
TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK V.
A KLTE Történelmi Intézetének kiadványa

Debrecen, 1996.

Bariska István Mihály

Diszkontinuitás és kontinuitás - Az osztrák identitás 
anatómiájának kérdéséhez 1945 előtt és után

A nyugati típusú nemzetállam kialakulása Közép- és Kelet-Európábán az etnikai, nyelvi 
és vallási sokszínűség korlátaiba ütközött. Eszerint a Habsburg-Monarchia újkori történelmét 
tekintve az alapvető probléma a következőkben összegezhető: Míg a magyar korona 
országaitól eltekintve az államalkotás folyamata figyelemre méltó eredményekkel járt, addig 
az “összosztrák” nemzet kialakulását lépten nyomon kudarcok kísérték.

A népek keveredésének tarka konglomerátumában a strukturális különbségek sokkal 
mélyebbek voltak, mint a kontinens nyugati felén:1 az itt élő népcsoportokra nemcsak 
kulturális, vallási, nyelvi és mentalitásbeli megosztottság volt jellemző, hanem a 
különbségeket még tovább erősítette a gazdasági fejlődés eltérő színvonala is.

A 19. század iparosító korszakaiban lezajlott területileg egyenlőtlen gazdasági fejlődés 
az osztrák gazdasági szerkezet főbb körvonalait évtizedekr e előre meghatározta:2 az ipari 
élet főbb területei és központjai túlnyomóan Ausztria keleti részén, Stájerországban, valamint 
a nyugati peremterületeken helyezkedtek el. Azok mind a munkaerő, mind a piac 
tekintetében szoros kapcsolatban álltak a monarchia más területeivel. Kisebb intenzitással 
vagy egyáltalán nem tudtak bekapcsolódni a gazdasági vérkeringésbe Ausztria középső 
részei. Itt helyezkedtek el azok a felvevő piacoktól távol eső agrárterületek, ahol a 
hagyományos alpesi legelőgazdálkodás megőrizte évszázados pozícióit.

Az eltérő fejlődés természetesen a szociális szerkezet terén is különbségeket 
eredményezett az egyes régiókat tekintve, és egyidejűleg rányomta a bélyegét az örökös 
tartományok identitására.

Mivel a Habsburg-Monarchia politikai, gazdasági és kulturális elitje a birodalom nyugati 
felében élő németajkú lakosságból került ki, így a mai Ausztria területére a katonaság, a 
hivatalnokság és a közlekedés területén alkalmazottak aránya átlagon felül magas volt. A 
többségében német nyelvű örökös tartományok területén helyezkedett el a birodalom 
fővárosa, Bécs. Itt a fent említett társadalmi csoportok és osztályok egyedülálló 
koncentrációjának lehetünk a szemtanúi. Ezen rétegek skálája Bécsben még tovább erősödött 
banki- és kereskedelmi alkalmazottakkal, a fővárosi középosztállyal és egy tipikus fővárosi 
értelmiséggel és kulturális elittel.

A birodalom nyugati felén későn érvényre juttatott, de ugyanakkor korlátozott 
parlamentarizmus, a politikai kultúrának három élesen elkülönülő táborra szakadása - habár 
1945 után egyre kisebb mértékben - mind a mai napig hátrahagyta nyomait az osztrák
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politikai életbe^. Ezeket a táborokat - az elsősorban szociáldemokrata munkásosztályt, a 
paraszti és kispolgári rétegekre építő poltikai katolicizmust, a reakciósokat és mérsékelt 
liberálisokat felvonultató németnemzetieket - nemcsak ideológiai különbségek, hanem külön 
élettér kialakítása is jellemzi.

Az osztrák politikai életben a hagyományoknak a XX. században is meghatározó szerepe 
volt. M egm utatkozik mindez egy a rendi hagyom ányokra építő, a katolikus 
társadalomelméleteket támogató gondolkodásban, melyhez szorosan kapcsolódik egy 
megegyezést és kompromisszumokat kereső konfliktusszabályozási mechanizmus, felsőbb 
instanciák gyámkodásának igénye, valamint egyfajta félelem a nyilvánosságtól és a 
kritikától.

1918-19 - Ausztria “forradalma” és и köztársaság megalapítása: Habár az Osztrák 
Köztársaság, mely az I. Világháború végén a széteső soknemzetiségű állam romjain jött 
létre, nyíltan szakított monarchikus és multinacionális múltjával, annak hatása az osztrák 
politikai életben lépten nyomon tettenérhető. Az újjonan keletkezett állam már 1920-ban 
köztársasági alkotmánnyal rendelkezett, területét a Párizs környéki békékben újraszabták, 
m elyet az Osztrák-M agyar-M onarchia utódállam aival szemben fegyveres 
határkonfliktusokban sikertelenül vagy sikerrel védelmezett.

Az igazgatási és ellenőrzési funkciók elvesztése, valamint a gazdasági mozgástér 
drasztikus szűkülése, a monarchia Habsburg-lojális német nyelvű elitje és középrétegei 
számára, többnyire csak mérsékelt németnemzeti osztrák identitásának messzemenő 
lerombolásával volt egyenértékű. Amennyiben nem találtak menedéket a habsburghű 
politikai konzervatív katolicizmusban, úgy a polgári és kispolgári rétegek túlnyomóan egy 
németorientált identitásban véltek új támaszt felfedezni; politikai és gazdasági céljaikat a 
mielőbbi “Anschluss”-ban fejezték ki.

Az “Anschlusst” azonban a győztes hatalmak egyre-másra megtagadták. Ennek ellenére 
sem hagytak alább a lakosság széles köreit átfogó “Anschluss”- mozgalmak. Az új politikai 
képződmény területi identitása így olyan tekintetben folyamatosan negatív maradt, 
amennyiben annak törekvése az volt, hogy részévé váljon a Német Birodalomnak, ráadásul 
az osztrák társadalom kulturális értelemben a három politikai tábor választóvonala mentén 
továbbra is elaprózódott.

A közvetlen háborús következmények mellett súlyos csapás volt a több szálon keresztül 
összekapcsolódó gazdasági tér felbomlása és a Habsburg-Birodalmon belüli uralmi funkciók 
elvesztése: gazdasági stagnálás, pénzintézetek és bankok összeomlása, egész iparkörzetek 
nagymérvű hanyatlása, az infláció és a munkanélküliség emelkedése, mely immáron már 
az állami alkalmazottakat is érintette.

A gazdasági életképtelenség jelszava, az “Anschluss” iránti óhaj és a politikai 
radikalizálódás a politikai élet azon kevés jellemzői közé tartozott a két háború közötti 
időszakban, mely többé kevésbé mindhárom politikai táborra érvényes volt. Az eredetileg 
gazdasági és társadalmi különbségeken nyugvó állandó konfliktust, mely Bécs és a 
tartományok között bontakozott ki, még tovább erősítette azok egyre élesebben jelentkező 
politikai ellentéte is, amennyiben a tartományok elsősorban konzervatív és nemzeti 
dominanciájúak voltak és a főváros kormányzását évtizedeken keresztül a szociáldemokraták 
tartották a kezükben. A “vörös-fekete” kormánykoalíció megszűnte (1920), valamint a
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Seipel kancellár által végrehajtott pénzügyi egyensúlyteremtést (1922) követően a 
defenzívába szorított szociáldemokrácia társadalmi és politikai elképzeléseit fellegvárában, 
a “Vörös Bécsben” igyekezett megvalósítani, míg a tartományi székhelyeket, valamint a 
kisvárosokat növekvő mértékben át kellett, hogy engedje a keresztényszocialistáknak és a 
heimwehrfasiszta reakciónak, ami a vidéket, mely amúgy sem volt szociáldemokrata 
érzelmű3, mobilizálni igyekezett a Bécs elleni vonulásra (“Marsch auf Wien”). A 
paramilitáris alakulatok közötti politikai erőszakcselekmények4 és utcai harcok végül 
majdnem mindennapossá váltak. Miután beköszöntött a gazdasági válság a radikális 
nemzetszocilista mozgalom követőre talált a fiatalokban, a válságban lévő középrétegekben 
és más társadalmi csoportokban.

A bürokratikus hétköznapok és a köztársaság politikai ceremóniái még messzemenőleg 
a monarchia tereiben zajlottak, és ez az állapot az 50-es évek végéig alig változott. A 
nyilvános reprezentációk az I. Köztársaság idején gyakran militáris vagy paramilitáris 
jelleget öltöttek. A tömeggyűlések és felvonulások szigorú, nem egyszer harcias, 
antirepublikánus, katolikus koreográfia szerint zajlottak. Az egykori frontharcosok, a 
Heimwehrek és németnemzeti katonai alakulatok, az SA-t és az SS-t bezárólag, felvonulásaik 
és ellenfelvonulásaik rituáléjával közvetlen kapcsolatot létesítettek a Habsburgok államában 
meghonosított katonai, az állam felsőbbrendűségét reprezentálni kívánó tradíciókkal.

A Monarchia parádéinak azonban az I. Köztársaság és a “rendi állam” katonai 
felvonulásival szemben elsődlegesen az volt a funkciója, hogy a katonait szembeállítsa a 
civil felfogással, míg utóbbi esetében annak funkciója a katonai és civil felfogás 
integrálásában, a politika és a társadalom militarizálásában állt.

A militáns szociáldemokrácia válasza a konzervatív-reakciós, valamint fasiszta erők által 
felvonultatott pompára nem maradt el. A fény és a pompa helyett egyszerűbb, józanabb 
megjelenésre fektették a hangsúlyt. Öltözékük egyfajta keveréke volt a világháborús 
egyenruhának és egy kiránduló felszerelésnek.

A szociáldemokrácia munkásünnepe igazi formában majd csak a 20-as évek végén 
teljesedik ki. Szellemiségében ötvöződtek a Francia Forradalom korából átvett, racionalitást 
tükröző, a szimbolizmusra nagy súlyt fektető ünnepségeknek és a német-”nemzeti” 
nemzetkultusznak a jegyei is.5

Az ellenkultúrák (keresztényszocialista contra szociáldemokrata) demonstrációjának 
nevezetes napjává vált a köztársaság kikiáltásának a napja, 1918. november 12. Állami 
ünneppé való emelése (1919) nem aratott osztatlan sikert. A munkáspártok követői mellett 
részleges elfogadást nyert a liberális és németnemzeti polgárság köreiben; mégis ez a nap 
megmaradt a szociáldemokrácia ünnepének és mintegy őszi ellenpárja volt a májusi 
ünnepségeknek. A keresztényszocialisták ezen az ünnepnapon elzarándokoltak a Bécs közeli 
Klostemeuburgba, ahol felkeresték Babenberg Szent Leopold sírját. A császár születésének 
(Ferenc József, 1830. augusztus 18.) hagyományos megünneplése6 a keresztényszocialista 
ünnepségek között valóságos népünneppé nőtte ki magát. Az I. Köztársaság ünnepségei 
tökéletesen reprezentálták a különböző politikai “táborok” és kultúrák szembenállását és 
bizonyították a konszenzusra való törekedés hiányát.

1933-34 - Polgárháború és “rendiállam”: A világgazdasági válság társadalmi és politikai 
következményei a 30-as évek elején lerombolták az osztrák demokrácia labilis szerkezetét.
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Tömeges m unkanélküliség, a középosztályok elbizonytalanodása, a szakmai 
kilátástalanságba taszított fiatalság radikalizálódása, a társadalmi és politikai hatalmi 
pozíciók eltolódása lett a krízis eredménye. A munkásmozgalom tovább gyengült és politikai 
értelemben fokozatosan szétforgácsolódott. A belpolitikai élet radikalizálódását erősítette 
a fóderalisztikus elveket képviselő, konzervatív beállítottságú tartományok szembenállása 
a centralizálni kívánó “Vörös Béccsel”. Mindez alapjaiban megingatta azt az alkotmányos 
kompromisszumot, mely még jellemezte a köztársaság korábbi “forradalmi “ éveit. A 
politikai erőszakcselekmények mindennapossága, az egyre fokozódó militarizálódás, a 
heimwehrfasizmus előrenyomulása, lehetetlenné tettek egy esetleges kompromisszumot a 
szociáldemokráciával.

A gazdasági válságnak volt az is a hozadéka, hogy az államháztartást külföldi segítséggel 
újra szanálni kellett, melynek feltétele újabb külpolitikai lemondó nyilatkozatok megtétele 
volt. Az 1932 -ben a Népszövetségnél Lausanneban elért kölcsön folyósításához szorosan 
kapcsolódott az “Anschluss“ ismételt megtiltása. Még ebben az évben Ausztria - szerte 
jelentős választási sikereket ért el az NSDAP7. A kormányzó polgári koalíció e fejlemények 
következtében szétesett. Ezzel megnyílt az út egy tekintélyelvűséget és hivatás-rendiséget 
propagáló eredetileg a keresztényszociális táborról leváló csoportosulás előtt. Dollfuss 
kancellár ennek a kormányzási stílusnak külön nyomatékot adott, amikor bevonta a 
kormányzásba a Heimwehrek azon szárnyát, mely ideológiailag az “osztrák” út követője 
volt. Mint a társadalom “hivatásrendi” berendezkedését” és “keresztény megújjításáf ’ célzó 
ideológia képviselője a rendszer autoriter jellegét fokozatosan erősítve lépésről lépésre 
hatályon kívül helyezte a demokratikus intézményeket (1933. március 4-én kiiktatta a 
Nemzeti Tanácsot, betiltatta ill. feloszlatott politikai szervezeteket stb). Ezt tette egyrészt 
olyan célból, hogy megtörje a szociáldemokrácia maradék politikai hatalmát, valamint 
gátat vessen a nemzetszocializmus növekvő térnyerésének. Dollfuss kormánya azonban 
figyelmen kívül hagyta, hogy az ilyen módon szított kétfrontos háború Mussolini és Horthy 
támogatása ellenére is könnyen meghaladhatja a “hazafias” tábor erejét. Ez a tény 1934- 
ben csaknem beigazolódott, amikor a szociáldemokraták egyes csoportjainak és a (már 
betiltott) Köztársasági Védszövetség kétségbeesett felkelési kísérlete a februári véres 
harcokhoz vezetett. Ezt követte az illegális NSDAP-nek az SA-nak és az SS-nek július 25- 
ei puccskísérlete, melyet bár sikerült elfojtani, de ugyanakkor maga Dollfuss is életével 
fizetett érte.

Már ezt megelőzően életbe lépett a “keresztény rendi állam” osztályokon túlmutató 
alkotmánya, melynek hátterében fontos szerepet játszott XI. Pius pápa által közreadott 
Quadragesimo Anno című enciklikája. Míg az új alkotmány a gyakorlatban alig, vagy 
egyáltalán nem érvényesült, addig a kormányzás autoriter jellege Dollfuss, majd utódja 
Schuschnigg idején tovább erősödött. Az osztrák politikai katolicizmus korporativ logikája 
nem volt képes arra, hogy szélesebb rétegeket mozgósítson; a fasiszta típusú mozgósítási 
stratégiák hatékonysága nagyon csekély volt. A Dollfuss-Schuschnigg-rezsim nem 
rendelkezett széleskörű politikai bázissal. Miután elveszítette a céljai megvalósításához 
nélkülözhetetlen fasiszta Olaszország támogatását és nem tudott ellenállni a nemzetszocilista 
Németország növekvő nyomásának (1936 - Júliusi Egyezmények Németországgal), 
Ausztriát fokozatosan bekebelezték a hitleri politika érdekei.
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Ami a rendszer politikai szimbolikájának az eszköztárát illeti, abban a politikai 
katolicizmus hagyományos szimbólumait adaptálták fasizáló jegyekkel. A “rendi állam” 
utolsó éveiben felerősödtek azok a tendenciák, melyeknek félreismerhetetlen Habsburg- 
restaurációs töltésük volt. Egy ilyen folyamat figyelhető meg a külsőségeiben a régi Ausztria 
hagyományaira építő militarizmus térnyerésében.

A “rendi állam” ugyanakkor nagy hangsúlyt fektetett arra is, hogy elnevezéseiben, 
szimbólumaiban és szervezeteiben utánozza radikális német konkurrenciáját. Mindez 
természetesen olyan hatást keltett, hogy a rendszer fasizálódik, valójában az nélkülözte az 
olasz fasizmus és a nemzetszocializmus dinamizmusát, képtelen volt széles tömegeket 
politikailag mobilizálni. Társadalomfelfogásában túlhaladott mintákat követő Dollfuss- 
Schuschnigg-rezsim célja egy olyan “hivatásrendi” stabilizáció volt, melyben a paternalista 
állam azon rétegek érdekeit fogja érvényre juttatni, melyek vesztesei voltak az “osztrák 
forradalomnak”, a demokratikus államformának és az ipari modernizációnak8. A 
rekatolizáció igényével fellépő rezsim igyekezett ilyen irányban befolyásolni a művészetet 
és a kultúrpolitikát és hangsúlyozta az “osztrák gondolat” katolikus, antiliberális (részben 
antiszemita) és antiporosz jellegét. Ennek a politikának az ambivalenciáját jól mutatja 
ugyanakkor a Dollfuss és Schuschnigg Ausztria-ideológiájában erőteljesen hangoztatott 
“össznémet” küldetéstudat. Ezen végeredményben a nemzet-szocializmus kezére játszó 
ideológia ellen csak kevesen emelték fel a szavukat, így például a keresztényszocialista 
Emst Karl Winter és később a kommunista Alfred Klahr.

A többértelműség kifejeződésére példa az a mondat is, mellyel Schuschnigg dacolva 
Hitler nyomásával 1938. március 13-ra népszavazásra szólított fel: “Egy szabad és német, 
független és szociális, keresztény és egységes Ausztriáért”.

A “rendi állam” propagandája csak annyiban tett különbséget német és osztrák között, 
amennyiben utóbbit a német faj hitelesebb képviselőinek, “jobb németeknek” titulálták. 
Ez a felfogás nemcsak azért volt problematikus, mert nem alapozta meg semmilyen 
konszenzus, hanem azt elméleti oldalról olyan professzorok alapozták meg, akik akkoriban 
már a nemzetszocializmus szolgálatában álltak, (pl: Heinrich von Srbik “Össznémet 
történelemfelfogása”)

1938 - “Anschluss” és nemzetszocialista hatalomátvétel Ausztriában'. Schuschnigg 
1938. március 11-ei lemondása, az “Anschluss”-ról szóló törvény életbelépése (1838. 
március. 13.), majd a 10-ei népszavazás, melyen az osztrákok 99 százaléka igent mondott 
“Ausztriának a Német Birodalommal való újraegyesülésére”, az önálló Ausztria végét 
jelentette. A nagyrészt enthuziazmussal fogadott Anschlusst és az “Ostmark” betagozódását 
a “Nagynémet Birodalomba” valójában se okkupációnak se “nemzeti felkelésnek” nem 
lehet tekinteni. Ausztriában a nemzetszocializmus háromszoros hatalomátvételének vagyunk 
a tanúi. Állt ez egy alulról jövő hatalomátvételből, melynek képviselői a gazdaságilag és 
szociálisan radikalizált középrétegek és deklasszált fiatalok voltak; egy belső 
hatalomátvételből, melyet azon mérsékelten nemzetszocialista érzelmű középrétegek és 
katolikusok hajtottak végre, akik már a “rendi állam” ideje alatt pozíciók sorát szerezték 
meg; és végül egy kívülről jövő hatalomátvételből, a németek intervenciójából.

A politikai következményeken túl mindez messzemenően a társadalmi szerkezet és az 
Első Köztársaság hagyományainak a lebontásához vezetett. Kihasználva a tartományok
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Bécs-ellenességét és hagyományos regionális identitását a nemzetszocializmus az egyébként 
is kényes osztrák identitást fokozatosan megtörte, nem utolsó sorban ezt a célt szolgálta az 
is, hogy az “Ostmark” területét hét új “birodalmi gaura” osztották fel. Rövid időn belül 
nemcsak az olyan elnevezéseket tiltották be, mint “Ausztria” ill. “Ostmark”, hanem minden 
olyan területi egységre emlékeztető elnevezést is, melyek emlékeztettek régi osztrák 
identitásokra. Az osztrákok ezeket az intézkedéseket mindaddig pozitívan fogadták, míg a 
német háborús cselekményekből profitot remélhettek.

Az 1938 és 1945 közötti időszak ugyanakkor új távlatokat nyitott meg a nemzeti öntudat 
fejlődése előtt. Két síkon folyt tovább a harc Ausztria identitásának a megőrzéséért, az 
ellenállás területén és az osztrák emigrációban.

Az 1918 és 1945 közötti időszak politikai és társadalmi válságai mindhárom osztrák 
“táborban” maradandó nyomot hagytak. Azok mindegyikében közös jellemző, hogy két 
meghatározó történelmi válságkorszakot éltek át: a katolikus-konzervatívok 1918-at és 
193 8-at, a “marxisták” 193 3-34-et és 193 8-at, a német-’nemzetiek” (ill. nemzetszocilisták) 
1933-34-et és 1945-öt. Csak az első két tábor tudta az 1945 által reprezentált törést, mint 
pozitív, idetitástformáló tapasztalatot az ezt követő korszakba beépíteni.

Az osztrák identitás a Második Köztársaság idején

Ha kísérletet akarunk tenni a Második Köztársaság identitástörténeti megközelítésére, 
úgy figyelmünket nem kerülheti el e korszak minőségileg új kül- és belpolitikai orientáltsága.

E tekintetben a következő korszakok különíthetők el egymástól: A háború utáni korszak 
első évei, amikor is a szövetséges megszálló hatalmak különböző külső befolyásainak 
volt kitéve Ausztria. A második korszakra a kiéleződő hidegháború, növekvő nyugati 
orientáció volt a jellemző a megszálló hatalmak folytatódó jelenléte mellett, mely időszakot 
1955-ben az államszerződés és az “örökös semlegességről” szóló nyilatkozat zárt le. Az 
ezt követő harmadik időszak (a 60-as évek végéig) jellegét a külpolitikai enyhülés, Ausztrián 
belül pedig a provinciális önelégültség és kezdődő német orientáltság adja. A negyedik 
szakaszt (1970-1985) a nemzetközi szervezetekben és politikában való egyre intenzívebb 
részvétel, ugyanakkor Ausztria büszke befeléfordulása jellemzi. Ezt egy rövid átmeneti 
idő követte, mely Waldheim szövetségi elnök háborús múltja körüli nemzetközi afférok 
miatt a fájdalmas elszigetelődés korszaka lett. (1986/88) Majd végül következik az ötödik 
periódus, melyben Ausztria teljes nyugat-európai integráció útjára lépett és ismét nyitott 
Kelet- ill. Közép-Kelet-Európa felé.9 A kelet-nyugati konfliktus befejeződésével és a kelet
európai kommunista rendszer összeomlásával Ausztria geopolitikai helyzete alapvetően 
megváltozott. Míg korábban a hivatalos külpolitika Ausztriát sokszor, mint “Európa szívét” 
aposztrofálták, mára az Európai Unió peremországaként, külső konfliktusok metszéspontján 
helyezkedik el.

Az osztrákok tudatában a Második Köztársaság gazdasági kapcsolatait és külpolitikáját 
tekintve továbbra is fontos szerepet játszanak a történelmi hagyományok: egy 1980 körüli 
reprezentatív felmérés szerint a megkérdezettek 78 százaléka elfogadta a kisállami létet, 
míg 18 százaléka sajnálkozását fejezte ki az elvesztett nagyság miatt. Az osztrákok 75 
százaléka Ausztria szerepét abban látta, hogy “békés semleges zónát képezzen a hatalmi
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blokkok között” és 57 százalékuk szerint országuk feladata az, hogy “híd legyén kelet és 
nyugat között”. Ezek a felfogások a Második Köztársaság sajátos identitásai közé tartoznak. 
Emellett léteznek még olyan szerepfelfogások, sztereotípiák, melyek a két háború közötti 
időszakból ill. a Második Köztársaság első két évéből maradtak fenn: így 17 százalék 
Ausztriát a “keresztény Nyugat elővédjének, 7 százalék a “Kelet elleni védőbástyának” és 
47 százaléka egy nagy kulturális örökség hordozójának tekinti.10

A Második Köztársaság: a stabilitás korszaka

A Második Köztársaság kezdetén - hasonlóképpen, mint egész Közép-Európában - a 
Második Világháborút és a náci diktatúrát követően a gazdasági és politikai viszonyok 
mély válságának lehetünk a szemtanúi.

Az 1945-ben induló új korszak identitása és politikai berendezkedése alapján egy egységes 
“történelmi blokként” jelenik meg. Ez alapvetően meghatározta viszonyát a XX. század 
korábbi történeti periódusaihoz, az I. Köztársasághoz és a náci rezsimhez. A köztársaság új 
önálló társadalmi és gazdasági arculata három elem összjátékának volt az eredménye: az 
állami szektor magas aránya az iparban, a társadalmi érdekcsoportok erősen neokorporotista 
szerveződése és a szociális partnereknek messzemenőleg a konszenzusra építő 
együttműködése.

A régi politikai “táborok” Ausztriában sokkal tovább megőrizték befolyásukat, mint 
sok más hasonló nyugati társadalomban. Az osztrák politikai élet nyugati demokráciákra 
nem jellemző magasfokú szervezettsége mutatja a párttagok és a választásokon résztvevők 
számának nagysága. Jellemző továbbá a kényszertagság az egyes ágazatok köré szerveződő 
érdekvédelmi szervezetekben, és azok meghatározó szerepe a politikai döntési 
mechanizmusokban.

Az Ausztriában fellelhető négy érdekvédelmi szervezet két nagy csoport érdekeinek a 
védelmét látja el: a munkavállalók a munkáskamarákba és a Szakszervezeti Szövetségbe, 
a függetlenek a Szövetségi Gazdasági Kamarába és Mezőgazdasági Kamarákba tömörülnek. 
Ezek a választóvonalak többé kevésbé megfelelnek a nagy politikai pártok bázisainak. 
Erre a rendszerre jellemző továbbá az érdekvédelmi tömörülések és a pártok között fennálló 
erős személyi összefonódások. Ezáltal a szervezetek vezetőinek a közreműködésével zárt 
ajtók mögött kialkudott gazdasági- és szociálpolitikai kompromisszumok a mindenkori 
bázissal szemben könnyen érvényesíthetők voltak és sokáig nem voltak akadályoztatva 
bonyolult parlamenti szavazások által.

A szociális partnerek érdekegyeztető és érdekérvényesítő rendszere, a “Paritásos 
Bizottság” és intézményei nem igényeltek formális alkotmányos szabályozást. A fenti 
rendszer stabilitását és sikerét szolgálta az a nemzeti és történeti önérzet is, melynek egyre 
erősebben kezdtek a körvonalai a hatvanas években kirajzolódni. Egy még a XX. században 
nem tapasztalt “nyugalmi időszak” és az azt megelőző katasztrófák emlékei voltak azok az 
építő kövek, melyekből felépül a jelenkori osztrák történeti mentalitás és mely az 1945/55- 
öt követő időszakot egységes “blokként” jeleníti meg.

A háború utáni első évek a helyreállítás, a háborús károk megszüntetésének és a 
nélkülözésnek az évei voltak. A demokratikus intézmények ismét el kezdtek működni. Az
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állami integritás megőrzését, a szovjet és nyugati megszállt területek szétszakadásának a 
megakadályozását, a megszálló hatalmaktól való függetlenség növelését Ausztria - a kezdeti 
bizonytalanságokat áthidalva - elsőrendű feladatnak tekintette. Jelentős eredmény volt 
törekvéseiben a már 1946-ban aláírt Második Megszállási Egyezmény.

Belpolitikailag az első három év az összpárti kormányzás (ÖVP,SPÖ és KPÖ) jegyében 
telt el. Az egykori nácikat kizárták politikai (és részben gazdasági jogaik) gyakorlásából. A 
külpolitikában a negyvenes évek második fele a nagyhatalmakkal egy államszerződés 
megkötése érdekében folytatott lassú, de reménnyel kecsegtető korszaka volt, azonban a 
kiéleződő hidegháború ezt a folyamatot megakasztotta. Ennek a periódusnak a végét az 
1947-es valutareform vezette be. Kezdetét veszi Ausztria politikai és gazdasági nyugati 
integrációja, nem csekély szerepet játszik ebben a Marshall-segély, melyből a lakosság 
számarányát tekintve az európai országok közül Ausztria részesült a legnagyobb mértékben. 
Ez nemcsak folyamatos beruházásokkal, az Ausztrián belüli gazdasági tevékenység 
fokozatos nyugatra történő eltolódásával járt, hanem az osztrák ipar erősödő nyugati 
orientáltságát is eredményezte11.

A kommunistáknak a kormányból való kiválásával elkezdődött a Nagy Koalíció csaknem 
húszéves időszaka, melynek során az ország meghatározó két politikai ereje mintegy levonta 
a tanulságokat az I. Köztársaság tragédiájából és a náci korszak üldöztetéseiből. Az ÖVP 
és az SPÖ választási eredménye 1966-ig stabilan 40 és 45 százalék között mozgott12, 
úgyhogy a nagypártok egyike sem tudott egyedül kormányozni. A külpolitikában és az 
alapvető társadalompolitikai kérdéseket illetően ez messzemenő kontinuitást biztosított. 
A belpolitikára azonban még az ötvenes években számos bizonytalansági tényező nyomta 
rá bélyegét. A gazdaságot még nem sikerült fejlődési pályára állítani, a munkanélküliség 
magas volt, a bérpolitikában olyan intézkedések érvényesültek, melyek széles rétegeket 
károsan érintettek; mindennek sztrájk és politikai nyugtalanság volt a következménye. A 
hangulatkeltésben fontos szerepet játszottak a kommunisták. A sztrájkmozgalom 1950- 
ben az “októberi sztrájkokban” tetőzött, melyet számtalanszor, mint a kelet-európai 
kommunista hatalomátvételek utólagos pótlására tett kísérletként interpretáltak.13

Az ötvenes évek elején a “nácitalanítási” folyamat leálltával a letűnt rezsim elkötelezett 
hívei lassan visszaszivárogtak a politika színpadára. A tagok egy saját pártban a “Függetlenek 
Szövetségében” (VdU) gyülekeztek, melynek később az utódpártja a “Szabadságpárt” (FPÖ) 
lett.

E korszak kétségtelenül legmeghatározóbb eseménye az Osztrák Államszerződés aláírása 
volt. (1955. május 15.) Erre az aktusra kedvező nemzetközi feltételek között került sor, 
ugyanis a kelet-nyugati kapcsolatok átmenetileg megenyhültek és a Szovjetunió új Európa- 
taktikája érdekeit is szolgálta. Ennek lényege pedig abban állt, hogy az “örökös 
semlegességét” kinyilvánító Ausztria (1955. október 26.) éket képezzen a NATO tervei 
közt szereplő észak-déli összeköttetésben, továbbá modellértékű legyen a “német kérdés” 
rendezésében.

A semlegesség nemzetközi politikai jelentősége mellett meghatározó szerepet játszott a 
Második Köztársaság identitásának a formálásában. A kilencvenes évek elejére az osztrákok 
mintegy 80 százaléka azon a véleményen volt, hogy a semlegesség “az osztrák állami 
gondolat elvitathatatlan része.” 14 Az 1956-os magyar forradalom volt az első, de egyben
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legjelentősebb próbája a semlegességnek. Az ötvenes évek közepétől aztán tiszta formájában 
kialakul az a belpolitikai berendezkedés, mely mindenekelőtt a Nagy Koalícióval és a 
szociális partneri rendszerrel hozható összhangba. Jellemzője: gazdasági konjunktúra, 
modernizáció, a munkanélküliség és sztrájkok csökkenése, az “Ár- és bérkérdéseket 
szabályozó Paritásos Bizottság” életrehívása (1957), a politika és a gazdaság közel egyenlő 
felosztása a politikai “táborok” közt, mely garantálta a társadalmi status quo-t. A 
kompetenciák effajta felosztása következtében mind a politikai gondolkodás mind a kultúra 
terén egyre merevebb minták kezdtek érvényesülni.

Szórványos politikai krízisektől azonban ez a korszak sem volt mentes: Habsburg Ottó 
beutazási terve (1963) és az Osztrák Szakszervezeti Szövetség erős embere Franz Oláh 
körüli politikai viharok (1964) , illetve Taras Borodajkewycz történész náciszellemű 
kinyilatkoztatásai méltók említésre e tekintetben. Ezek a válságok mintegy előjátékát adták 
az ÖVP egyértelmű választási győzelmének. 1966-ban kezdetét vette az egypárti 
kormányzás négyéves időszaka, egyidejűleg a merev történelmi táborok és politikai 
blokkok kezdeti fellazulásának lehetünk a szemtanúi.

1970-ben az ÖVP korszakot az SPÖ szintén egypárti kormányzása váltja fel. Bruno 
Kreisky vezetésével az SPÖ nemcsak az 1970-es, hanem az 1971-es választásokon is elsöprő 
sikerrel szerepelt. Köszönhette mindezt azoknak az új célkitűzéseknek és tartalmaknak, 
melyek a választók széles köreiben pozitív visszhangra találtak: “európaérettség”, 
modernizáció, tudatos liberalizmus avantgárd áramlatokkal szemben. A konzervatív ÖVP, 
mely még 1970-ben a nyilvánosság előtt jelöltjét Josef Klaust “igazi osztrákként” próbálta 
győzelemre segíteni, az elkövetkező években nem volt képes lefaragni a veszteségeiből. A 
Kreisky-éra, mely egészen a nyolcvanas évek elejéig tartott, megteremtett egy folyamatos 
gazdasági jólétet, felépített egy skandináv típusú szociális államot és számtalan politikai 
reformot hajtott végre. Kreisky társadalompolitikai programjára jellemző volt az a 
kijelentése, hogy számára elfogadhatóbb egy nagyobb költségvetési deficit, mint 10.000 
munkanélküli.

A 15 év után végétért Kreisky-korszak liberális-világpolgári szelleméből az azt követő 
SPÖ-FPÖ kiskoalíció keveset tudott megőrizni. Ez nagyrészt az egyre súlyosbodó 
nemzetközi-gazdasági helyzetnek volt köszönhető.

A nyolcvanas évek közepén belső válságok rázzák meg az Osztrák Köztársaságot: - nem 
várt nemzetközi elszigetelődéshez vezetett a volt EN SZ-fő titkár, Kurt W aldheim szövetségi 
elnökké történt megválasztása. Elnöki tevékénységének rövid intermezzója azonban a 
külkapcsolatoknak fokozottan az EK felé történő elmozdulásában nem játszott döntő 
szerepet. A kilencvenes évek elejére kialakult új nemzetközi politikai helyzet a semlegességi 
státusz átértékelését vonta maga után. Ausztria újra nyitott Kelet-Európa és a dunamenti 
államok felé, és folytatta nyugat-európai integrációs politikáját, és immáron 1995 óta az 
Európai Únió tagja. A Második Köztársaság történelme folyamán a nyolcvanas és 
kilencvenes évek folyamán bekövetkezett “görbület, a “nyitás” korszaka a belpolitikában 
akként jutott kifejezésre, hogy a korábban csekély szerepet játszó populista és jobboldali 
szélsőséges politikai csoportosulások újra előretörtek és a Haider vezette Szabadság Párt 
döntő politikai erővé nőtte ki magát. Ez maradt a közelmúltban véget ért - elsősorban 
európai távlatokat megnyitó - Vranitzky-korszak (1986-1997) súlyos belpolitikai deficitje.
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A leírtakat röviden összegezve a következőket állapíthatjuk meg: az osztrák identitás 
nem határozható meg, mint változatlan és homogén. A történelem folyamán annak tartalma, 
határait, etnikai és kulturális összetevőit illetően koronként más és más volt. Számtalan 
különbség fedezhető fel a hatalom gyakorlás mikéntjében, a politikai akaratnyilvánítás, a 
történetírás és a kultúra területén.
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István M. Bariska:

Discontinuity and Continuity: To the Problem of Austrian Identity
Before and Since 1945.

The present study outlines the changes of Austrian identity during the twen
tieth century by analyzing the role of historical events, social and political 
changes, instability and stability in shaping national identity. The author 
offers a contrasting view of the Austrias before and after 1945, the former 
loaded with crises and schizophrenia, the latter bringing about political and 
economic stability.
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