
→ A vesztes Németor-
szágtól való osztrák el-
határolódásnak gyakran 
megmosolyogtató jelen-
ségei voltak. Így például 
az ötvenes években 
következetesen kerülték 
a „német” szó használa-
tát, az iskolákban a né-
metóra elnevezés helyett 
a tanítási nyelv (Unterri-
chtssprache) kifejezést 
alkalmazták.
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folytatás a                 oldalon

Az első világháború kitöré-
séért a Ferenc József által 
vezetett Ausztria volt az első 
számú felelős, mégis a tria-
noni döntés eredményeként 
– Burgenland néven – Auszt-
riához csatolták a történelmi 
Magyarország egyik leggaz-
dagabb területét. Tekintsük 
át azt a folyamatot, amely 
Trianontól elvezetett a nap-
jainkban virágzó semleges 
Ausztria megteremtéséig.

→ DR. MOHI CSABA

A Habsburgok neve a 11. szá-
zadig vezethető vissza, 
amikor II. Otto elnyerte Ha-

bicht burg grófj  a címet és a mai 
Svájc Aargau kantonjának terüle-
tén, az Aare és a Reuss folyók talál-
kozásánál felépítette Habichtburg 
várát, vagyis Héjavárát. Innen 
ered a Habsburg dinasztia elneve-
zése. Helvét paraszti szabadság-
harcosok később elűzték a Habs-
burgokat Svájc területéről, majd 
a magyarok és a csehek közötti 
ellentéteket ügyesen kihasználva 
megszerezték ausztriai birtokaikat. 
A Habsburg család első uralkodója 
I. Rudolf (1218–1291) lett, akit 1273-
ban választottak német királlyá. 
Az évszázadok során a Habsbur-
gok – különösen ügyes házasságok 
eredményeként – olyan világmére-
tű birodalmat építettek ki, ahol a 
korabeli mondás szerint „sohasem 
nyugodott le a nap”.

Elmaradó polgárosodás
Az osztrák politikusok az 1938-as 
megszállást követően kitörő lel-
kesedéssel üdvözölték Hitlert. Az 
osztrákoknak a két világháború kö-
vetkeztében számos nemzetállami 
katarzissal kellett szembesülniük. 
Az ország annak a Habsburg-bi-
rodalomnak volt a legnagyobb 
tagállama, amely az európai kon-
tinens meghatározó súlyú szuper-
hatalmát képezte Németország, 
Franciaország és Oroszország mel-
lett. Az 1867-ben kialakított Oszt-
rák–Magyar Monarchia területe 
az első világháború kezdetén 680 
ezer km² volt, lakossága megha-
ladta az 53 millió főt. A Monarchia 
akadályoktól mentes piacot hozott 
létre, amely biztosította a terület 
páratlanul dinamikus gazdagsági 
fejlődését.

Ugyanakkor a Monarchia társa-
dalmi berendezkedését rendkívül 
súlyos, megoldatlan problémák 
terhelték. A legnagyobb gondot az 
okozta, hogy a Monarchia egyet-
len országában sem volt győztes 

polgári forradalom: a polgároso-
dás ugyan beindult, de a meglé-
vő, erőteljes feudális-klerikális 
intézmények azt béklyóba kötöt-
ték. Az arisztokrácia és az egyház 
befolyásának olyan determináns 
súlya volt, mintha Rousseau, 
Mon tesquieu és Voltaire által 
beindított (törvényhozói, végre-
hajtó-kormányzati és igazság-
szolgáltatási) hatalommegosztási 
folyamat, amely elvezetett az 1789-
es francia forradalomhoz – nem 
is történt volna meg. A Monarchia 
csipkerózsika-álmát aludta.

A nemzetiségi összetételét te-
kintve különösen megterhelt 
Monarchia egyre erősödő etnikai 
konfl iktusok színterévé vált, ame-
lyek az elmaradt polgárosodásból 
következő társadalmi terhekkel 
együtt az első világháború végén 
szükségszerűen elvezettek az álla-
malakulat felbomlásához. E ténye-
zők végzetes szerepét világosan 
mutatja, hogy a Monarchia úgy je-
lentett be teljes kapitulációt, hogy 
a területén egyetlen ellenséges ka-
tona sem tartózkodott. A felbom-
lott ország legkisebb utódállama 
a korábbi vezető hatalom, Ausztria 
lett alig több mint hatmillió lakos-
sal és 84 ezer km² területtel. Auszt-
ria kis országgá vált, és rövid időn 
belül meg kellett ismerkednie e lét-
nek kisebbrendűségi érzést keltő 
számos keserű tapasztalatával.

A százéves osztrák nemzet
A területi és lélekszámbeli hatal-
mas csökkenés okozta sokkon 
túlmenően 1918-ban kiderült: lé-
tezett ugyan Habsburg birodalom 
és azon belül Ausztria, de nem 
volt osztrák nemzet. A Svájcból 
származó Habsburgok számos 
európai uralkodóház tagjaival ke-
veredve sohasem fordítottak ener-
giát arra, hogy az Ausztriában élő 
emberekből osztrák nemzetet al-
kossanak. Ferenc József magánle-
velezéséből kitűnik: ő alapvetően 
bajornak, inkább németnek, mint 
osztráknak tartotta magát. Az 

osztrák nemzetté válás legújabb 
kori folyamatát jól mutatja, hogy 
a Hitler által 1938-ban megvaló-
sított Anschluss idején Ausztria 
lakóinak több mint 80 százaléka 
németnek vallotta magát, 1945-
ben még csupán mindössze 25 
százaléka gondolta azt, hogy az 
osztrák nemzet tagja. 1964-ben ez 
az arány már a lakosság felét, 20 
évvel később, 1984-ben pedig an-
nak már háromnegyedét tette ki. 
Az uniós tagság elnyerését követő-
en, 2000-ben már csupán 5 száza-
lékra csökkent azok száma, akik 
nem tekintették magukat osztrák-
nak. Az identitás konfl iktusait az 
jelentette, hogy a német nyelvű 

európai kultúrkör vezető pozíció-
ját elvesztett Ausztria kevéssé volt 
képes magát Németországtól elté-
rően meghatároznia.

Az első buktatók már a harmin-
cas évek elején jelentkeztek, ami-
kor Engelberg Dollfuss kancellár 
Hitler hatalomra kerülését követő-
en a nemzeti szocializmus Auszt-
riára való átterjedését úgy kívánta 
megakadályozni, hogy a fasiszta 
Mussolinival kötött szövetséget, 
és egy terrorizmusra épülő, katoli-
kus szellemiséggel átitatott dikta-
tórikus kormányzást hozott létre. 
Legfőbb törekvése Ausztriának Né-
metországtól és a szocializmus bár-
mely formájától való távoltartása 
volt. Ennek jegyében Dollfuss ez-

rével tartóztatta le az Ausztriában 
élő „nagynémet” nacionalistákat, 
valamint a szocialista és a kommu-
nista mozgalom híveit. A kancellár 
végül is puccs áldozata lett. Utóda, 
Kurt Schuschnigg kancellár felad-
ta a Mussolinival ápolt barátságot, 
és utat nyitott a németországi náci 
befolyásnak. Az 1936-ban Hitlerrel 
kötött megállapodás szavakban 
elismerte Ausztria függetlenségét, 
cserébe viszont Schuschnigg ígé-
retet tett arra, hogy a jövőben „jó 
németként” fog viselkedni.

Az osztrákok tisztára
mosták magukat
Az Anschluss évéhez közeledve az 
osztrák társadalom döntő többsé-
ge Ausztriának Németországgal 
való egyesülését akarta. A felnőtt 
lakosság fele a Nemzeti-szocialis-
ta Párt tagja lett, ami a családta-
gokkal együtt majdnem az egész 
lakosságot felölelte. A németekkel 
való egyesülés iránti lelkesedés 
magával ragadta a parasztság és a 
munkásság nem nácibarát rétegeit 
is. Karl Renner szocialista politi-
kus, az Osztrák Köztársaság első 
kancellárja és a teljes pártvezető-
ség is az Anschluss mellett foglalt 
állást, mert örültek az „osztrák kle-
rikálfasiszta rezsim” bukásának, 
amely Dollfuss óta üldözte és bör-
tönbe vetette őket.

Ausztriát 1938. március 11-én 
megszállta Hitler katonasága, lét-
rejött a két németül beszélő ország 
egyesülése, az Anschluss. Az oszt-
rák polgárok az Anschluss követ-
keztében még megmaradt csekély 
osztrák identitásuk maradék ré-
szét is elvesztették, a Harmadik Bi-
rodalomba beolvasztott Ausztriát a 
nevétől is megfosztották, a terület 
az Ostmark elnevezést kapta.

Figyelmet érdemel, hogy a Hit-
ler elleni szövetség két vezető 
nyugati hatalmának – az Egyesült 
Államok és az Egyesült Királyság 
– politikusai a világháború utá-
ni terveikben változatlanul fenn 
kívánták tartani az Anschluss 

rendszerét, vagyis a német–oszt-
rák egyesülést. Sztálin utasítására 
Molotov szovjet külügyminisz-
ter fogalmazta meg első ízben az 
1943. októberi moszkvai konfe-
rencián, hogy „Ausztria a hitleri 
agresszió első áldozata”, és Auszt-
riának Németországtól független, 
önálló államként kell léteznie.

A moszkvai döntésből adódó 
kedvező helyzetet a háború utáni 
Ausztria vezetése kitűnően hasz-
nálta fel arra, hogy a háború alatti 
bűnökben való ártatlanságát és 
a hitleri Németországtól való kü-
lönállását bizonygassa. Az osztrák 
identitástudatot alig több mint fél 
évszázadon belül három ízben is 
a „nagy testvér” Németország rop-
pantotta össze. Első alkalommal 
1866-ban (Königgrätznél), amikor 
a Bismarck által megteremtett mo-
dern porosz hadsereg tönkreverte 
az osztrákokat, és ezzel Bécs ér-
tésére adta, hogy a vezető német 
hatalom központja immár Berlin-
ben van. Másodszor az erőfölényre 
szert tett, „domináns rokonnal” 
együtt elvesztett első világháború 
során 1918-ban. Majd végül húsz 
évvel később, az osztrákok által 
öngyilkos eufóriában igényelt 
Anschlussnak az osztrák identitást 
csírájában megsemmisítő szorítá-
sában.

A krízist tovább bonyolította, 
hogy a Monarchiában több mint 
tízmillió olyan ember élt, aki ma-
gát kifejezetten „birodalmi német-
nek” vallotta, miközben az oszt-
rákok csupán kicsiny és erősen 
bizonytalan csoportot képeztek. 
Az Ideiglenes Osztrák Nemzetgyű-
lés 1918 novemberében magát Né-
met–Ausztriaként határozta meg, 
és az országot az új Német Köztár-
saság alkotórészének nyilvánítot-
ta. Az első világháborút követően 
az osztrák dinasztia uralmából 
menekülő fi atal republikánus (szo-
cialista, kommunista) politikai 
vezetők Bécsben jobban féltek a 
Habsburgoktól, mint egy nagyné-
met dominanciától.

A kor állapotára jellemző, hogy 
a vezető cseh politikus, Eduard 
Beneš (természetesen csupán 
Csehország és Morvaország né-
met megszállásáig) visszatérően 
hangsúlyozta: „ha választanom 
kell a Habsburgok és Adolf Hitler 
között, mindenkor Hitlert fogom 
választani”. Az 1943-as moszkvai 
értekezletre hivatkozva a vezető 
osztrák politikusoknak utóbb sike-
rült elfogadtatniuk, hogy Ausztria 
Hitler áldozata volt, a világháború 
kitörésekor nem is létezett, követ-
kezésképpen nem lehetett hadvi-
selő félnek tekinteni (ahogy ma 
mondanák: ott sem voltak).
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