azt a kérdést vizsgálja, vajon van-e 

az osztrák népnek önálló nemzettudata, önálló nemzetet alkotnak-e, vagy a német 

nemzethez tartoznak. Az esszékből kiderül, hogy még a hatvanas évek derekán is népszerű 

volt a németnacionalizmus az osztrákok körében. A társadalom megosztott volt a 

németekhez való viszony tekintetében. Voltak, akik a német nemzethez tartozás mellett 

érveltek, de olyanok is, akik kifejezetten ellenségesen tekintettek a szomszéd országra. 

Wilfried Daim szerint a németnacionalisták és osztrák nemzet mellett érvelők közötti 

különbséget a nemzet eltérő definiálása adja. Úgy véli, a németnacionalisták túlbecsülik a 

biológiai és történelmi közösségeket, ezek jelentőségét a szabad akaratból születő 

nemzetekkel szemben.
981

 A hatvanas években több újságcikk, levél, közéleti esemény is 

heves vitákra adott alkalmat a nemzeti kérdést illetően.
 982

 Az évtized elején közéleti 

vitához vezetett a Die Presse című napilap által szervezett, nemzettudatról szóló 

szeminárium a bécsújhelyi Katonai Akadémián. 1961-ben pedig az kavarta fel a kedélyeket 

karintiai szocialista körökben, hogy az Arbeiter-Zeitung szerkesztője felvetette, hogy 

készülhetne egy szótár az osztrák társalgási nyelv szavairól. 1964-ben a vezető nyugat-

ausztriai Salzburger Nachrichten hasábjain tört ki heves vita egy németnacionalista levél 

következményeként, mely tagadta az osztrák nemzet létezését. 1965 augusztusában a Die 

Presse című újság teljes oldalas esszét publikált egy nemzettudatot felmérő közvélemény-

kutatásról.
983

 A lap szerkesztője, Otto Schulmeister, aki a második világháború alatt 

fiatalként még nemzetiszocialista elvek vallott, majd később elismert újságíró és szerkesztő 

lett, több könyvében is tárgyalta az osztrák nemzettudat kérdését. Szerinte a múltat 

felesleges firtatni, az 1945 után születő, főként pedig a semlegességgel kialakuló 
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osztrákság tudat lényeges igazán.
984

 A Kurt Skalnik szerkesztette Die Furche című, 

katolikus lap az osztrák kultúrnemzet mellett tette le voksát. Egy vele készült interjúban 

Skalnik azt hangsúlyozta, hogy már a Habsburg Birodalomban is felfedezhető a sajátos 

osztrák kultúra.
985

 A Tirolban megjelenő, katolikus, konzervatív Volksbote című lap 

gyakran publikált cikkeket a nemzettudat témájában. Ignaz Zangerle főszerkesztő is inkább 

az 1945 utáni Ausztriát éltette, ünnepelte a megvalósuló társadalmi békét, gazdasági 

fejlődést. A Salzburger Nachrichten című lap szintén a független Ausztriát dicsérte, 

azonban a német kultúrkörhöz tartozás mellett tette le voksát.
986

 

Más oldalról világítja meg a közvélemény látásmódját az osztrák irodalom, különösen a 

szatírák, paródiák, melyek a közhangulatot jól érzékeltetik. Helmut Qualtinger (1928-

1986), osztrák színész, humorista és szerző egyik szatírája például jól érzékelteti a 

hatvanas évek közhangulatát mind az osztrák identitással, mind az állam ebben játszott 

szerepével kapcsolatosan. A „Travnicek egy plakátot tanulmányoz” című szatíra
987

 egy 

hirdetést figuráz ki, ami az osztrák termékeket népszerűsíti; arra szólítja fel a lakosságot, 

hogy „osztrák módon gondolkodjon, amikor vásárol”, osztrák termékeket vegyen. 

Travniceket egy barát kérdezgeti arról, mit mond neki ez a hirdetés. A beszélgetésből 

érezhetjük a kritikát a hirdetés abszurd üzenetével szemben, az osztrák vásárló természetes 

vágyát, hogy saját maga dönthesse el, melyik terméket válassza, befolyásolás nélkül. 

Ugyanakkor osztrák jelleget is felfedezhetünk a szatírában. A két beszélgető partner, 

különösen Travnicek szóhasználata és - az írott szövegben is érzékeltetett - kiejtése osztrák 

dialektusra utal. Ezt még inkább érezhetjük, ha a kabarét videón nézzük meg. Másrészt a 

beszélgetés során nem kérdőjeleződik meg a „tipikusan osztrák” létezése. Ugyan az osztrák 

termékek rossz minőségének felnagyítása a kabaré alapja, az „osztrák termék” létezése 

azonban egyértelmű. Csakúgy, mint a pozitívan megítélt „Naschmarkt” vagy a 

„Topfenstrudel” osztrák mivolta. 

William T. Blum politológus a hatvanas évek második felében készített interjút körülbelül 

100 politikai vezetővel Ausztriában.
988

 Találunk köztük felsővezetőket, köztársasági 
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elnököt, kancellárt, pártvezetőt ugyanúgy, mint helyi vezetőket. A professzor a 

beszélgetések során arra kereste a választ, hogy mennyire elfogadott az osztrák 

nemzettudat a politikai elit körében. Az interjúk alapján megállapíthatjuk, hogy a két 

nagypárt országos vezetői között elfogadott Ausztria önálló állami léte.
989

 Megfigyelhető 

még, hogy sajátjuknak érzik a második világháború óta elért politikai és gazdasági 

sikereket, és büszkék rá, így magára, az államra is büszkék, a gazdasági jólétre, politikai 

békére és szabadságra. A kulturális nemzetet illetően azonban már nem ilyen egyértelműek 

az eredmények. A felsővezetők gyakran kitértek a kulturális nemzet meglétére vonatkozó 

kérdések elől. Többen egyértelműen ellene is érveltek. A felsővezetők általában kerülték 

az államiságon túlmutató nemzeti kérdést. Ugyanez a tartományi politikai vezetőkről is 

elmondható. Amellett egyértelműen kiálltak, hogy Ausztria önálló állam, és az Anschluss 

többé nem jöhet szóba, azonban ők is szigorúan államtudattól beszéltek. Ennek az is 

lehetett az oka, hogy nem akartak olyat mondani, ami szavazóik, támogatóik egy részét 

elbizonytalaníthatná. Így nem feltétlenül nyilatkoztak úgy, ahogy ténylegesen gondolták. 

Amennyiben tehát nem ők maguk voltak bizonytalanok a nemzettudat és kulturális nemzet 

kérdésében, akkor feltehetően szavazók bizonytalanságát vagy elutasítását tükrözi 

válaszuk. 

A fővárosi politikusok többsége annak ellenére, hogy a kulturális nemzettudatot 

elutasította, mégsem hangsúlyozta a német kultúrához tartozást. Ezzel szemben a vidéki 

tartományok politikusaiban sokkal élénkebben élt a német kulturális kötelék. Erősen 

érezhető a német kultúrához tartozás a salzburgi, stájerországi és vorarlbergi politikusok 

esetében. Ők gyakran etnikai kapcsolattal magyarázták ezt a kötődést, melyre a bécsi 

megkérdezettek többsége még csak nem is utalt. Tirolban az osztrák nemzettudatnál jobban 

foglalkoztatta mind a politikusokat, mind a fiatalokat Dél-Tirol helyzete.
990

 Béccsel 

ellentétben a vidéki politikusok úgy vélték, nem esik szó különösebben az osztráktudat 

kérdéséről az emberek közt, még értelmiségi körökben sem. Általában megfigyelhető az 

interjúk alapján, hogy vidéken sokkal inkább kényes, nem szívesen szóba hozott kérdés az 

osztráktudat, mint Bécsben. A vidéki tartományok mindegyikében érezhető a tartományi 

összetartozás tudata, ami gyakran csökkenti az osztráktudat jelentőségét. Így például 

Tirolban büszkék a tartomány demokratikus hagyományaira és tiroli hősükre, Andreas 
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Hoferre.
991

 Más érdekes különbség is megfigyelhető a főváros és a vidék között. Míg a 

fővárosban megkérdezett vezetők többsége úgy látta, hogy az osztrákok között általában 

erős az államtudat, addig több helyi vezető ezt csak a fiatalokra szűkítette le. Egy salzburgi 

konzervatív politikus még azt is megjegyezte, hogy az állam elismerése az idősebb 

korosztálynak sokszor gondot okoz.
992

 Blum megkülönbözteti az eddig bemutatott 

véleményektől a középosztálybeli, bécsi fiatalok nézőpontját, akik már a második 

köztársaság rendszerébe nőttek bele. Őket nevezi a szerző a tág értelemben vett nemzet 

első polgárainak.
993

 

Friedrich Heer úgy látta, a nemzettudat kérdése a közvéleményt a hetvenes és nyolcvanas 

években kezdte el igazán foglalkoztatni, azonban a társadalom még ekkor is nagyon 

megosztott maradt a nemzetre vonatkozó elképzeléseiben. Voltak, akik az önálló osztrák 

nemzet gondolatát teljesen abszurdnak tartották, míg mások tényként beszéltek az osztrák 

nemzettudat létezéséről. Heer felhívta a figyelmet arra, hogy a közvélemény-kutatásokban 

sokszor irányított kérdéseket tesznek fel, így ezekből nehéz valós képet kapni az osztrák 

társadalom nemzettudatáról.
 994

 Otto Schulmeister konzervatív publicista 1979-ben arról 

írt, hogy bármennyire is igyekszik a hivatalos politika egyfajta misztikus nemzettudat 

elterjesztésével a társadalomban, a közvélemény többségében nem fogékony erre.
995

 Egon 

Matzner (1938-2003) osztrák közgazdász szintén 1979-ben úgy látta, az osztrák állam már 

rátalált saját identitására, azokra az értékekre, amiket érdemes védeni, őrizni.
996

 A 

közgazdász ugyanakkor felvázol lehetséges veszélyforrásokat Ausztria jövőbeli létére 

nézve, így az ország egyes részein megfigyelhető dezintegrációs törekvéseket (pl.: Nyugat-

Ausztria NSZK-hoz húzását), a helyi hagyományok, dialektusok veszélybe kerülését a 

globalizáció miatt és a népességcsökkenést. Mindezen veszélyek ellenére azonban Matzner 

optimizmusra szólít fel, és arra, hogy az osztrák társadalom aktívan védje, őrizze értékeit. 

A hetvenes években erősödött az osztrák média és könyvpiac Németországtól való 

függősége, egyre több németországi médiaanyag, újság, TV-program jutott el az 

osztrákokhoz, egyre több németországi könyv került az osztrák könyvesboltokba. Mindez 

azonban nem gyengítette az osztrák nemzettudatot Anton Pelinka meglátása szerint, ami a 
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történész szerint a hetvenes évekre stabilizálódni látszik.
997

 Pelinka ezzel együtt úgy látta, a 

hagyományos németorientáció jelentős szerepet játszik a német média és irodalom 

növekvő jelenlétében az osztrák piacon. Robert Menasse egy 1992-es könyvében több 

példával is amellett érvelt, hogy Ausztria még a kilencvenes években is szorosan kötődik 

Németországhoz. Így megemlíti az 1992-es albertville-i olimpia szánkóversenyzőjét, aki 

meghatódik a német himnusz hallatán, vagy az osztrák nemzeti focicsapat mezét, melynek 

ugyanazok a színei, mint a németek mezének. Felhívja rá a figyelmet, hogy ugyan 1947-

ben önálló valutára váltott a birodalmi márka után Ausztria, a schillingre, azonban saját 

valutájuk árfolyamát a német márkához kötötték.
998

 Más helyen úgy fogalmaz, hogy a 

második köztársaság lényegében pusztán külpolitikai okokból építette fel nemzettudatát, az 

osztrák társadalom nem volt motivált önálló nemzettudat kialakítására.
999

 

Az osztrák nemzeti identitás kérdéseit elemezve fontosnak tartom röviden megvizsgálni a 

tartományi identitások szerepét is. Ausztria esetében a tartományokat nem lehet figyelmen 

kívül hagyni középkorból eredő hagyományaik és erős identitásképző szerepük miatt. 

Jelentőségüket jól mutatja az ország közigazgatási szerkezete, melyben a kilenc tartomány 

sok szempontból külön államként funkcionál a köztársaságon belül. A tartományok 

székhelyét „tartományi fővárosnak” (Landeshauptstadt) nevezik, melyekben tartományi 

parlament működik. A tartományokban a szövetségi alkotmánnyal összhangban lévő 

tartományi alkotmányok léteznek. A tartományok szerepe a történelem viharaiban is 

megmaradt. A Harmadik Birodalom mindent megtett az osztrák identitás 

ellehetetlenítésére, a tartományi kötődés azonban még ezekben az években is erős maradt. 

A regionalizmus minden politikai rendet túlélt, ugyanakkor a centralizációs törekvéseknek 

mindig ellenállt. Emiatt 1938 és 1945 között a tartományi kötődés elősegítette a Berlinnel 

szembeni ellenérzés erősödését.
1000

 A második világháborút követően ún. Heimatwerk-ek 

alakultak, ill. újjáalakultak a tartományokban. Ezeknek a szervezeteknek az a célja a mai 

napig, hogy a helyi, tartományi hagyományokat ápolják, támogassák, népszerűsítsék. A 

tartományok számára politikai okokból is fontossá vált a második köztársaság alatt saját 
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identitásuk hangsúlyozása, hiszen erre hivatkozva kívántak több mozgásteret, nagyobb 

szubszidiaritást a döntéshozatalban.
1001

 

Az osztrák összetartozás és a tartományi identitások elkülönülése újból és újból felmerül a 

második köztársaság történetében. A kérdés közéletben való jelenlétét bizonyítja Ignaz 

Zangerle, felnőttképzéssel foglalkozó szakember írása például 1983-ban. Zangerle úgy 

látta, fontos megtalálni a harmóniát a tartományi identitás és az osztrák nemzeti 

összetartozás között. Épp emiatt tartotta fontosnak az osztrák közösséget erősítő nemzeti 

ünnepet, a Zászló Napját.
1002

 A Paul Lazarfeld Intézet közvélemény-kutatásában a 

megkérdezettek többsége erősen kötődött saját tartományához, azt tartotta a leginkább 

szimpatikus tartománynak.
1003

 Ezzel együtt az összosztrák identitás 1980-ban volt a 

legerősebb a közvélemény-kutatások szerint, ezt követően ismét a regionális kötődés 

erősödött.
1004

 Anton Pelinka veszélyesnek látta 1980-ban, hogy a tartományok megítélése 

és a nemzethez tartozás jelentősége is nagyon eltérő képet mutat a különböző 

régiókban.
1005

 

12.1. Közvélemény-kutatások eredménye 

A Paul Lazarfeld Intézet 1980-ban kiadott tanulmánya az osztrák társadalom nemzettudatát 

vizsgálta.
1006

 A tanulmányban szereplő felmérések alapján 1970-ban a társadalom 

kétharmada tartotta az osztrákságot önálló nemzetnek, míg csupán 8% állította, hogy 

nincsen szó esetükben önálló nemzetről. Ez utóbbiak elsősorban Karintiából és 

Burgenlandból kerültek ki.
1007

 1956-ban még 46% állította, hogy Ausztria nem önálló 

nemzet. Már 1964-re lecsökkent ez az érték 15%-ra.
1008

 Ez jelentős gondolkodásmódbeli 

változásra utal kevesebb, mint 10 év alatt. 

Míg 1970-ben a megkérdezettek jelentős része 1918 előtti időre tette az osztrák nemzet 

születését, 1980-ban a megkérdezettek 33%-a már 1945-re, míg 25%-a 1955-re. A 

felmérések alapján elmondható, hogy az osztráktudat erősebb az egyetemet végzetteknél, 

szabadúszóknál és az alkalmazottak között. Ők azok, akik határozottan megkülönböztették 
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a német és az osztrák karaktert. Az azonban a tanulmányban is nyitott kérdés maradt, hogy 

mekkora mindebben az iskola és a hivatalos kommunikáció szerepe. Elmondható továbbá 

az is, hogy míg a mezőgazdasági dolgozók és a munkásság alapvetően érzelmi alapon 

kötődik Ausztriához, addig a felsőoktatásban végzettek inkább objektív szempontokat 

vesznek figyelembe és jóval kritikusabbak hazájukkal szemben. A szerzők meglátása 

szerint a nemzettudat erősödése mellett szól, hogy az osztrákok 33%-a az NSZK, Ausztria 

és Svájc közül Ausztriát tartja a leginkább szimpatikus országnak, valamint az is, hogy 

csak a megkérdezettek 3%-a hagyná el szívesen az országot azért, hogy egy másik 

államban telepedjen le.
1009

 

A tanulmány vizsgálta a társadalom osztrák történelemhez való viszonyát is. Amikor azt 

kérdezték meg osztrák állampolgároktól, hogy miket tartanak az osztrák történelem 

fontosabb állomásainak, sokan említettek régi, történelmi eseményeket. A megkérdezettek 

15%-a Habsburgi kori eseményekre utalt.
1010

 Egyharmaduk azonban, főként a fiatalok az 

Államszerződést tartották a legfőbb történelmi vívmánynak. A két világháború közötti 

időszak egyértelműen elhalványul az emberek emlékezetében. Meglátásom szerint a 

felmérés történelmet vizsgáló része jól bizonyítja a vezető politikai pártok szemléletét. A 

Habsburg múlthoz jó volt visszanyúlni, hiszen igazolta az osztrák nemzet régi, némettől 

független létezését. A fiatalokra hatott az iskola és az Államszerződést újra és újra előhozó 

megemlékezések, rendezvények. Az Államszerződés társadalmi jelentőségét az is jól 

bizonyítja, hogy a lakosság egynegyede meg tudta mondani 1980-ban az Államszerződés 

dátumát napra pontosan, és csupán 10% mondott hibás dátumot.
1011

 Az 1938-ban 

bekövetkező egyesülést a Harmadik Birodalommal a megkérdezettek 85%-a tartotta 1980-

ban tragikus eseménynek. Ugyanakkor 65% gondolta úgy, hogy Ausztriának semmi esélye 

nem lett volna ellenállásra, éppen ezért nem volt hiba az, hogy a kisállam nem tanúsított 

katonai ellenállást. A múltat értékelve az osztrákok többsége az 1955 utáni időben él 

legszívesebben, nem sírja vissza a korábbi időket. A fenti tanulmányhoz kapcsolódó 

felmérésnek elgondolkodtató pontja az, melyben a megkérdezettek egyharmada látta úgy, 

hogy az Anschluss 1938-ban végre elhozta a természetes egységet a német néppel. Az 

ezzel egyetértők főként az idősebb korosztályból kerülnek ki, mely pozitív eredmény lehet 

az oktatási rendszer hatékonyságát tekintve. A német néppel való egységet hirdetők 
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jelentős része alacsony jövedelmű, pártállása szerint pedig a Szabadságpárttal 

szimpatizál.
1012

 

Az osztrák nemzeti identitás fejlődésében már a XIX. század óta fontos szerepet játszott 

Ausztria nemzetközi szerepének megítélése. 1980-ban
1013

 a megkérdezettek döntő 

többsége, 70%-a számára Ausztria elsősorban, mint a két hatalmi blokk között 

elhelyezkedő semleges békezóna jelenik meg. 57%-uk hangsúlyozta az állam összekötő 

szerepét kelet és nyugat között, míg 47%-uk tartotta meghatározónak az ország kulturális 

hagyományait, ebből származó szerepét. 38% meglátása szerint Ausztria a demokrácia 

ablaka, és 26% vélte úgy, hogy nincsen Ausztriának különösebb szerepe a nemzetközi 

porondon. Ebben a felmérésben több olyan tényezőt is fontosnak tartottak az 

állampolgárok, melyeknek gyökerei a történelemben messze nyúlnak vissza, és már a 

hivatásrendi állam is hangsúlyozta ezen osztrák küldetéseket. Ilyen többek közt a kulturális 

és a kelet-nyugati összekötő szerep. Az osztrákok elsősorban sportteljesítményükre, zenei 

örökségükre és az orvostudományban elért eredményeikre büszkék. A megkérdezettek 

72%-a volt büszke az állami politikára, mely nem kis teljesítmény a regnáló pártoktól. A 

közvélemény-kutatás alapján a lakosság meglepően pozitívan állt 1980-ban a Szövetségi 

Hadsereghez. A katonaság kiképzését és infrastruktúráját 4% tartotta nagyon jónak, 28% 

jónak, míg 42% átlagosnak, és csupán 7% ítélte meg egyértelműen rossznak.
1014

 

Az 1980-as közvélemény-kutatás alapján Anton Pelinka azt a következtetést vonta le, hogy 

az önmeghatározás és a valóság ismerete nem függ szorosan össze. A felmérés több 

kérdéséből is jól látszik, hogy az emberek jelentős része nem rendelkezik alapvető 

külpolitikai ismeretekkel, így például sokan hiszik, hogy Ausztria tagja a NATO-nak és az 

OPEC-nek. A kérdések egyikét eleve hibásan teszik fel (az állítják a semlegességről, hogy 

azt az Államszerződésben rögzítették), ezt a többség nem veszi észre, pedig Ausztria 

honvédelmére és külpolitikai mozgásterére nézve lényeges különbség van a hibás állítás és 

a valóság között. Pelinka a tárgyi tudás hiányosságai ellenére úgy véli, a lakosság 

nemzetként is magára talált, és a semlegesség kérdéséhez pozitívan viszonyul. Az egyének 

nemzethez való kötődése felülemelkedett a párthoz tartozás jelentőségén; ez pedig nagy 

változás az első köztársasághoz képest. Pelinka az osztrák nemzettudat kialakulását az 

államtudat következményének tartja, mely folyamat a nyugati demokráciák hagyományos 
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útja.
1015

 Otto Schulmeister osztja Pelinka véleményét, amikor azt hangsúlyozza, hogy az 

osztrák nemzettudat általában elégedettségből fakad. Gerald Stourzh szerint az 1980-as 

közvélemény-kutatás azt bizonyítja, hogy Ausztria azzá az állammá vált, amit akar a 

társadalom. Ebben nagyon jelentős szerepe volt a második köztársaság első, meghatározó 

évtizedének és 1955 eredményeinek is. 
1016

 

Stourzh kiemeli, hogy az oktatásban alkalmazott nemzetépítés nagyon fontos a társadalom 

számára. Ennek hatása jól érzékelhető abban, hogy – amint az a felmérésből kiderül – a 

fiatal korosztály különösen meghatározónak tartja az osztrák nemzettudatra nézve 1955 

eseményeit. Ehhez nagy valószínűséggel hozzájárult az iskolai oktatás, a Zászló Napjának 

megünneplése. 
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13. Összefoglalás 

Dolgozatomban egyrészt arra kerestem a választ, hogyan fejlődött az osztrák nemzeti 

identitás 1945 után, milyen hatások érték – elsősorban a politikai hatalom részéről, és 

mennyiben építkezett múltbeli hagyományokra. Azt is vizsgáltam, hogy az első 

köztársaság államának ambivalens identitástudatát követően hogyan alakult a nemzet és 

állam kapcsolata a második köztársaságban. Emellett arra voltam kíváncsi, hogy minderre 

- a nemzettudatra és az állam nemzetépítő tevékenységére – hogyan hatott az 1962-től 

honvédelmi politikában jelen lévő ún. szellemi honvédelem stratégiája, annak intézkedései. 

Azt szerettem volna megtudni, milyen hatással volt a szellemi honvédelem és ezen 

túlmutatóan, általában véve az ország biztonságpolitikai helyzete az osztrák nemzettudat 

fejlődésére. Az alábbiakban összefoglalom, dolgozatom kutatása alapján, a fenti 

kérdésekre vonatkozó következtetéseimet. 

Az osztrák politikai elit nemzetépítő tevékenységét meghatározta egyrészt nemzetről 

alkotott saját felfogásuk – melyben a második köztársaság idején is még nagy 

különbségeket vehetünk észre -, valamint a nemzetépítő tevékenységük célja, motivációja. 

A nemzetről alkotott kép tekintetében elmondhatjuk, hogy jellemzően a konzervatívok és 

kommunista nézetet vallók már az első köztársaság idejétől kezdve hirdették az önálló 

osztrák nemzet létezését, melynek születését korábbi történelmi korszakba helyezték. A 

kommunista politikusok csupán rövid ideig kaptak lényegi szerepet az osztrák politikában 

a második világháborút követően. A konzervatív ÖVP azonban az általam vizsgált 

időszakban folyamatosan meghatározó politikai erő maradt. Az első választott kormánytól 

kezdve egészen 1970-ig az ÖVP-ből került ki a mindenkori oktatási miniszter, aki az 

oktatáspolitika mellett a kultúrpolitikára is döntő hatást gyakorolt. A Honvédelmi 

Minisztérium 1956-os fennállásától kezdve 1970-ig a honvédelmi miniszter is ÖVP-

politikus volt. A konzervatívokra jellemző nemzetkép tehát meghatározó az állami 

nemzetépítő tevékenységben. Az ÖVP már az 1946-os jubileumi ünnepség kidolgozásában 

(melynek ötlete az Oktatási Minisztériumban merült fel) is nagy szerepet játszott. Az ÖVP 

mellett a másik meghatározó politikai párt az SPÖ volt az általam vizsgált időszakban. A 

szocialisták nemzetképe jellemzően kevésbé erős az ÖVP-hez képest. Több, különböző 

állásponttal is találkozhatunk körükben, azonban általánosságban elmondható, hogy az 

SPÖ az ÖVP-nél kevésbé volt aktív – a hetvenes évekig legalábbis – a nemzetépítés terén. 
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A szocialista párt például nem rendezett külön jubileumi ünnepséget az ÖVP-vel és a 

KPÖ-vel szemben 1946-ban. Kommunikációjukban (pl.: pártprogramjaikban) sem 

figyelhető meg az osztrák nemzet önállóságának hangsúlyozása úgy, mint az ÖVP 

esetében. Ez magyarázható egyrészt szocialista politikai hagyományaikkal, másrészt a párt 

első köztársaságbeli szerepével is szemben a keresztényszociálisokkal. Ezzel együtt a 

szocialisták annyiban tudomásul vették a nemzetépítés szükségességét, amennyiben az az 

állam függetlenségéhez, majd később annak védelméhez szükséges volt. Így részt vettek a 

koalíciós kormány részeként az 1946-os jubileum állami, hivatalos ünneplésében. 

Beszédében Karl Renner ezer éves osztrák történelemről szólt, valamint az osztrák és a 

német nép közti különbségeket hangsúlyozta. 

Az SPÖ által képviselt nemzetkép Bruno Kreisky kancellársága alatt jól érzékelhetően 

megváltozott. A kancellár személyisége és világnézete erős hatást gyakorolt az SPÖ-

kormányra és annak tevékenységére. Kreisky fontosnak tartotta az osztrák nemzettudat és 

az osztrák küldetéstudat hangsúlyozását – ahogyan ezt a 4.5. fejezetben, elsősorban a 

külpolitika terén bemutattam -, valamint az osztrák és német különválasztását, melyről a 

4.2. fejezetben írtam. A negyedik párt, mely szerepet kapott a második köztársaság általam 

vizsgált időszakában, az FPÖ volt. A szélsőjobboldali párt egyértelműen német 

nemzettudatot képviselt. Politikusai azt vallották, hogy ugyan Ausztria 1945-től 

Németországtól független állam, osztrák nemzet azonban nem létezik, az osztrákok a 

német nemzethez tartoznak etnikai, kulturális és történelmi szempontból is. 

A politikai elit nemzetről alkotott képe tehát korántsem volt egységes. Ahogyan az 

William T. Blum tanulmányából is kiderül, a politikusok gyakran kerülték a nemzettudatra 

vonatkozó egyértelmű válaszadást, vélhetően szavazóik miatt is, akiknek szintén nagyon 

eltérő lehetett egymástól a nemzetről alkotott felfogásuk. Így azt figyelhetjük meg - főleg 

1955 után - hogy a politikai elit inkább egyfajta államtudat kialakítására törekszik, kevésbé 

hangsúlyozza a „nemzettudat” kifejezést. Kutatásom során azt tapasztaltam, hogy a 

témával foglalkozó írásokban, illetve a témát népszerűsítő politikai beszédekben és írott 

dokumentumokban is sokkal gyakrabban fordult elő az „államtudat” kifejezés, és 

ritkábban a „nemzettudat” szó. Meglátásom szerint mindez nagyban magyarázható azzal, 

hogy Ausztria önálló államiságát a társadalom túlnyomó többsége támogatta – ezt még az 

FPÖ és szavazói is elfogadták. Ezzel szemben a némettől független nemzet mögé már nem 

sorakozott fel egységesen a társadalom. A szocialisták megosztottak voltak, a korábban 
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nácizmust támogatók nagy része pedig még mindig a német nemzethez tartozást hirdette. 

Így a politikai elit hamar felismerte – ezt bizonyítja az 1948-as amnesztia törvény, 

valamint az egykori nácik gyors integrálása a társadalomba (lásd pl. zene, irodalom vagy 

felsőoktatás területén) -, hogy a társadalmi egységet inkább az államtudat jelszavával képes 

megteremteni. A társadalmi egység jelentőségét pedig fokozta mind a megszállás alatti 

zónákra osztottság, mind pedig az első köztársaság politikai zavargásainak és erős 

társadalmi megosztottságának negatív tapasztalata. Meglátásom szerint a politikai elit 

elsősorban az osztrák államba és az osztrák társadalom egységébe és sikerességébe vetett 

hitet kívánta erősíteni a fentebb írt okokból, így elsődlegesen államépítő tevékenységet 

folytatott. A fenti magyarázat mellett az is ösztönözte az állam előtérbe helyezését a 

nemzettel szemben, hogy az államhoz kötődő értékek a nyugati demokráciák 

értékrendjéhez kapcsolódtak, és nem volt nacionalista mögöttes tartalmuk. Ezzel szemben 

a haza és nemzet fogalmait, értékeit a nemzetiszocializmus korábban felhasználta, így 

azokat a társadalom a korábban tanított náci ideológiához köthette.
1017

 Így a politikai 

elitnek a nemzeti értékekkel - azok félreértelmezhetősége miatt - óvatosan kellett bánnia. 

Az államépítés elsődlegességét támasztja alá, hogy mind a katonai képzésben, mind pedig 

a közoktatásban az „állampolgári/politikai nevelés” során államra vonatkozó 

ismeretanyagot kellett tanítaniuk az oktatóknak elsősorban. Így hangsúlyos szempontok 

voltak az oktatásban Ausztria demokratikus értékei, jogállamisága, közigazgatásának 

működése. Ezek a szempontok Ausztria államához, nem az osztrák nemzethez 

kapcsolódnak. A politikai kommunikációban azt is megfigyelhetjük (pl. ünnepi 

beszédekben), hogy Ausztria megvédendő értékei között rendszeresen megjelennek a 

demokrácia és a jogállam értékei. Ezzel együtt természetesen az osztrák kormányok 

nemzetépítő tevékenysége is fontos szerepet játszott az általam vizsgált időszakban. 

Meglátásom szerint a kettő – az állam- és a nemzetépítés – tevékenysége egyrészt nem 

választható élesen el egymástól. Az államtudat erősítése elősegítette a társadalom osztrák 

identitásának fejlődését is. Egyetértek Anton Pelinkával, aki az osztrák nemzettudat 

kialakulását az államtudat következményének tartja.
1018

 Másrészt megfigyelhetünk olyan 

állami kezdeményezéseket is, melyek kifejezetten az osztrák nemzethez kapcsolódtak - 

ezek gyakorta kötődtek konzervatív politikusok nevéhez. Így például az önálló osztrák 

nemzet születésének 950 évfordulóját ünnepelte az Ausztria 1946-ban. Nemzeti értékek 
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hangsúlyozását figyelhetjük meg a kultúrpolitika terén, így például az osztrák zene, 

irodalom és képzőművészet népszerűsítésében. Az oktatáspolitikában is találkozunk 

osztrák nemzeti sajátosságok hangsúlyozásával. Különösen jellemző ez például Hurdes 

minisztersége alatt. Emellett politikai vezetők ünnepi beszédeiben rendszeresen felmerül az 

önálló osztrák nemzet gondolata. Összességében megállapítható, hogy az állam és nemzet 

kapcsolata a második köztársaság alatt a politikai elit számára már korántsem annyira 

ambivalens, mint az első köztársaság idején. Az önálló állam jogosultságával a politikai 

elit és a társadalom túlnyomó része egyetért, szemben az első köztársaság idejével. Az 

önálló osztrák nemzet létezése kapcsán ugyan már nem ennyire egységes a kép, azonban az 

államot vezető politikai elit többségében törekszik osztrák nemzettudat kialakítására az 

általam vizsgált időszakban, vagy legalábbis nem ellenzi az ilyen jellegű törekvéseket. Ez 

pedig nagy változás az első köztársaság alatti politikai kommunikációval összehasonlítva, 

ahol a politikai elit nagy része egyértelműen a német nemzethez tartozás mellett állt ki, a 

keresztényszociálisok pedig „jobb német nemzetként” definiálták az osztrák nemzetet, 

tehát nem választották el egyértelműen a két nemzetet egymástól. 

A politikai elit nemzetépítő tevékenységének értékelésekor a másik tényező, amit a 

politikusok nemzetképe mellett figyelembe kell vennünk, az a nemzetépítő tevékenységük 

célja és motivációja. A második köztársaság első évtizedében ezt a célt az ország 

egységének és függetlenségének megvalósításában, valamint a nyugati tömbhöz való 

közelkerülésben találhatjuk meg. Az Államszerződés létrejötte és a semleges státusz 

törvénybe iktatása után a nemzetépítés legfontosabb mozgatórugója meglátásom szerint a 

honvédelem volt. 

Dolgozatom 4. fejezetében bemutattam, hogy a háborút követő első tíz évben a politikai 

elit és az osztrák kormányok intézkedéseit alapvetően meghatározta az a vágy, hogy 

Ausztria egységét megőrizzék – Németország két részre osztása fenyegető példa volt -, 

valamint hogy az ország mihamarabb visszanyerje szuverenitását. Így az osztrák 

döntéshozók igyekeztek intézkedéseikkel elnyerni a megszálló hatalmak jóindulatát a 

sikeres tárgyalásokhoz. Ehhez kívántak hozzájárulni többek közt a náci múltú polgárok 

politikai életből és bizonyos foglalkozási területekről való kizárásával, illetve a 

Németországtól való látványos távolságtartással. A nyugati megszállóknak való megfelelés 

is szerepet kapott Ausztria gyors demokratizálásában, a nyugati politikai és társadalmi 

értékek hangsúlyozásában. Több olyan politikai törekvést is megfigyelhetünk, melyek 
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kezdetben nem elsősorban a nemzetépítés ügyét szolgálták, azonban mégis hatással voltak 

az osztrák nemzettudat fejlődésére. Ilyen volt például a német és osztrák nemzet látványos 

szétválasztása (többek közt Felix Hurdes oktatáspolitikájában), Ausztria áldozati 

szerepének megjelenése az oktatásban és a kormányzati kommunikációban, vagy a nyugati 

értékrend és antifasizmus, az ellenállás hangsúlyozása az első években. Ezeket a 

törekvéseket ugyan – részben legalábbis – az Államszerződés vágya motiválta, 

megjelentek később is a nemzetépítés során, és hatást gyakoroltak az osztrákok 

nemzettudatára. Ezen kívül megfigyelhetjük, hogy magát az állami nemzetépítő 

tevékenységet is motiválta a fenti cél, a függetlenségre törekvés. Az 1946-os jubileumi 

ünnepség például részben a megszálló országoknak szólt. Ezt bizonyítja, hogy meghívást 

kaptak a megszállók képviselői is a hivatalos állami ünnepségekre, ahol az elhangzott 

beszédeket anyanyelvükön is elolvashatták. A beszédek pedig azt üzenték a 

megszállóknak; hogy az osztrák nemzet már 996 óta létezik, így jogosult az ország a 

szuverenitásra. 

A hatvanas évektől kezdve a nemzetépítés ügye szorosan összekapcsolódott meglátásom 

szerint a honvédelem kérdésével. Az USA már az ötvenes évek óta szorgalmazta az osztrák 

honvédelem megerősítését. Ez a törekvése kiegészült idővel annak hangsúlyozásával, hogy 

az osztrák kormánynak meg kell erősítenie az állampolgárok haza iránti elkötelezettségét 

annak érdekében, hogy elszántak legyenek a haza védelmében is.
1019

 A katonai 

kiképzésben egyértelműen megfigyelhetjük a szellemi honvédelem hatását, mely 

ösztönözte az elméleti képzést Ausztria történelméről, állami berendezkedéséről, valamint 

hangsúlyozta a semlegesség jelentőségét az újoncok oktatásában. A katonák 

nemzettudatának erősítése természetesen szorosan kapcsolódott a honvédelem ügyéhez. 

Arra is több tény utal, hogy a honvédelembe – a szellemi honvédelemmel összhangban – a 

politikai vezetés a hadseregen kívül szélesebb társadalmi rétegeket is be akart vonni. Így a 

Tiszti Akadémián elindult a katonai mellett a civil képzés is, majd Honvédelmi Akadémia 

néven az intézmény feladatköre kibővült a civil védelemhez kapcsolódó feladatokkal. 

Julius Raab kancellár már 1955-ben, tehát a szellemi honvédelem elvének megjelenése 

előtt, arra hívta fel a figyelmet október 26.-i beszédében, hogy az osztrákok felelősek 

hazájuk védelméért. Drimmel oktatási miniszter pedig már 1958-ban közös programot 

indított a Szövetségi Hadsereggel. Mivel az újoncok által írt dolgozatok azt bizonyították, 
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hogy nem eléggé elkötelezettek hazájuk és a honvédelem iránt, az Oktatási Minisztérium 

programot indított annak érdekében, hogy a középiskolai oktatásban nagyobb hangsúlyt  

kapjon a jelenkori történelem oktatása. A hatvanas években, a szellemi honvédelem 

stratégiájához kapcsolódóan erősödött az együttműködés az oktatási és a honvédelmi tárca 

között. Ezzel összefüggésben a középiskolai történelem- és földrajzoktatásban is 

megjelentek a szellemi honvédelem alapelvei. Egy 1968-ban megjelent, oktatókat segítő 

kézikönyv pedig egyértelműen a középiskolai oktatás feladatául adta, hogy felkészítse a 

diákokat a későbbi katonai szolgálatra. Mindemellett a kézikönyv így fogalmaz: „Az 

államtudat a hatékony honvédelem alapfeltétele.”
1020

 

A honvédelem és a nemzetépítés szoros kapcsolatát a Zászló Napja elnevezésű ünnephez 

kötődően is megfigyelhetjük. A Zászló Napja jelentésénél fogva is erősen kötődött a 

honvédelem témájához, ugyanis Ausztria semleges státuszát ünnepelte ezen a napon. Az 

oktatási miniszter már 1963-ban elrendelte, hogy az ünnep alkalmából az első két tanórát 

az osztráktudat erősítésére fordítsák az iskolák. 1965-től hangsúlyosabb szerepet kapott a 

Zászló Napja, melyet ugyan már 1955-től kezdve megünnepeltek állami szinten és az 

iskolákban, azonban 1965-től lett hivatalos nemzeti ünnep. A Zászló Napján tartott 

beszédekben megfigyelhetjük, hogy újra és újra megjelenik a fiatal generáció felelőssége 

hazája védelmében. A Honvédelmi Minisztérium a Zászló Napját összekötötte a Nyílt 

kaszárnyák napjával, amikor a civilek betekintést nyerhettek a hadsereg katonáinak 

életébe, ezzel is közelebb hozva a honvédelem ügyét az állampolgárokhoz. A második 

köztársaság korábban is jelenlévő nemzetépítő tevékenységére tehát ösztönzően hatott 

honvédelem jelentőségének növekedése, valamint a szellemi honvédelem koncepciójának 

megjelenése a védelmi politikában. 

Az állam nemzetépítő tevékenységét tehát az Államszerződés megkötését követően a 

honvédelem ügye különösen motiválta. Úgy gondolom, hogy az USA ösztönzése mellett 

az osztrák politikai elit számára is egyértelművé vált idővel, hogy Ausztria semlegességét 

nem fogják a nagyhatalmak hivatalosan garantálni, az országnak magának kell biztosítania 

azt, hogy semlegességét más államok tiszteletben tartsák. Ezt a nézetet megerősítette az 

osztrák társadalomban már az 1956-os magyarországi események által előidézett 

nemzetközi helyzet is, később pedig több más nemzetközi esemény is a hidegháború 

időszakában, ahogyan ezt bemutattam a 4.5. fejezetben. A függetlenedés és a semleges 
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státusz törvénybe iktatását követően tehát egyre inkább felértékelődött a honvédelem 

szerepe az osztrák politikai elit számára, ezt tovább fokozta a hideg háborús feszültség. A 

honvédelem jelentőségének felértékelődése pedig ösztönzőleg hatott a kormányok 

nemzetépítő tevékenységére. 

A honvédelem a fentieken túl a társadalom nemzettudatát közvetlen módon is alakította, és 

meglátásom szerint erősítette. Ausztria speciális helyzetbe került a semleges státusza 

révén. Egyrészt gondoskodnia kellett saját védelméről, minthogy katonai szövetségekhez 

nem csatlakozhatott. Ezt a védelmet – különösen Kreisky külügyminisztersége, és még 

inkább kancellársága alatt – Ausztria a katonai védelem mellett a diplomácia és külpolitika 

révén kívánta biztosítani. Így a honvédelem alapvető hatást gyakorolt az állam 

külpolitikájára. Észrevehetjük ezt Ausztria két tömb közti közvetítő szerepében, keleti 

politikájában és nemzetközi szinten vállalt aktív szerepében is. Kreisky egyértelművé is 

tette, hogy kormánya aktív külpolitikája a honvédelem ügyét is szolgálja. Ausztria 

külpolitikáját a honvédelem ügye mellett a semleges státusza is befolyásolta. Egyrészt 

szűkítette mozgásterét, másrészt azonban – a semleges státusz speciális osztrák 

értelmezése révén – szabadságot is adott a második köztársaságnak. Ausztria 

semlegességére hivatkozva vállalt nemzetközi szerepet az ENSZ-ben például. A semleges 

státuszából kiindulva kínált helyszínt nemzetközi találkozóknak, az USA és a Szovjetunió 

találkozójának például. A semleges státusza nagyobb teret engedett a nemzetközi 

politikában való véleménynyilvánításra – az ENSZ Közgyűlésén akár az USA ellenében is. 

Tehát mind a honvédelem, mind a semleges státusz jelentősen meghatározta Ausztria 

külpolitikáját az általam vizsgált időszakban. Az ország külpolitikája pedig kifejezetten 

sikeres volt ebben a korszakban. A külpolitikai sikerek, a nemzetközi szintű szerepvállalás 

és az osztrák kormányok nagyhatalmakkal szemben tanúsított magabiztossága – az USA-

val szemben például a libanoni válság idején vagy Hruscsov látogatása után, valamint a 

Szovjetunióval szemben Hruscsov látogatása idején – mind erősítették véleményem szerint 

az osztrák társadalom nemzettudatát, osztrák identitását. Erre következtethetünk az 1980-

ban publikált közvélemény-kutatásból is, melyben a megkérdezettek 70%-a számára 

Ausztria elsősorban, mint a két hatalmi blokk között elhelyezkedő semleges békezóna 

jelenik meg, míg 57%-uk hangsúlyozta az állam összekötő szerepét kelet és nyugat 

között.
1021

 A külpolitika sikere révén pedig a semlegesség és a honvédelembe– ha nem is 
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feltétlenül a katonai védelembe – vetett hit is felértékelődött az osztrákok számára. Ez 

szintén pozitívan hatott nemzettudatukra. A külpolitika sikere azért is gyakorolhatott 

pozitív hatást az osztrák identitásra, mert már korábban is meglévő osztrák 

sajátosságokhoz is kapcsolódott. Ausztria Kelet és Nyugat közti hídszerepe már a 

Habsburg Birodalom alatt is fontos volt, az első köztársaság alatt osztrák nemzettudatot 

hirdetők körében az osztrák hídszerep gondolata továbbélt. Ismét megjelent a török hódítás 

idejében is jelenlévő gondolat, miszerint az osztrákok védelmezik Nyugat-Európát a keleti 

hódítással szemben – csak a XX. században ez a kommunizmus feltartóztatásának 

gondolatát jelentette. Már a Habsburgok idején is híres osztrák diplomácia pedig ismét 

sikeres volt a második köztársaság idején. Összességében elmondható tehát, hogy mind a 

honvédelem felértékelődése, mind az ország semleges státusza befolyásolta az osztrák 

állam nemzetépítő tevékenységét csakúgy, mint az osztrák társadalom osztráktudatát. Azt 

is hangsúlyoznom kell ugyanakkor, hogy a diplomáciai sikerekkel szemben a honvédelem 

katonai pillére nem gyakorolt egyértelműen pozitív hatást a nemzettudatra, és ez rontotta a 

honvédelem nemzetteremtő hatását. Az a vizsgált időszakban elterjedt nézet, miszerint 

felesleges a katonai védelmet fejleszteni, hiszen úgysem lehet kellően erős egy 

nagyhatalommal szemben, negatívan hatott mind a katonák motiváltságára, mind a teljes 

társadalom honvédelemre való készségére. Ez pedig rontotta a nemzetépítő tevékenység és 

a szellemi honvédelem lehetőségeit is. Több közvélemény-kutatásból kiderül ugyanakkor, 

hogy a társadalom hadseregről kialakított képe összességében nem volt kifejezetten 

negatív, idővel pedig jelentősen javult. A hadsereg és a katonai szolgálat társadalmi 

megítélésének javulását jól bizonyítja, hogy a 2013. januári népszavazáson viszonylag 

magas részvétel mellett az osztrákok többsége a sorkatonai szolgálat fenntartására 

szavazott. 

Az eddigi következtetéseimet összefoglalva az osztrák politikai elit nemzetépítő 

tevékenységét meghatározta egyrészt a politikusok saját nemzetképe, mely nagyon eltérő 

volt a korszakban, másrészt pedig a nemzetépítő tevékenységük motivációja, mely 

kezdetben elsősorban az állam egységének és függetlenségének elérése volt, ennek 

megvalósulása után pedig a honvédelem és a társadalmi egység megerősítése motiválta azt. 

Ezt követően fontosnak tartom értékelni az állam nemzetépítő tevékenységének múlthoz 

való viszonyát. A múlthoz való viszony kérdése már az első köztársaság idején is 

problematikus volt. Az első köztársaság kezdetben nem akart Habsburg múltjáról tudomást 

venni, majd Dollfuß ausztrofasizmusa alatt felértékelődött a birodalmi múlt jelentősége a 
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politikai kommunikációban. A második köztársaság idejének hivatalos 

történelemszemléletéből két tényezőt fontos meglátásom szerint kiemelni; annak 

régmúlthoz és közelmúlthoz való viszonyát. 1945 után ismét felértékelődött a politikai 

kommunikációban a régmúlt és az osztrákok Habsburg dinasztiához kötődő múltja. 

Megfigyelhetjük ezt például a kultúrpolitikában – a zenei rendezvényekhez, kiállításokhoz, 

színházi darabokhoz és osztrák filmprodukciókhoz kapcsolódóan. Azt is megfigyelhetjük, 

hogy az állam a 996-os oklevél segítségével „államalapító” hagyományt szeretett volna 

teremteni, mintegy mítoszt teremtett Ausztria születéséről. Ez hagyományteremtés a 

modernista nemzetfelfogás szemléletét erősíti meglátásom szerint, mivel az osztrák állam 

egy, az osztrák köztudatban nem jelenlévő – ugyan fizikailag ténylegesen létező – oklevél 

köré szőtt utólag nemzeti mítoszt, és teremtett belőle mesterségesen hagyományt. A 

mítoszteremtés első kísérlete azonban megkérdőjelezhető, hiszen – ahogyan azt Stefan 

Spevak iskolai évkönyveket vizsgáló tanulmánya is bizonyította – az újonnan létrehozott, 

történelmi gyökerekkel nem rendelkező hagyomány jelentősége kisebb volt a társadalom 

számára, mint a régebbi hagyományokhoz kötődő ünnepeké. 

A régmúlttal szemben az általam vizsgált korszakban a politikai elit igyekezett a 

közelmúlttal – tehát az első köztársaság és az Anschluss idejével – kapcsolatos 

kommunikációt kerülni. Ennek egyrészt az volt az oka, hogy a második köztársaság vezető 

politikai pártjainak elődpártjai az első köztársaság alatt véres harcot folytattak egymás 

ellen, így az első köztársaság ideje kellemetlen téma volt a pártok számára. A közelmúlt 

kerülésének másik oka az volt, hogy a társadalom nagyon megosztott volt annak 

értékelésében. Így a téma inkább megosztotta az osztrákokat, semmit a társadalmi egységet 

erősítette. Harmadszor, magyarázatként szolgál a közelmúlt eseményeinek hanyagolására 

az is, hogy az osztrák politikai elit nem akart szembenézni - valamint a társadalmat sem 

akarta erre kényszeríteni – Ausztria nácizmus és világháború alatti felelősségének 

kérdésével. Kerülendőnek tartották az osztrák vezetők a felelősség kérdésének feszegetését 

a Moszkvai Nyilatkozatban kimondottak miatt is. Ezzel a harmadik magyarázattal 

összefügg Ausztria áldozati szerepének hangsúlyozása, mely jellemző volt a második 

köztársaság politikai kommunikációjában – mind a társadalom, mind külföld felé. Ahogy 

dolgozatomban bemutattam, Ausztria áldozati szerepét hirdető felfogással a politikai elit 

egyrészt javítani kívánta a külföld megítélését Ausztriával szemben, másrészt segíteni 

kívánta a társadalmi egység megerősödését, hiszen ezzel a társadalom széles rétegei 

azonosulni tudtak – leszámítva elsősorban az osztrák nácizmus áldozatait. Amennyiben 
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tehát a második köztársaság állama a közelmúlthoz nyúlt, mindig megjelent az áldozati 

szerep hangsúlyozása. Megfigyelhető ez számos ünnepi beszédben, a közoktatásban – 

tankönyvek szövegében például. Ehhez a történelemszemlélethez kapcsolódik az a 

felfogás, miszerint Ausztria az Anschluss létrejöttével megszűnt létezni – tehát felelősség 

sem terheli az Anschluss alatt történtekért, 1945-ben pedig tiszta lappal – erre utal a 

„Nullstunde” kifejezés – kezdte meg működését a második köztársaság. Szintén az 

áldozatképhez kapcsolódik az a második köztársaság alatt elterjedt nézet is, hogy a teljes 

osztrák társadalom áldozatként szenvedte el a nácizmust és a világháborút, így a civil 

lakosság mellett a német hadsereggel együtt harcoló osztrák katonák is. Az áldozatkép nem 

volt összeegyeztethető ugyanakkor az osztrák nácizmus áldozatairól való 

megemlékezéssel. Ebből adódott, hogy a második köztársaság sokáig inkább a második 

világháborúban harcoló osztrák katonáknak állított emléket, és kerülte a nácizmus 

áldozatairól való megemlékezést. 

Így a második köztársaság történelemképe, melyet hivatalos kommunikációjában mind az 

osztrák társadalom, mind pedig külföld felé közvetített, összetett. Egyrészt hangsúlyozta 

Ausztria történelmi múltját, melyet egészen 996-ig vezet vissza az időben, másrészt 

hangsúlyozta a második köztársaság új lappal indulását, mivel az Anschluss idejét nem 

tartotta az osztrák történelem részének. Az 1980-as közvélemény-kutatásból pedig 

láthatjuk, hogy ezen hivatalos történelemszemlélet eredményeként az osztrákok múltról 

alkotott képe nagyon eltér egymástól, és sok bizonytalanságot mutat, például Ausztria 

történelmi eseményeinek jelentőségét illetően. Az azonban jól megfigyelhető az előző 

fejezetben bemutatott köz-véleménykutatásból, hogy a két világháború közötti időszak 

egyértelműen elhalványul az osztrákok emlékezetében, a hivatalos történelemkép tehát 

észrevehető hatással volt a társadalomra. Ugyanez állapítható meg abból is, hogy az 

Államszerződést és a semleges státuszt, melyek fontosságára az állam folyamatosan 

felhívta a társadalom figyelmét, meghatározó eseménynek tartották az osztrákok a felmérés 

során, és az Államszerződés aláírásának dátumát a megkérdezettek nagy része fejből tudta. 

Meglátásom szerint a Habsburg múlt beemelése a második köztársaság hagyományaiba 

segítette a nemzettudat fejlődését, hiszen volt már előzménye a köztudatban. Így például 

népszerűek voltak a korábbi történelmi korokban játszódó darabok és filmek. Az, hogy a 

közelmúlt kérdései sokáig tisztázatlanok maradtak, lassította ugyanakkor a nemzettudat 

fejlődését. Ebben azonban már a hatvanas évektől kezdve érzékelhető változás, majd a 

nyolcvanas években indult el igazán társadalmi vita a közelmúlt értékeléséről. 
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Amint azt a Lazarfeld Intézet közvélemény-kutatása is bizonyította, 1970-re az osztrák 

társadalomban erős osztráktudat, önálló, némettől elkülönült nemzettudat alakult ki. Ebben 

kétség kívül nagy szerepe volt a szövetséges hatalmakkal való sikeres megegyezésnek, 

mely garantálta Ausztria egységét, függetlenségét és tömbön kívüliségét, a második 

köztársaság belpolitikai nyugalmának, külpolitikai sikereinek és gyors gazdasági 

fejlődésének. Úgy vélem ugyanakkor, hogy a második köztársaság nemzetépítő 

tevékenysége nagyban formálta az osztrákok nemzetképét. Ezt, az állami nemzetépítő 

tevékenységet pedig a hatvanas évektől kezdve erősen motiválta a honvédelem ügye. A 

nemzetépítés hatása véleményem szerint észrevehető a közvélemény-kutatás 

eredményeiből is. Megfigyelhetjük, hogy a fiatalabb nemzedék különösen fontosnak ítélte 

1955 eseményeit, melyben érezhetjük az oktatás és iskolai ünnepségek hatását. Azt is 

megfigyelhetjük, hogy a Habsburg-kori és 1945 utáni eseményeket a társadalom inkább 

tartja fontosnak, mint az első köztársaság vagy a világháború idejét, ami szintén 

összefüggésben állhat az oktatással és a meghatározó politikai erők hirdette 

történelemszemlélettel. Ausztria államát egyértelműen pozitívan ítéli meg a társadalom 

nagy része a felmérés alapján, míg az Anschluss-t az állampolgárok túlnyomó többsége 

tragikus eseménynek tartja. A nemzetépítés hatása érezhető az osztrák társadalom 

Ausztriáról alkotott képében, melyben meghatározó szerepet játszik az ország nemzetközi 

szerepe, tömbön kívüli semlegessége és kulturális hagyományai. 

Természetesen az osztrák nemzettudat nem pusztán az állam nemzetépítő tevékenységének 

hatására jött létre, mint erre utaltam fentebb, számos kül- és belpolitikai, gazdasági és 

társadalmi jelenség gyakorolt rá hatás. A nemzettudat intenzitása pedig idővel 

folyamatosan változik számos aktuális hatásnak kitéve. Így nem állíthatjuk, hogy az 

osztrák nemzettudat a hetvenes-nyolcvanas évekre kialakult, és azóta stabil, változatlan. 

Mindezzel együtt – kutatásom eredménye alapján – úgy vélem, hogy a második 

köztársaság alatt megerősödött, és az osztrák társadalomban általánosan elfogadottá vált az 

osztrák nemzettudat, melynek csíráit már felfedezhetjük az első köztársaság alatt. 1945 

előtt azonban számos tényező hatott az ellen, hogy a nemzeti identitás tudatosuljon, és 

megerősödjön az állampolgárokban. Ilyen tényező volt a feszült belpolitikai helyzet, 

gazdasági válság és az 1918-ból eredő, Anschluss iránti vágy mellett az ausztrofasiszta 

állam osztrák nemzetről hirdetett üzenetének ellentmondásos, zavaros volta is. Ezzel 

szemben 1945 és 1980 között számos tényező erősítette a nemzettudat fejlődését, így 

többek közt a gazdaság fejlődése, a társadalmi béke és az ország nemzetközi 
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elfogadottsága. Mindezen tényezőket egészítette ki az osztrák kormányok elsősorban 

államépítő, másodsorban nemzetépítő tevékenysége, melynek részét képezte a hatvanas 

évektől - a honvédelem szerepének növekedésével - a szellemi honvédelem is. Meglátásom 

szerint a szellemi honvédelem hatását az állam nemzetépítő tevékenységében elsősorban a 

katonai képzés elméleti tananyagában, a közoktatásban, és a nemzeti ünnepekhez 

kapcsolódó eseményekben, kiadványokban fedezhetjük fel. Különösen fontosnak tartom 

azt a tényt, hogy az osztrák kormányok elsősorban az államépítésre, az állam 

eredményeinek társadalmi népszerűsítésére törekedtek. Hiszen az állam elfogadottsága és 

az állam felépítéséhez és működéséhez kapcsolódó értékek hosszú távon a nemzettudatot is 

erősítették. 

Meglátásom szerint az állam- és nemzettudat erősítésének kérdése különösen aktuális 

napjainkban, ami szükségessé teszi ennek a témának a tudományos vizsgálatát különböző 

államokban, illetve a múltra visszatekintve is. A mai globalizált világban kevés állam 

lakossága homogén etnikumára, történelmi hagyományaira, kulturális szokásaira vagy 

vallására nézve. Emiatt pedig szükséges, hogy az államok olyan állampolgári közösséget 

teremtsenek, mely lehetővé teszi, és tiszteletben tartja, hogy egyes állampolgárai 

megőrizzék saját történelmi, kulturális hagyományaikat, ugyanakkor a közösség minden 

tagját elkötelezetté teszi olyan közös értékek megtartásában, megőrzésében, melyek 

elősegítik a társadalom békés és sikeres együttműködését az állam keretei között. Egy 

társadalom tagjainak társadalmuk és országuk iránti elkötelezettsége, melyet a 

szellemi/pszichológiai honvédelem erősíteni hivatott, fontos szerepet kaphat a modern kori 

terrorizmus elleni védekezésben is. A társadalom közös értékeit az állam például közös 

hagyományok teremtésével, a kormányzati kommunikáción keresztül, vagy a köz- és 

felsőoktatáson keresztül tudja a társadalom tagjai felé kommunikálni. A kimondottan 

államhoz kötődő értékek – például jogállamiság, demokrácia, egyéni szabadságjogok 

tiszteletben tartása – hangsúlyozása az állam kommunikációjában azért különösen fontos, 

mert ezen értékek mentén lehetséges működő államközösség kialakítása többnemzetiségű, 

multikulturális környezetben is. Egyetértek Juan José Linz szociológus elképzelésével, 

mely szerint optimális lenne olyan ún „államnemzetek” építése, „amelyekkel szemben 

polgáraik olyan lojalitást tanúsítanak, ami a nacionalisták szerint csak a nemzeteknek jár 

ki. Az államnemzeteknek nevezhető államok többnemzetiségűek, vagy legalábbis 

multikulturálisak…A modern állam alapja az állampolgárság, amely jogokkal és 

kötelezettségekkel jár, és feltételez bizonyos lojalitást – noha nem feltétlenül erős érzelmi 
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azonosulást.”
1022

 Mindez megvalósítható, ugyanis – ahogy a szociológus hangsúlyozza; 

„az identitások nem kizáró jellegűek. Az emberek többszörös identitásokkal képesek 

rendelkezni. Bizonyítékok vannak rá, hogy egyforma erősen kötődhetnek két feltételezett 

nemzeti identitáshoz”
1023

 Meglátásom szerint ezt az elméletet erősíti az osztrák társadalom 

példája is, mely sokáig megosztott volt egyrészt a német- és osztráktudat között, másrészt 

gyakran a nemzetinél erősebb tartományi kötődés jellemezte. Az osztrák állam elsődleges 

feladatának az államépítést tartotta, alapvetően az államhoz kapcsolódó értékek iránti 

elkötelezettséget várta a társadalomtól, ezeket az értékeket hangsúlyozta a közoktatásban 

vagy a katonai képzés keretében. Ez a folyamat egészült ki a nemzetépítéssel, mely már 

kifejezetten az osztrák nemzet, történelem és kultúra egyediségét hangsúlyozta. Az 

államépítés azonban mindvégig hangsúlyos maradt az általam vizsgált időszakban. Míg a 

nemzeti identitás kérdése sokáig megosztotta az osztrák társadalmat, az osztrák állam 

elfogadottsága hamar megerősödött. Erre az általánosan elfogadott államtudatra épülve, 

fokozatosan alakulhatott ki egy, már érzelmi alapon nyugvó nemzettudat az osztrák 

társadalom nagy részében a nyolcvanas évekre. 

 

                                                             
1022 Linz (2004): 277-297. 
1023 Linz (2004): 277-297. 
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