
XX. SZÁZAD
Jubileumi múltba nézés Ausztriában

Még félidejéhez se érkezett a rendkívül gondosan
megtervezett, elõkészített és tartalmas jubileumi

ünnepségsorozat, máris megtört a varázs. Pedig a há-
ború végének (ma már hivatalos megnevezéssel Auszt-
ria felszabadulásának) hatvanadik, az osztrák államszer-
zõdés és vele a független Ausztria ötvenedik, az EU-
csatlakozás tizedik évfordulóját, a sok kisebb, ám az
osztrák lélek számára fontos jubileumot a politikai elit
diadalmenetnek szánta, bizonyítandó a mai Ausztria
nagyságát. Azt, hogy a nulláról indulva hova érkezett ez
a hatvan éve átmenetileg nevében sem létezõ, ötven
éve pedig mindenébõl kifosztott, nevén kívül szinte
semmivel sem bíró ország. Nem mellékesen megmu-
tatva azt is, hogy ez a páratlan siker, amit tíz évvel ez-
elõtt az európai integráció koronázott meg, milyen ha-
zai elégedettséget és nemzetközi megbecsülést vált ki.

Az elsõ pofon az egykori megszállóktól érkezett: a
sorsdöntõ államszerzõdés aláírásának méltó megün-
neplésére, a május 15-i ceremóniára a Belvedere-be
csak Oroszország – az egykori szovjethatalom utódálla-
ma – és Franciaország küldte el külügyminiszterét. Az
Egyesült Államokból egy Ausztriában gyakorlatilag is-
meretlen nyugdíjas szenátor, Angliából a frissen kine-
vezett Európa-miniszter érkezett. A nagyjelenet a palo-
ta márványtermének erkélyén persze így is hatásos volt,
a parkban üdvrivalgó ezreket tökéletesen kielégítette,
ahogy a négy plusz egy aláíró ország politikusai a kora-
beli ábrázolásnak megfelelõen integettek az erkélyrõl.
Az osztrák kancellár most is felmutatta a Moszkvától az
alkalomra nagyvonalúan kölcsönkapott alapszerzõdést,
és elhangzott a kulcsmondat is: Ausztria szabad. A gya-
nútlan szemlélõ a show-t tökéletesnek látta. A hatást
tovább növelte, hogy az osztrák politikusok krémje,
Schüssel kancellár és külügyminisztere, Ursula Plassnik
késõ délutánig vegyült a tömegben, beszélgetett, mo-
solygott, kezet rázott, és igazán nem látszott rajtuk a
csalódottság. Bevált a többi bombaötlet: bár nem tud-
ni, hogy a Belvedere hátsó kertjében legelészõ tehenek,
a felparcellázott Heldenplatzon termelt zöldségfélék
mennyiben emlékeztették a mai jólétben élõ osztráko-
kat a háború utáni ínségre, legalább jól szórakoztak. Az
ötletgazda szerint az üzenet egyértelmûen átjött. Már
csak azért is, mert egyéb, kevésbé jelképes gesztusok-
kal, az egykori újjáépítõk sokszori felemelgetésével, a
mindenbõl sokszorosan részt vállaló asszonyok kései
erkölcsi és anyagi elismerésével is megtámogatták.

A külföld, fõként a tengerentúl Ausztria iránti közöm-
bössége ennek ellenére keserû pirula volt. A nemzeti ön-
áltatás dolgában a politikusokkal néha vetekedõ sajtó az
elsõ felhördülés után tapintatosan levette a napirendrõl
az osztrák önérzetet ért sérelmet. Ugyanezt azonban a

belpolitikai visszásságokkal már nem tehette. Már csak
azért sem, mert ezzel épp a lényeget kendõzte volna el,
azt, hogy ez az Ausztria a kisiklások ellenére sem az az
Ausztria, itt az elmúlt évtizedekben (fõként másfél évtize-
de, abból is a hamarosan újabb választási gyõzelemre
készülõ Schüssel-éra öt évében) minden gyökeresen
megváltozott. Erre az egyik legjobb példa a hivatalos po-
litika csaknem egyöntetû fellépése a holokausztot taga-
dó, a nemzetiszocializmust és annak híveit dicsõítõ
jobboldali politikusok ellen. Sõt ez esetben az elítélõ
szavakat tettek is követték. A gázkamrák létét tagadó sza-
badságpárti parlamenti képviselõ, John Gudenus és párt-
társa, „a háború utáni náciüldözés” miatt keserûen pa-
naszkodó, a dezertõröket „bajtársgyilkosoknak” nevezõ
karintiai Siegfried Kampl, a törvényhozás felsõházának
(Bundesrat) soros elnöke, a kínos megnyilatkozásokkal
átmenetileg háttérbe szorította a jubileum eseményeit.
A nyár elejére azonban John Gudenus mentelmi jogát
felfüggesztették, hogy megkezdõdhessen a törvénybe üt-
közõ kijelentések igazságügyi vizsgálata. A székéhez ra-
gaszkodó, így leválthatatlan Kampl menesztésére pedig
példátlan módon Lex Kampl névre keresztelt új törvényt
fogadott el a parlament. Bár a szégyenfolt az osztrák kor-
mányon esett – végül is mindkét fekete bárány a
Schüssellel szövetséges párt tagja –, mégsem biztos,
hogy az ügy egyértelmûen rossz szolgálatot tett. Úgysem
hiszi senki, még a jubileumi eufória közepette sem, hogy
az egykor Hitler mellett oly lelkesen elkötelezett Ausztri-
ában mára csírája se maradt az antiszemitizmusnak. A
közvélemény-kutatások is ennek ellenkezõjét bizonyítják.
Aztán meg mi lehet meggyõzõbb, mint amikor a hata-
lomban lévõ kormány ilyen konkrét gyakorlati intézkedé-
sekkel bizonyíthatja a náci eszmék következetes tagadá-
sát. (Az imént említett felmérések egyebek között arról is
szólnak, hogy Ausztriában a lakosság fele még mindig
úgy véli: országának a nácizmus több jót hozott, mint
rosszat.)

Az persze csak sokkal késõbb mérhetõ, hogy a jubile-
ummal együtt járó múltfeltárás legújabb fejezete, a

saját szerep önmarcangolásszerû újraértékelése
mennyiben hat a mai osztrák társadalomra. Nem vitat-
hatóak azonban az erre irányuló kísérletek, amelyek ép-
pen a konzervatív–néppárti Schüssel kancellár kor-
mányzása idején teljesedtek ki. Ausztria számos ellent-
mondása közül csak egy, hogy ez a náci eszmék ellen
tevõlegesen fellépõ politikus éppen azzal a – mára tel-
jesen szétesõben lévõ, néhány hónapja kettészakadt –
Szabadságpárttal állt össze, amelyre leginkább jellem-
zõ a rajongás az ilyen eszmék, a náci múlt iránt. Látni-
való: bármi történjék, Schüssel tûzön-vízen át igyekszik
fenntartani a koalíciót, a ma magát Szövetség Ausztriá-
ért (BZÖ) néven emlegetõ, lassan, de folyamatosan ha-
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nyatló Haider-párttal. A múlt vállalásának elsõ lépése
kétségkívül egy szociáldemokrata kancellár, Franz Vra-
nitzky nevéhez fûzõdik. Õ volt az, akinek 1991 nyarán
volt mersze elvetni végre az oly sokáig makacsul hajto-
gatott áldozatszerep elméletét. Ma, legalábbis ebben
az ünnepi évben, szocialisták és néppártiak egyaránt
fennhangon hirdetik, milyen sajnálatos, hogy a szem-
benézés a valós múlttal oly sokáig késlekedett.

A halogatásnak – amelyet politológusok az egykori
NDK hozzáállásával mérik össze – szinte jóvátehetetle-
nek a következményei. Bár nem mondható, hogy halvá-
nyulna az érdeklõdés a második világháború, nevezete-
sen Hitler és uralma iránt, sõt az újabb és újabb doku-
mentumfilmeknek, archívummegnyitásoknak köszön-
hetõen sok az új ismeret vagy nézõpont, mégiscsak ge-
nerációk nõttek fel a „semmi közünk hozzá” elméletén.
A tettesek, a nácizmus aktív (avagy csendesen félrené-
zõ) támogatói ráadásul annyi év alatt hozzászoktak bi-
zonyos fokú védelemhez. Innen indulva nehezebb áttör-
ni – ahogyan azt az idén Schüssel kancellár megpróbál-
ta – az egykori dezertõrök hõssé nyilvánításának ötleté-
vel. Már csak az elmúlt évtizedek suttogásai miatt is
hallgatólagosan sokan osztják az ex-honatya Kampl né-
zeteit, és tartják hazaárulónak azokat, akik mellesleg
életük kockáztatásával, ilyen-olyan indítékkal nemet
mondtak a Wehrmachtnak. A dezertõrök rehabilitálása,
szerepük átértékelése nem az elsõ próbálkozás, már
több kísérlet is volt a valós történések bemutatására.
Az emlékezetes Wehrmacht-kiállítások a még élõ idõs
érintettek felháborodása mellett meghasonlásra, meg-
rendülésre, tépelõdésre késztették a leszármazottakat.

Nem nehéz napi aktualitással magyarázni azt a kö-
rülményt, hogy valóságos bestseller lett a tíz éve

elhunyt pszichoterapeuta, moralista és társadalomkriti-
kus, Erwin Ringel osztrák lelket boncoló munkáinak újra-
kiadása. A kiadó egy többletkötettel is megajándékozta
a téma iránt érdeklõdõket: mai politikusok, közéleti
személyek, a kultúra meghatározói elemzik, érvényesek-
e ma még Ringel tézisei. 1984-ben Az osztrák lélek cím-
mel megjelent munkája nem kevesebbet állít, mint
hogy a létezõ osztrák neurózis nemcsak a szeretet nél-
küli gyermekkorra vezethetõ vissza, hanem a múlt poli-
tikai, ideológiai, gazdasági és társadalmi törésvonalai-
ra, amelyek ugyanilyen törésvonalakat állítottak elõ az
emberek identitásában. A kisebbségek üldözéséhez és
a zsidóság megsemmisítéséhez vezetõ utat elõkészítõ,
opportunizmustól (is) vezérelt szimpatizánsok és tette-
sek késõbb az áldozat szerepébe menekültek, s mind-
eközben galád módon elfojtották, nekik maguknak mi-
lyen részük volt a történésekben.

Az elfojtás ezen évtizedeinek lassú elmúltával elkerül-
hetetlen a sokakat érõ megrázkódtatás. Ringel munkái,
köztük eddig kiadatlan elemzések legfeljebb szûkebb ré-
teghez jutnak el, de ez a jubileumi esztendõ tömegek
gondolkodásra késztetéséhez is jó alkalom. A négyré-
szes, összesen nyolcórás történelmi dokumentumfilm-
sorozat, amelyet a május 15-ei ünnephez igazítva sugár-
zott az ORF, összesen 4,5 millió nézõt szögezett a nyolc-
milliós Ausztriában képernyõk elé. A szerda esti adást

négy héten át úgy várták az osztrákok, mint valami szap-
panopera vagy krimi folytatását. Hugo Portisch, Ausztria
legkedveltebb és legismertebb történész-politológus do-
kumentumfilmese még soha nem látott archív filmekkel
gazdagon illusztrálva, tárgyilagosan és mégis a tõle
megszokott szenvedéllyel adott alapos áttekintést az
1945 és 1955 közötti oly keserves évekrõl. Eközben per-
sze nem kerülte meg a tárgyhoz elengedhetetlen ugrást
a háború idejére. Ma már Ausztriában is közhely, hogy az
osztrákok nemzetiszocializmusból igyekeztek felülmúlni
a németeket, a háború utáni fejlemények összefüggései-
ben ez a körülmény most mégis új dimenziót kapott.

Aki nem fogta be a fülét, nem hunyta be a szemét, kí-
méletlenül szembesülhetett olyan kínos tényekkel

is, hogy hogyan hunyt ki a bûnösök felelõsségre vonásá-
nak elsõ – a megszálló hatalmak által is kötelezõvé tett –
buzgalma már 1948-ban. Nemcsak azért, mert fordult a
világpolitika, és sem az amerikaiaknak, sem a szovjetek-
nek nem a múlt volt a fõ téma. Éppenséggel más forrás-
ból is ismeretes ma már – legfeljebb kevesebben enged-
ték magukhoz az információt –, hogy a háború utáni bel-
politikai színtéren egy adott pillanattól a pártok nem-
hogy nem firtatták a volt nemzetiszocialisták múltját, ha-
nem versengtek a kegyeikért, és válogatás nélkül tobo-
rozták õket saját soraikba. Az sem újdonság, hogy e té-
ren a szocialisták még a legendás Kreisky alatt is élen
jártak. Igaz, ennek a nácikat beszippantó pártépítésnek a
dimenziói most váltak csak ismertté, sõt egészen a kö-
zelmúltig a téma abszolút szalonképtelen volt. Ezúttal
történészbizottság vizsgálódott, s hozta nyilvánosságra
döbbenetes kutatási eredményeit.

Mindamellett nyilvánvaló, hogy Portisch a több szá-
lon futó, a felszabadulás és a kialakított négy zóna ese-
ményeit összefüggéseikben feltáró filmmel nem elsõd-
legesen ezeket a részben ismert információkat szándé-
kozott közzétenni. Inkább a sikertörténetet szerette vol-
na dokumentálni s feltárni, illetve a büszkeséget és elé-
gedettséget erõsíteni az osztrákokban. Ráébreszteni a
kevésbé tudatosan gondolkodókat, milyen szerencsé-
sen alakult a sorsuk.

A tévénézõben önkéntelenül megfogalmazódott a
kérdés: hogyan sikerült Ausztriának kikászálódnia ebbõl
a mocsárból, Marshall-segélyhez jutnia? Miként hitette
el nemcsak önmagával, de a külvilággal is, hogy nem
legyõzött, hanem maga is áldozat? Hogyan szabadulha-
tott meg ilyen gyorsan a megszállóktól, köztük a távo-
zásra kevéssé hajlamos szovjetektõl?

A dokumentumfilm a kedvezõ nemzetközi helyzet ál-
dásait hangsúlyozza, de a páratlan összetartásra, a kü-
lönbözõ indíttatású és eszmeiségû politikusok céltuda-
tos és minden egyéb szempontot félresöprõ együttmû-
ködésére, sõt ötletességére is rámutat. Az osztrák mû-
kincseket a megszállóktól féltve például külföldi kiállí-
táskörútra küldték. A nagy értékû festmények évekig kó-
boroltak a világban, nem csekély örömet és meglepe-
tést okozva a képzõmûvészet külföldi – tengerentúli –
szerelmeseinek, amíg az osztrák politikai vezetés meg-
felelõnek látva a helyzetet haza nem rendelte a gyûjte-
ményt.

4788



Talán épp ez a titok nyitja. Manapság, a minden ma-
gasabb szempontot félretéve kíméletlenül egymást

kaszaboló, ugyanakkor az országos sikertelenség miatt
állandóan bûnbakokra mutogató politikusok korában
az ember döbbenten látja, mit tehet az összetartás, a
kicsinyes célok (átmeneti) félresöprése. A bûnbakkere-
sés-ügyben is van tanulság. Miközben sem a film, sem
a tucatnyi kiállítás, tanulmány, elõadás nem állítja,
hogy a megszállás kora fenékig tejfel lett volna, az egy-
kori felvételek, de a mai felidézésük is mentes a lelket
mérgezõ szitok-átokról. Tárgyilagos, szinte szenvtelen
beszámolók mesélik el, hogyan vittek el minden moz-
díthatót a kivonuló szovjetek, milyen színvonalkülönb-
ség volt az általuk kiürített és a másik három övezet kö-
zött, mi maradt – illetve nem maradt – utánuk. A kora-
beli felvételek ugyanakkor a megszállás elsõ idõszaka
után viszonylag rendezett hétköznapokat mutatnak,
ilyesmit tükröz a szovjet megszállási övezetrõl rende-
zett burgenlandi kiállítás is. Mindennek egyébként
nincs köze ahhoz, hogy a Schwarzenberg téren háborí-
tatlanul áll talapzatán a vöröskatona. Nem zavar senkit
a cirill betûs felirat vagy maga szovjet hõsi emlékmû,
amelynek történetérõl most jelent meg egy könyv.
Ugyanígy érintetlen például a Sztálint ábrázoló dombor-
mû egy Schönbrunn közeli kis panzió falán, belesimul-
va a mai Bécs mindennapjaiba. Igaz, nem „csak úgy”,
hiszen a mindenre aprólékosan kitérõ államszerzõdés
ezt is elõírja. Az azonban figyelemre méltó, hogy egyet-
len politikai csoport sem követeli az Ausztriára nézve
sok hátrányos kitételt, rengeteg fizetési kötelezettséget
tartalmazó – annak idején kompromisszumként, a szent
cél, a kivonulás érdekében elfogadott – szerzõdés reví-
zióját. A mai Ausztria jólétét, az életszínvonal-ranglis-
tán elfoglalt elõkelõ helyét tekintve óhatatlanul felvetõ-
dik a gondolat: talán ez is a siker titka, hogy a másutt
mindennapos acsarkodás helyett itt másra fordították
az energiát az évtizedek alatt.

A jubileumi évben a visszatekintés nemcsak szélesebb
körû, hanem kissé el is tér a korábban megszokottól. Ter-
mészetesen nem választhatók le a napi politikai célok –
naivitás lenne azt hinni, hogy a nagyobbik kormányzó
párt nem használja ki a lehetõséget, és eltekint vívmá-
nyai sulykolásától. Lehet ugyan eltúlzottnak tartani en-
nek mértékét, de el kell ismerni, hogy egy és más tényleg
történt. Ez a kormány hozta tetõ alá a nácizmus üldözöt-
teinek kései kárpótlását, létesített és töltött fel pénzzel
erre szolgáló alapot. Az is igaz persze, hogy jogi akadá-
lyok – az amerikai egyéni perek – miatt ténylegesen in-
kább csak a benyújtott igények feldolgozásával haladtak
elõre, mint a jelképesnek mondható kifizetésekkel, de
kétségtelen, hogy az áldozatoktól elkobzott mûkincsek
és egyéb vagyontárgyak, ingatlanok tulajdonviszonyai-
nak rendezésében nagyot léptek elõre. Talán már nem is
érdemes feszegetni: miért csak most. Minden jel szerint
néhány nagy figyelmet keltõ ügy végére éppen az idén
sikerül pontot tenni: közös megállapodással még az év
vége elõtt osztrák döntõbíróság ítélkezik több Klimt-
festmény sorsáról, és mivel az amerikai bíróságok elte-
kintenek a további egyéni perektõl, elhárul az utolsó
akadály a kárpótlások kifizetése elõl. A kormány sikerlis-

táját gazdagítja a megállapodás az ausztriai Zsidó Kul-
túrközösséggel, amelynek létét menti meg, fennmaradá-
sát biztosítja az elrabolt ingatlanaiért így kifizetendõ mil-
liós összeg. Emellett az is tény, hogy az államszerzõdés
egy másik elõírása, a karintiai szlovén népcsoportot
megillõ jogok teljes biztosítása – köztük a kétnyelvû
helységnévtáblák felállítása – ötven év alatt se teljesült.
Sõt az ügy ismét elõvett és felgyorsított tárgyalása sem
hozott eredményt, pedig a kancellár szerette volna fel-
venni ezt a gyõzelmet is az ünnepi leltárba.

A jubileumi múltba nézés értelemszerûen pedagógi-
ai célzatú is. Még néhány évvel ezelõtt is – enyhén szól-
va – hiányos volt a történelemoktatás errõl a korszakról.
Nem is olyan régen vetítették a televízióban azt a doku-
mentumfilmet, amely elõször mutatta a Heldenplatzon
Hitlert õrjöngve éltetõ, az anschlusst üdvözlõ tömeget –
hiteles, eredeti képekkel cáfolva az áldozatlegendát. Ma
már a nemzetiszocialista múltja és mai képmutatása
miatt Ausztriát 1989-es haláláig kíméletlenül ostorozó
(„Ahol egy osztrák, ott egy náci”) Thomas Bernhard is a
Nemzet Írója – igaz, csak néhány éve –, és munkássága
a felvilágosító és tudatformáló kampány részévé lett.

Az idei jubileumi esztendõben azonban mintha más-
hol lenne a hangsúly. Mintha már nem a bûntudat erõ-
sítése lenne a cél, inkább a hõsökrõl esik szó. Parla-
menti plenáris ülés emlékezett meg az ellenállásról –
amelyrõl sokan azt se tudták, egyáltalán létezett-e.
Nyilvánosságot kapnak az üldözöttek befogadói, bújta-
tói, segítõi. Az új felfogás beszédessé tesz eddig hallga-
tó egykori szemtanúkat, sokan közülük elmondják, hogy
történetükre eddig egyrészt senki nem volt kíváncsi,
másrészt sem a túlélés, sem az üldözöttek segítése
nem látszott túl nagy dicsõségnek.

Új vonás az is, hogy a felvilágosítás és tudatformálás
célközönsége egyértelmûen az ifjúság, nekik szánják

a példaképnek állítható hõsöket. A csillagok nem hunynak
ki címmel a televízió is sugározta azt a dokumentumfil-
met, amelyben 17-18 éves iskolások készítenek interjút
megmentõiknek emléket állító túlélõkkel, sok esetben az
egykor volt bujkálás helyszínén. A többség persze nem
tért vissza a haláltáborokból: az õ sorsukat ugyancsak is-
kolások kutatják fel. Jelenleg húszezren vesznek részt a
programban, amelynek csúcspontjaként a „Levél a csilla-
gokhoz” rendezvényen nyolcvanezer hófehér léggömb re-
pítette a magasba a Heldenplatzon a gyerekek által pa-
pírra vetett történeteket.

A rendezvény csak látszólag az ügyes píár egyik meg-
nyilvánulása. Valójában sokkal több ennél. Újabb és
újabb iskolások jelentkeznek a programba, márpedig a
fiatalok, akik megismerkednek túlélõkkel, szemtanúk-
kal, személyes elbeszéléseik alapján jegyzik fel történe-
teket, többet megtudnak a történelemrõl, mint a sema-
tikus, dátumokkal tarkított iskolai történelemórákon. A
projektet gondozók hiszik, hogy a múlttal így szembe-
sülõ fiatalok között aligha akad majd holokauszttagadó,
és õk jobban tudnak majd érvelni a fasizmus máig fel-
felbukkanó dicsõítõivel szemben. A hasonló projektek
szükségessége, s a téma, túléli a jubileumi évet.

Szászi Júlia
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