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A disszertáció célja: 

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. Ezt az ambivalenciát tovább fokozta a Habsburg Birodalom szétesését követő 

Anschluss-vágy az osztrák társadalom nagy részében és a Dollfuß nevével fémjelzett 

ausztrofasiszta ideológia, mely sajátos osztrák tudatot hirdetett. 

Kutatásom során arra kerestem a választ, hogyan alakult az osztrák társadalom identitástudata 

a második köztársaság idején. Azt vizsgáltam elsősorban, hogy a második világháború után a 

politikai elit milyen nemzetépítő politikát folytatott. Dolgozatom fő célja annak értékelése, 

milyen nemzetépítő tevékenységet végeztek az osztrák kormányok a társadalmi élet bizonyos 

területein 1945 után, valamint az, hogy ez a tevékenység miként egészült ki az ún. szellemi 

honvédelem feladataival. A „szellemi honvédelem” kifejezés Svájcból származik, és az 

„átfogó honvédelem” egyik pillérét jelöli. 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. Mivel a 

szellemi honvédelem egyik törekvése az állampolgárok nemzettudatának megerősítése vo lt, 

így ez a program az állami nemzetépítés részeként is értelmezhető. Arra voltam kutatásom 

során kíváncsi, 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 vizsgáltam, mivel ebben az időszakban alakította ki 

Ausztria átfogó honvédelmi stratégiáját. Kitérek ugyanakkor a második köztársaság 1960 



3 

 

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 vizsgáltam; ezek a katonai képzés, az oktatás és a 

kultúrpolitika. Azért ezt a három területet választottam, 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. 

A disszertáció eredményei 

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. 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. Az SPÖ által képviselt nemzetkép 

ugyanakkor Bruno Kreisky kancellársága alatt jól érzékelhetően megváltozott, az osztrák 

identitás felértékelődött. 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. 

Azt figyelhetjük meg - főleg 1955 után - hogy a politikai elit elsősorban egyfajta államtudat 

kialakítására törekszik, kevésbé hangsúlyozza a „nemzettudat” kifejezést. 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. Így a 



4 

 

politikai elit hamar felismerte, 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, így elsődlegesen államépítő tevékenységet folytatott. 

Másrészt megfigyelhetünk olyan állami kezdeményezéseket is, melyek kifejezetten az osztrák 

nemzethez kapcsolódtak, ahogyan ezeket dolgozatomban bemutatom. 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. 

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, melyet 

egyrészt az USA ösztönzött, másrészt – idővel - az osztrák politikai elit számára is 

egyértelművé vált, hogy Ausztria semlegességét nem fogják a nagyhatalmak hivatalosan 

garantálni, az országnak magának kell biztosítania azt, hogy semlegességét más államok 

tiszteletben tartsák. 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. 

Gondoskodnia kellett saját védelméről, minthogy katonai szövetségekhez nem 

csatlakozhatott. Ezt a védelmet a katonai védelem mellett a diplomácia és külpolitika révén 

kívánta biztosítani. Így a honvédelem alapvető hatást gyakorolt az állam külpolitikájára. 
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Emellett az ország külpolitikai mozgásterét értelemszerűen a semleges státusz is nagyban 

befolyásolta, ugyan a semlegességet az osztrák kormányok a svájci példánál rugalmasabban 

értelmezték, ahogyan erre dolgozatomban kitérek. Az ország külpolitikája kifejezetten sikeres 

volt ebben a korszakban. A külpolitikai sikerek pedig erősítették véleményem szerint az 

osztrák társadalom nemzettudatát, osztrák identitását. Összességében elmondható tehát, hogy 

mind a honvédelem felértékelődése, mind az ország semleges státusza befolyásolta az osztrák 

állam nemzetépítő tevékenységét csakúgy, mint a társadalom osztráktudatát. 

Úgy vélem, 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. 

Természetesen az osztrák nemzettudat nem pusztán az állam nemzetépítő tevékenységének 

hatására jött létre, 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. 


