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Az identitás és az osztrák politikai megosztottság 
történelmi forrásai

Az új évszázad elején Ausztria öntudatos ország. 2000-ben lakóinak mintegy 
78%-a az osztrákokat önálló nemzetnek tartotta, és „büszke", illetve „nagyon 
büszke" volt arra, hogy az „osztrák nemzethez" tartozik.1 Ez a fejlődés azon

ban korántsem volt olyan természetes és magától értetődó, mint ahogy azt ma gondol
ni lehet. Ausztria olyan képződmény volt, amelynek létezése sok vonatkozásban ön
azonosság! problémáival és fejlődésének „kívülről irányítottságával" állt kapcsolat
ban. Ezt jelezte annak a Habsburg-monarchiának a felbomlása is, amely éppoly kevés
sé volt a „népek börtöne", mint ahogyan a népek „multikulturális paradicsoma".

Ausztria fejlődése inkább a közép- és kelet-európai kis államok történetét idézi fel: 
az „osztrák lélek" sorsszerűén ingadozott a magas emelkedettség hangulata és a kiáb
rándultság, az elbizakodottság és a kétely, a „nagy német testvérnek" való kiszolgálta
tottság és a németekkel (Piefke) szembeni elutasítás között.2 Mint a Habsburg-monar
chia része, Ausztria egyaránt magában hordozta a nemzeti-etnikai feszültségek követ
kezményeit és a „nagy német testvérrel" szembeni kisebbségi érzés komplexusait. 
Az osztrák tudat folyamatosan identitási konfliktusokkal volt terhes: először 1866-ban, 
amikor a „nagy német testvér" az egyesülés kisnémet, porosz útját járva eltaszította 
magától; azután 1918-ban is, amikor „olyan államként, amelyet senki nem akart", a 
„Német-Ausztria" azon világába menekült, amelynek létrejöttét az első világháborút 
követően a győztes hatalmak megtiltották, végül akkor is, amikor az ausztrofasiszta 
diktatúra Ausztriában egy „jobb Németország" megteremtésén munkálkodott.

Az önazonosság konfliktusait különösen jól mutatja az az időszak, amikor Ausztria 
végzetesen az olasz fasizmus, majd a német nemzetiszocializmus sodrába került. 1933- 
ban Dollfuss kancellár, a német nemzetiszocializmus Ausztriára való átterjedésétől tart
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va, Mussolini biztatása és támogatása nyomán olyan tekintélyuralmi, ka tolikus-korpo- 
ratív diktatúrát hívott életre, amelynek fő támasza a katolikus konzervatív és a fasiszta 
politikai erők, valamint a paramilitáris Heimwehr szövetsége volt. Dollfuss lemondott 
az anschlussról, és a Németországtól elkülönült Ausztria koncepciójának adott elsőbb
séget. Ám ez a tekintélyuralmi és nem ritkán brutális rezsim nem volt képes arra, hogy 
a polgárok többsége körében valóban az osztrák nacionalizmus élesztője legyen. 
A „nagynémet" nacionalisták ezreit letartóztatták, sokan közülük az illegális osztrák 
náci párt tagjai lettek, vagy éppenséggel Bajorországba menekültek, ahol az osztrák lé
gió tagjaiként az anschluss mielőbbi megvalósításában reménykedtek. Az osztrák ná
ciknak a békés kormányba kerülés érdekében kezdeményezett tárgyalásai -  amelyeket 
ekkor még a Reich támogatása nélkül folytattak -  kudarcba fulladtak. Ezt követően si
kertelen puccsot kíséreltek meg, amelynek maga Dollfuss, a kancellár áldozatául esett. 
A puccs után hatalom került Kurt Schuschnigg, elődjével ellentétben, már annak az elv
nek az elkötelezett híve volt, hogy az osztrákok „németek", még pontosabban: 1933 
után a „jobbik németek". Schuschnigg megegyezésre törekedett Németországgal annak 
érdekében, hogy gyengítse az akkor már szinte teljesen a nácik által irányított ansch- 
luss-mozgalmat, és megbirkózzon az osztrák gazdaság 1930-tól bekövetkezett nagy ará
nyú exportcsökkenésének gondjaival. 1936 júliusában Németországgal meg is született 
a megállapodás. Ez látszólag Schuschnigg győzelme volt, mivel a náci Németország 
elismerte Ausztria függetlenségét, és megígérte, hogy nem avatkozik annak belügyeibe, 
beleértve az osztrák nemzetiszocializmus kérdéseit is. Cserében Schuschnigg ígéretet 
tett arra, hogy Ausztria politikájában „német államként" viselkedik, s ez a gyakorlatban 
már az első lépés volt abba az irányba, hogy Ausztria intézményeit a harmadik biroda
lom igényeinek megfelelően gleichschaltolják. A sajtó, a kultúra, a gazdasági kapcsola
tok és a turistaforgalom normalizálásának árán Schuschnigg beleegyezett abba, hogy 
két „német-nemzeti" politikus kerüljön a kormányába, és megengedte a német sajtóter
mékeknek, ezzel a náci propagandának a terjesztését, miközben megtiltotta, hogy az 
osztrák sajtó a nemzetiszocialista ideológia bármilyen bírálatának is helyet adjon.

1937 februárjában Németország kikényszerítette a pénzügyi uniót, majd bekebelezte az 
osztrák ipart. Ezt követően 1938. február 12-én Schuschniggot arra kényszerítették, hogy 
fogadja el Ausztria függetlenségének formális megszűnését. Az osztrák náci párt tagjai, il
letve az 1934. évi puccs miatt elbocsátottak a kormányban, valamint a gazdaság és kultú
ra területén vezető pozícióba kerültek. Március elején a náci megmozdulások az anschluss 
széles társadalmi támogatására számíthattak, s magukkal ragadták a nem náci érzületű, de 
az anschluss mellett állást foglaló középosztály és parasztság tagjait. Még Karl Renner, az 
ismert szocialista, a köztársaság első kancellárja is az anschluss támogatója volt, sőt párton 
belüli társai elégtételt éreztek, és egyenesen örültek azon „klerikálfasiszta" rezsim bukásá
nak, amelynek üldöztetéseiben 1933 óta maguknak is osztályrészük volt. A küszöbön álló 
belső nemzetiszocialista hatalomátvétel árnyékában Schuschnigg a népszavazás lehetősé
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gével kívánt élni, ám e szándékának a megvalósítására már nem kerülhetett sor: március 
11-én bekövetkezett az anschluss, Ausztria német katonai megszállása.

Az osztrákoknak nem kellett sokáig várniuk, míg kiderült, hogy az anschluss nem 
a német nemzeti egyesülés régen áhított beteljesedése, hanem Hitler hódításának első 
állomása volt az európai hegemónia megszerzésére tett lépéseinek sorában. A második 
birodalomtól eltérően, amely 1871-et követően megtartotta korábbi identitásának alko
tórészeit, a harmadik birodalomba olvasztott Ausztria az „Ostmark" elnevezést kap
ta.3 Ezzel a megszűnt Ausztria a Kelettel szemben ismét azt a geostratégiai funkciót 
kapta, amely ennek a térségnek 11 évszázaddal korábban, egyfajta előretolt, katonai 
gyepűként már a sajátja volt. Az osztrákok úgy gondolták, hogy a „testvérekhez" csat
lakoznak, ám csakhamar tapasztalniuk kellett, hogy inkább a birodalom „mostoha- 
gyermekei". A Reich a saját arany- és valutatartalékait sokszorosan meghaladó osztrák 
vagyont lefoglalta. Az anschlussért fenntartás nélkül lelkesedő középosztálynak ta
pasztalnia kellett, hogy milyen hátrányokkal jár a nagyobb német gazdaságba történő 
beilleszkedés folyamata. Ausztria felnőtt lakosságának negyede a nemzetiszocialista 
párt tagja lett, és az osztrák társadalom jelentős része mindaddig hitt a „német álom
ban", amíg kiderült, hogy az álom elkerülhetetlenül katasztrófához vezet. Ám a ka
tasztrófa felismerésének folyamatában az új identitás magvait is kezdték elvetni: ak
kor, amikor a nemzeti identitás történelmi kétértelműsége sok osztrák számára megol
dódni látszott, amikor a XIX. század liberalizmusában gyökerező német nacionalizmust 
a náci ideológia kompromittálta, és a régi szocialista, illetve katplikus-konzervatív po
litikai tábor elnyomott és bebörtönzött tagjai az új „nem német" Ausztria koncepciójá
nak a megfogalmazásával kezdtek foglalkozni. Ezzel együtt már a német „megszállás" 
és a háború alatt felmerült annak a „szociális partnerségen" nyugvó független Auszt
riának a gondolata is, amely véget vethet annak a polgárháborús mentalitásnak, amely 
az Első Köztársaságban az osztrákok számára az anschlusst egyfajta megváltásként 
tüntethette fel. A világháborús katasztrófa kibontakozásával a moszkvai emigrációban 
lévő osztrák kommunisták is a független Ausztria vízióját közvetítették Sztálin felé.

Ausztria végül nem a saját erejéből lett független, és csak 1945-ben nyílt meg számára 
a nemzetépítés lehetősége, mégpedig „kívülről", a szövetséges hatalmak 1943. évi nyilat
kozata alapján. Az 1943. októberi moszkvai konferencián Molotov elutasította az Egyesült 
Államok és Nagy-Britannia által megfogalmazott zárónyilatkozatot, amely hallgatólago
san elfogadta volna az anschluss törvényességét. A végleges szöveg a jövendő Ausztria 
függetlenségének támogatását foglalta magában, és az anschlusst nem úgy fogta fel, mint 
az angolszász szövegtervezet, amely ezt „az osztrák nép Németországgal való egyesülé
seként" értelmezte, hanem olyan „megszállásként" határozta meg, amelynek során 
Ausztria a hitleri agresszió „első áldozatává" vált.4 A moszkvai nyilatkozat az új osztrák 
nemzet „első teremtésmítoszainak" az egyikévé vált, és jól beleillett a hidegháború utáni 
Európa realitásaiba, kizárva minden más alternatívát Közép-Európa számára.5
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Ausztria belső megosztottságának a pártpolitikai rendszerben történő intézményes le
csapódása, nevezetesen a három politikai tábor (Lager) létezése az a további örökség, 
amelynek mind a mai napig számottevő befolyása van az osztrák politikai tudat és iden
titás fejlődésére. A három politikai tábor létezése és az a tény, hogy ez időről időre meg
merevedett, a nemzeti identitás fejlődésében nem lebecsülhető akadálynak bizonyult. 
A három politikai tábor kialakulása többé-kevésbé a nagypolgárság ideológiájára, arra a 
klasszikus liberalizmusra adott válasz volt, amely az 1873. évi nagy tőzsdei csőddel be
következett gazdasági válság nyomán fogalmazódott meg. A katolikus tömegmozgalom 
a Karl Lueger bécsi polgármester által vezetett keresztény-szociális pártban öltött formát. 
Társadalmi bázisa főként a kispolgárság, valamint a vidéken és a tartományokban élő la
kosság volt. A párt antiszemita és nacionalista demagógiája e társadalmi csoportoknak a 
félelmeit tükrözte. A szociáldemokrácia a múnkások és az alsóbb szinten foglalkoztatott 
alkalmazotti csoportok másik nagy tömegmozgalmává vált. Olyan vezetői, mint Otto 
Bauer és Karl Renner az ausztromarxizmus meghatározó teoretikusai voltak. Tevékeny
ségük központja a „vörös" Bécs volt. A harmadik és kisebb tábor alapító személyisége, 
Georg von Schönerer a pángermán ideológia képviselője, militáns antiszemita, Habs- 
burg-ellenes és antiklerikális politikus volt. E harmadik tábor több pártból -  inkább a „hí
res" emberek pártjából, mint a tömegpártokból -  tevődött össze.

Az osztrák „táborok" és azok pártjai az 1880-as évektől kezdve képesekké váltak ar
ra, hogy befolyásuk alapján a lojalitást időről időre, nemzedékről nemzedékre örökül 
hagyják. Az átlagos osztrák többnyire „beleszületett" valamely politikai táborba, és ab
ban „bezárva" maradt, elkötelezettségét a következő nemzedéknek is továbbadta. 
A politikai táborba való „beleszületettség" a politikai szocializáció meghatározott típu
sát jelentette: a megfelelő ifjúsági csoportokban, kulturális szervezetekben, oktatási 
programokban és szabadidő-tevékenységben való részvételt. Egy-egy személy többé- 
kevésbé egyetlen táborhoz kötődött, azaz vagy „fekete" (politikai értelemben katoli
kus, tehát keresztény-konzervatív), vagy „vörös" (szociáldemokrata), vagy „kék" azaz 
pángermán -  az 1930-as években „barna" -  volt, s mint ilyen, csaknem teljesen a náci 
tábor részévé vált. Az egyes személyek identitása szempontjából a táborok valamelyi
kéhez való tartozás alighanem fontosabb volt, mint az Ausztriához, az egészhez való 
„ragaszkodás".6

1945-ben, az 1918-19. évi eseményekhez hasonlóan, újra a két tömegpárt -  új nevén 
az Osztrák Szocialista Párt (SPO) és az Osztrák Néppárt (OVP) a kicsiny kommunista 
párttal (OKP) együtt -  alapította meg a Második Köztársaságot. Csak 1949-ben vált le
hetővé, hogy a nácizmus miatt kompromittálódott harmadik tábor képviselői is részt 
vegyenek az általános parlamenti választásokon. Számos belső konfliktus után 1955- 
ben alakult meg a pángermán tábort képviselő Szabadságpárt (FPÖ). A párt politikai 
súlyát jelezte, hogy 1985-ig, Jörg Haider hatalomra kerüléséig, sohasem kapott többet 
a szavazatok öt százalékánál.
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Az SPÖ és az FPÖ 1945 óta játszik meghatározó szerepet az osztrák belpolitikában: 
1966-ig az SPÖ mint a nagyobbik partner, nagykoalícióban volt az OVP-vel, 1966 és 
1970 között az ÖVP, azután 1983-ig az SPÖ egyedül kormányozott. Az SPÖ és az FPÖ 
kiskoalícióját 1987-ben egy másik nagykoalíció váltotta fel. A két nagy pártnak, az 
SPÖ-nek és ÖVP-nek a hosszú uralma a szavazatok döntő többségének a megszerzé
sével és a Proporzsystemnek, azaz „arányosítási rendszernek" a kialakulásával függött 
össze. Ez lehetővé tette, hogy a két párt egymás között egyenlően ossza meg a legtöbb 
pozíciót a közigazgatásban és általában az állami bürokráciában, valamint más kvázi- 
állami intézményekben, a korai kilencvenes évekig még az államosított iparban is. 
Ebben a tekintetben a szakmai alkalmasság csupán másodrangú szempontnak számí
tott. Az „arányosítási rendszer" a konszenzuális demokráciát elősegítő társadalmi 
partnerség (Sozialpartnerschaft) intézményével a gazdaság szintjén megkettőződött. 
Az ÖVP-vel szoros kapcsolatban álló üzleti csoportok és az SPÖ-höz kötődő szakszer
vezetek nem csupán a munkaadók és munkavállalók viszonyában alakították ki a kon
szenzus gyakorlatát, hanem a kormány gazdaságpolitikájának alakításában is befo
lyást szereztek. Az EK-val 1972-ben megkötött szabadkereskedelmi szerződés, majd 
1995-ben az uniós tagság nyomán ugyan az osztrák piac megnyitása a gazdaságpoliti
ka területén valamelyest csökkentette a szociális partnerek gazdaságpolitikára gyako
rolt befolyását, ám együttműködésük ezzel korántsem vesztette el jelentőségét.

A Szabadságpártnak az 1980-as évek közepétől megfigyelhető felemelkedését részben 
azzal lehet magyarázni, hogy a lakosság körében növekedett az elégedetlenség az „ará
nyosítási rendszerrel" szemben. Az FPÖ felfutása egybeesett a Zöldek parlamentbe ke
rülésével. 1993-ban néhány képviselő elhagyta a Szabadságpártot annak idegengyűlölő 
és nacionalista politikája miatt, és megalakította a Liberális Fórumot (LF). A Liberális Fó
rum 1995-ben mandátumokat szerzett a parlamentben (Nationalrat), ám 1999-ben már 
nem volt képes arra, hogy a parlamenti bejutáshoz szükséges négy százalékot elérje.

A fejlett nyugat-európai társadalmakhoz viszonyítva az osztrák fejlődés máig megha
tározó sajátossága, a pártpolitikai „tábormentalitás" mellett, a civil társadalom kialaku
lásának megkésettsége volt. A polgári forradalmat minden különösebb nehézség nélkül 
leverték, és csak 1873-tól kerülhetett sor a parlament közvetlen megválasztására, s ezzel 
a joggal is csak 1907-től kezdődően lehetett élni a férfiak általános és egyenlő választójo
ga alapján. Ez a fejlődés az első világháború végéig jelentős nyomokat nem hagyott. 
Lényegében nem változtatott Ausztria sole tekintetben feudális bélyeget magán viselő 
kormányzati rendszerén. A különböző népek békés egymás mellett élésének eszméje a 
demokrácia hiánya, a tartós Ausztria-tudat kialakulása és Ferenc József császár közö
nyössége miatt zátonyra futott. Ez az időszak bizonyos párhuzamot mutatott a Monar
chia összeomlását követő Első Köztársaság megszűnésével: a hiányzó identitás és a 
hiányzó demokrácia a reakciós Németországra való szellemi és nemzeti támaszkodás 
politikájának kedvezett, ami önnön bukásához vezetett, egyszer az erős szomszéd olda-
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Ián (1918), egyszer annak fojtogató ölelésében (1938). Az Első Köztársaság kezdeti idősza
kában a megújulás feltételei számos tekintetben jobbak voltak, mint korábban. Az erős 
munkásság által „megszelídített" piacgazdaság és kapitalizmus a konszenzus és stabili
tás alapján erőteljesebb fejlődésnek indulhatott volna. A nemzetiségi kérdés veszített sú
lyából, és a meglehetősen tisztázatlan kezdet után a kis állam önállósága reálpolitikai ér
telemben már nem volt kérdéses. Hiányzott azonban az öntudatos, liberális és demokra
tikus polgárság. A békeszerződésben megtiltott „Német-Osztrák Köztársaság" fő képvi
selője a szociáldemokrácia volt, amely az „össznémet forradalom" álmait szövögette. 
Ami az Első Köztársaságból végül is megmaradt, az a valódi élethez kevésnek, a lassú ha
lálhoz kezdetben túl soknak bizonyult. A (szociál)demokraták kevéssé voltak patrióták, 
a hazafias, később „ausztrofasiszta" patrióták ugyanakkor kevéssé voltak demokraták, és 
hajlamosak voltak arra, hogy Ausztriát egy „jobb Németországnak" tekintsék.7

A z „osztrák kérdés" mint a „német kérdés" része

Az identitás problémája, akárcsak számos más kis és nagy országpár -  mint pl. Írország 
és Nagy-Britannia, Kanada és az Egyesült Államok -, úgy Ausztria esetében is a na
gyobb, ám ugyanazon a nyelven beszélő szomszédhoz, ez esetben a Németországhoz fű
ződő viszony kérdése. Németország és Ausztria kapcsolatát a közelség és az aszimmet
ria jellemzi. A két országot a közös nyelv egyesíti, vagy -  Karl Kraus ironikus mondása 
szerint -  inkább elválasztja. A két ország szoros történelmi kapcsolatát Riedlsperger a 
„nem annyira  kiilkapcsolatok" („not-so-foreign relationship") fogalmával jellemzi.8 Mások 
ugyan a német-osztrák viszonyt az „egyenlőtlen partnerek" vagy „aszim m etrikus kapcsola
tok" kategóriájába utalják, ám a kelet-nyugati megosztást követően hangsúlyozzák, 
hogy a nagy aszimmetria, a földrajzi, történelmi, kulturális-nyelvi közelség és szom
szédság ellenére a kisebb partner megtarthatja politikai és kulturális autonómiáját.9

Ausztria esetében az osztrák-német viszony kérdése minden más analógiával szem
ben történelmileg sokkal mélyrehatóbb és bonyolultabb. A XX. század elején a multi
nacionális birodalomból köztársasággá vált kisállami Ausztria esetében egzisztenciá
lisnak lehetett tekinteni a „kik lettünk?" és „kik vagyunk?" típusú kérdéseket. Vajon 
Ausztria különbözik-e egyáltalán a nagy német szomszédtól, ha igen, miben, melyek 
a legfontosabb megkülönböztető jegyek?10

A kérdés megválaszolása elválaszthatatlan a német kérdés történelmi fejlődésétől, 
hisz a német nemzeti egység megteremtése és az annak irányában tett lépések rendsze
resen azt a problémát vetették fel, hogy lehet-e, s ha igen, milyen formában lehet bekap
csolni a német nyelvű Ausztriát a német egyesülés folyamatába. Németország erős nem
zeti identitással rendelkező szomszédaitól eltérően az osztrákok számára nem minden 
alap nélkül merült fel időről időre a kérdés, hogy vajon „németek"-e. Ezzel az „osztrák
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kérdés" legalább a XVIII. századtól a „német probléma" részévé vált.11 Az Ausztria és 
Poroszország között a hegemóniáért folytatott harc 1866-ban Bécs vereségéhez vezetett, 
és a német egyesülés előtt nyitott utat. Az erős, egyesült Németország a Habsburg-biro- 
daiom egyensúlyozó szerepe nélkül csakhamar az európai hatalmi egyensúlyi rendszer 
első számú veszélyeztetője lett. A vereség után Ausztria csakhamar hanyatlani kezdett, 
és Németország junior partnerévé vált. A két birodalom Németország által dominált 
kettős szövetsége végül is az első világháború katasztrófájához vezetett. A porosz veze
téssel 1871-ben létrejött német birodalom a legtöbb „nem osztrák német" számára 
megoldotta a németek gyengeségéből és megosztottságból származó történelmi problé
mát, és a XX. század fordulóján a második birodalom lakossága katonailag és gazdasá- 
güag is érett, öntudatos nemzetté vált. Az „osztrák kérdés" a Reich számára elveszítette 
ugyan jelentőségét, a Habsburg-birodalom több mint tízmillió, nemzetileg öntudatos né
met lakosa azonban azzal a kérdéssel szembesült, hogy vajon a német nemzethez vagy 
a saját hazájához kell-e lojálisnak lennie. 1918 után a dilemma még súlyosabbá vált azál
tal, hogy a békeszerződés tilalma következtében a csaknem teljesen monolitikus és etni
kailag homogén Ausztria nem egyesülhetett a weimari Németországgal.

Az „osztrák kérdést" 1938-ban Hitler olyan módon oldotta meg, hogy szülőhazáját 
egyszerűen a harmadik birodalomba olvasztotta. A két ország viszonyának a rivalizá
lástól a ném et dom inancián át a beolvasztásig tartó tragikus és viszontagságos története 
1945-ben a végpontjához érkezett.

A Második Köztársaság 1945-ben jött létre, ezzel azonban nem merült fel újra az 
„osztrák kérdés". Ellenkezőleg. A náci katasztrófát követően az új állam alapítói arra 
törekedtek, hogy minél inkább elszakadjanak a „német történelemtől", és egy „külön
leges osztrák nemzet" kialakításának a munkájába kezdtek. 1945 után mind a németek, 
mind az osztrákok arra érezhették késztetést, hogy elmeneküljenek „közös történel
müktől", s annak helyébe valami mást teremtsenek: a németek az európai „póthazát", 
az osztrákok egy új „osztrák nemzetet". Ennek a fejlődésnek a hatásai azonban a két 
országban lényegesen eltértek egymástól. Míg az 1960-as években a német történészek 
a kényelmetlen múlt terheivel kezdtek foglalkozni, addig osztrák kollégáik elfogadták 
az osztrák nemzet 1943-ban létrehozott konstrukcióját, s arra törekedtek, hogy törté
nelmüket, amennyire csak lehetséges, elkülönítsék a német tapasztalatoktól.

1945 és 1990 között a „német probléma" a hidegháború idején ismét a történelmi 
megosztottság, annak lezárulásával a „megosztott emlékezet", míg az „osztrák kérdés" 
inkább a „kollektív felejtés" kérdése volt. A hidegháború és a német megosztottság vé
ge 1990-ben ugyan újra felvetette a latens német nacionalizmus kérdését, ám ennek már 
nem volt döntő hatása a megerősödött osztrák nemzeti tudatra. Nem véletlen, hogy a 
két német állam egyesülését követően Franz Vranitzky osztrák kancellár egyértelműen 
annak a véleményének adott kifejezést, hogy Ausztria többé nem része a „német kér
désnek". Ezen álláspont megerősítéseként a hivatalos Ausztria a legfontosabb szomszé-
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dós országban lezajlott drámai változásokat igen kiegyensúlyozottan értékelte, hangsú
lyozva a jószomszédi együttműködés folytatását minden kölcsönös érdeklődésre szá
mot tartó kérdésben, kétoldalúan és az összeurópai együttműködés keretében is.12

Az osztrák önazonosság történelmi dilemmái: 
anschluss versus függetlenség

Történelmi visszatekintésben, az osztrák pártok programját áttekintve, az önazonosság 
kérdésére két válasz született: egyfelől a Németországhoz való csatlakozás (anschluss), 
másfelől az osztrák függetlenség hangsúlyozása. Ez a két megközelítés magában fog
lalja az osztrák nemzet etnikai alapú' koncepcióját, valamint azokat a törekvéseket is, 
amelyek minden osztrák egyenlő állampolgári kezelését részesítik előnyben.

Az Osztrák-Magyar Monarchia idején a németül beszélő lakosság magát németnek 
nevezte, s mint a Monarchia nyugati részének „uralkodó" népe, erős lojalitást tanúsí
tott a Habsburg-dinasztia iránt. A birodalom felbomlását követően a fiatal Osztrák 
Köztársaságban egyértelműen a „német érzés" volt az uralkodó. Az „osztrák tudat" 
csak lassan kezdett gyökeret verni a társadalomban. Az Első Köztársaságot leromboló 
konzervatív katolicizmus 1933 és 1938 között támogatta ugyan a nyiladozó osztrák 
„nacionalizmust", egyúttal azonban gátat is szabott annak, hogy kifejlődhessen e „na
cionalizmus" tekintélyuralmi (ausztrofasiszta) jellege. Nem volt véletlen, hogy a náci 
rezsim mindent megtett annak érdekében, hogy az osztrák érzést már csírájában kiirt
sa. Az osztrák identitás kialakulásának végül is a náci Németország veresége adott 
döntő impulzust. Ahogy B. Hamann nem kis iróniával írja: minél rosszabb lett a har
madik birodalom katonai helyzete, annál erősebbé vált az osztrák tudat felfedezése, s 
ezzel az a felismerés, hogy az anschlusst követelő osztrákok hibát követtek el.13

Az első világháborút követően még a baloldalon is igen erős volt a Németországhoz 
való tartozás akarása. Az osztrák szociáldemokraták 1926. évi linzi programja még a 
„békés eszközökkel megvalósítandó unió Németországgal" programját fogalmazta meg, 
s az anschlusst az 1918. évi nemzeti forradalom szükségszerű kiegészítésének tekintet
ték. Ezt a részt a szociáldemokrata vezetők Hitler 1933. évi hatalomra jutását követően 
ugyan kitörölték a programjukból, ám a német állammal való összeolvadás programjá
tól csak akkor váltak meg, amikor már világossá vált, hogy a harmadik birodalomban rá
juk az üldöztetés és az emigráció sorsa vár, s a második világháború katasztrofális követ
kezményei is nyilvánvalóvá váltak. Az Első Köztársaság keresztényszocialistái nem fog
laltak ugyan nyíltan állást az anschluss mellett, de 1926. évi pártprogramjukban az ön- 
rendelkezés elve alapján írtak a Németországhoz fűződő alapvető kapcsolatokról.

1945 után a Második Köztársaságnak arról kellett döntenie, hogy miként határozza 
meg új államiságának szellemi és szimbolikus alapjait. A Második Köztársaság az Első
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Köztársaság hagyományainak vállalása mellett döntött, annak alkotmányát, zászlaját, 
a hadsereg egyenruháját -  kisebb változtatásokkal ugyan, de -  azonnal magáévá tette. 
Ez annál is meglepőbb volt, mert az Első Köztársaság története sok mindennek volt te
kinthető, csak éppen sikertörténetnek nem. Az Első Köztársaság vállalása nagyrészt 
annak volt betudható, hogy Ausztria 1938 és 1945 közötti történetének negatív tapasz
talatai a kis államként való fennmaradás első kísérletét előnyös színben tüntethették 
fel.14 Ilyen módon az új Ausztria kulturális arculatát a konzervatív katolicizmuson ala
puló korporativista diktatúra (Ständestaat) és a Monarchia hagyományainak azok az 
elemei is formálták, amelyek alkalmasak voltak a németektől eltérő különbségek hang- 
súlyozására. Néhány kritikus hang pedig egyenesen arra figyelmeztetett, hogy a hábo
rú után az 1933-38 közötti Ausztria -  kifejezetten korporativ és német elemeitől ugyan 
megfosztva -  újra teret nyerhetett.15 Nem meglepő, hogy az új Ausztriát illetően a 
baloldal meglehetősen szkeptikus maradt. Erwin Scharf, a Szocialista Párt titkára arra 
hívta fel a figyelmet, hogy a „népközösség" (Volksgemeinschaft) fogalmának a jelenté
se az 1934-38 közötti időszakban nem különbözött attól a jelentéstől, amelyet a rá kö
vetkező nemzetiszocializmus uralma alatt kapott.16

A náci Németország veresége felgyorsította az osztrák identitás kialakulásának fo
lyamatát. Ám az új Ausztria nem saját ellenállási mozgalmának, hanem a győztes ha
talmak azon akaratnyilvánításának következtében jött létre, amely Ausztriát 1943-ban 
a náci agresszió „első áldozatának" nyilvánította. 1945-ben a demokráciát és a nemzet
építés feltételeit kívülről importálták Ausztriába, nem belülről harcolták ki, s a demok
rácia nem „alulról" épült fel, hanem inkább „felülről" rendelték el. A háború után 
kialakult nagyfokú stabilitás sem annyira a fejlett demokrácia vág}' identitás jele, ha
nem sokkal inkább a fájdalmas történelmi tapasztalatoknak és a központosító, elsődle
gesen a konszenzusra ügyelő politikai rendszernek volt az eredménye.17

A nemzeti tudat felfedezésének nem csupán pozitív, hanem negatív mellékhatásai is 
voltak. A második világháború után felfedezett „osztrák tudat" ugyanis nagyban hoz
zájárult ahhoz, hogy az osztrák társadalom és politika felmentse magát a hitleri uralom 
idején elkövetett bűnök felelőssége alól. E felfogás értelmében Ausztria a náci biroda
lom „első áldozata" volt, s állami cselekvőképessége megszűnésével a „tettestárs" lehe
tősége nem jöhetett szóba. Ilyen feltételek mellett az osztrákok között még erősödhe
tett is a németellenes érzület.18 A keresztény-konzervatív Néppárt politikusai és Fritz 
Fischer, az osztrák kommunisták vezető ideológusa Ausztriát Németországgal szem
ben olyan módon kívánta meghatározni, hogy az osztrák történelem erényeire, az oszt
rákok különleges etnikai jellegére utalt, míg a németeket a poroszsággal, a pángerma- 
nizmussal és nemzetiszocializmussal azonosította. A németektől való elhatárolódás 
igyekezete néha olyan megmosolyogtató szélsőségekhez vezetett, hogy a „német" 
jelző elkerülésére még a „németóra" kifejezéstől is tartózkodtak, és helyette bevezették 
a „tanítás nyelve" (Unterrichtssprache) elnevezést.

64 Külügyi Szemle



A birodalomtól az integrált kisállamig

A németektől való elhatárolódással megkerülhetővé vált a kritikai szembenézés a múlt
tal, ám ennek jelentős erkölcsi deficit kialakulása lett a következménye. Nem véletlenül ter
jedt el Németországban az a vélemény, hogy Ausztria 1945 után „kilopódzott" a közös tör
ténelemből, és ezzel a felelősség következményeinek a vállalásából.19 Csak 1986-ban, a 
Waldheim-vitával rendült meg Ausztriának mint a harmadik birodalom „első áldozatá
nak" a mítosza. Franz Vranitzky szociáldemokrata kancellár 1991-es parlamenti nyilatko
zatában arra mutatott rá, hogy Ausztriának be kell vallania történelmének másik oldalát is, 
azaz részleges felelősséget kell vállalnia azokért a szenvedésekért, amelyeket ugyan nem 
államként, hanem a Reich polgáraiként, de elkövettek más emberek és népek ellen.20

A második világháborút követően a „nemzeti kérdés" tekintetében jelentős különb
ségek voltak megfigyelhetőek a megszálló hatalmak által engedélyezett három párt -  
a Néppárt (ÖVP), a szociáldemokrata párt (SPÖ) és a kommunista párt (KPO) -  felfo
gása között. A Néppárt hatékony lépéseket követelt az „osztrák nemzet építése" érde
kében. Már a Második Köztársaság első napjaiban elutasította az anschluss eszméjét, 
és az osztrák „hazafiak" pártjának nyilvánította magát, támogatva az „osztrák nem
zet" létrehozását. 1952. évi programjának a „Mindent Ausztriáért" címet adta, és a 
„szabad, független és megvalósítható Ausztria" gondolatát állította előtérbe. A pánger- 
mán erők visszatérésétől tartva a Néppárt az osztrák nemzetről szóló kijelentését a 
„hazafiasabb" változat irányában módosította.

A kommunista párt magát „osztrák-nemzetinek" nyilvánította, míg a szocialistáknak 
ebben a kérdésben ekkor még nem volt világos álláspontja. Első pártprogramjaikban a 
szocialisták inkább kommentárokra szorítkoztak, hangsúlyozva, hogy a kollektív bűn 
alapján a nácik bűntetteiért nem szabad az egész német népet megbélyegezni. Ez a ma
gatartás különösen 1955 után volt jellemző, amikor a német nemzeti érdekek kérdése új
ra felmerülhetett. Az 1959. évi Schiller-ünnepségek alkalmával a nemzeti ifjúsági szer
vezet mintegy 3000 tagja a bécsi városházától a Heldenplatzra masírozott, ahol Hitler 
1938 márciusában, az anschluss alkalmából a tömeghez beszélt. 1961. december 23-án a 
Die Presse című tekintélyes lap kénytelen volt elítélni a „Turnerbund", az osztrák gim
nazisták társaságának nyilatkozatát. Ebben arról írtak, hogy a Turnerbund a „német 
Volkstum"-hoz fűződő lojalitásán túl arra is törekszik, hogy az ifjúságot az osztrák ha
za szeretetére nevelje.21 Ebben az időben kezdődtek a náci megsemmisítő táborok oszt
rák tagjainak a bírósági tárgyalásai, amelyek számos esetben látványos bírósági felmen
tésekkel végződtek, s ez sok esetben társadalmi támogatással is találkozott.22

Közvetlenül a háború után a Néppárt és az Osztrák Kommunista Párt már igazán 
„osztrák" pártnak számított, s csak jóval később, 1957-től kezdődően voltak az SPO-n 
belül is felfedezhetőek a nemzeti tudat megnyilatkozásainak első jelei. Eddig az idő
pontig a szociáldemokrata politikusok nem foglaltak állást az osztrák „nemzet" kérdé
sében, és tartózkodtak minden olyan utalástól is, amely az Ausztria és Németország 
közötti különleges kapcsolatokra vonatkozott volna. Ebben az évben Felix Butschek
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volt az első, aki az osztrák elmékben meglévő nemzeti identitásról kezdett beszélni. 
1962-ben Hermann Mörth a Z u k u n ft című lapban ugyan még arról írt, hogy ez a nem
zeti identitás „fejletlen", de úgy tűnik, hogy az SPO ettől az időponttól kezdve sikere
sen megbirkózott azokkal a nehézségekkel, amelyek korábban a „független osztrák 
nemzet" elképzelésének az elfogadására vonatkoztak.23

Az osztrák politika hagyományosan hannadik, pángermán tábora a Németországgal 
való egyesülés legerősebb támogatója maradt. Nem véletlen, hogy kezdetben a megszálló 
hatalmak a pángermán erők politikai működését nem is engedélyezték. Az első ilyen párt, 
amely 1949-ben az általános választásokon indulhatott, a „Függetlenek Szövetsége" (Ver
band der Unabhängigen, VdU) volt, amely ugyan már nem támogatta Ausztria Németor
szággal való egyesülését, de programjában szerepelt, hogy „Ausztria német állam". A VdU 
utódja, a Szabadságpárt (FPO) 1955-ben megerősítette ugyan Ausztria állami függetlensé
gét, de az országot a „német nép- és kultúrközösség" (Volks- und Kulturgemeinschaft) 
részének tekintette. Ezt a megállapítást az 1980-as évek közepén, a Szabadságpárt „leglibe- 
rálisabb" szakaszában megismételték, ám a párt új, populista vezetőjének, Jörg Haidernak, 
Karintia kormányzójának hatalomra jutásával lényeges változás következett be. Haider az 
osztrák nemzetet nem csupán „ideológiai konstrukciónak", hanem „ideológiai torzszülött
nek" (ideologische Missgeburt) is nevezte. A Neue Freie Zeitung  számára 1988-ban adott in
terjújában azzal próbálta igazolni álláspontját, hogy 1945 után nem sikerült létrehozni az 
etnikailag meghatározott osztrák nemzetet. Haider 1988. évi szóhasználata erőteljes vitát 
indított el, ám amikor tapasztalnia kellett, hogy pángermán magatartása a szavazókra nem 
gyakorol túl nagy vonzerőt, akkor -  különösen az 1990-es évek közepétől -  inkább az 
„osztrák" nacionalizmus fontosságát kezdte hangsúlyozni.24

A Második Köztársaság alatt a növekvő osztrák öntudat fokozatosan elősegítette 
ugyan a nemzeti identitás kialakulását, ám ez a fejlődés, paradox módon, kiváltotta a 
politikai spektrum bal- és jobboldalának a bírálatát is. A kritika az 1945 utáni „kollektív 
feledékenység" meglehetősen elterjedt magatartására vonatkozott. A „népiség" (Volk
stum) elképzelése iránt elkötelezett jobboldal továbbra is bírálta az osztrák nemzeti 
identitás követőit a német történelem „közös házának" a feladása, illetve a közös „né
piség" elképzelésének az elfojtása miatt. A „haladó gondolkodásúak" a maguk részéről 
azokat állították pellengérre, akik megfeledkeztek arról, hogy osztrákok is részt vettek 
a nemzetiszocialisták háborús bűntetteiben. Ez a bírálat arra figyelmeztetett, hogy 
Ausztriának mint a „fasizmus áldozatának" ártalmas fikciója lehetővé tette a történel
mi emlékezet egy részének eltűnését. Paradox módon azonban, ennek a gyakran ismét
lődő vádnak megfelelően, éppen ez az „áldozatszerep" válhatott a modern osztrák 
identitás kialakulásának előfeltételévé. Joggal idézhető Ernest Renan, aki szerint nem 
csupán a kollektív emlékezet, hanem a „kollektív felejtés" is szerepet játszhat a nemze
ti identitások kialakulásában. Renan arra mutatott rá, hogy a (francia) nemzet lényege 
nem csak az egyénekben meglévő sok közös dologban, hanem a közös felejtésben is rej
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lik, lett légyen szó a francia polgár burgundi, breton, savoyai stb. eredetéről, vagy ép
pen a Szent Bertalan-éjszaka mészárlásainak következményeiről.20

Ausztria sikeresen szembeszállt a „régi német nacionalizmus" megmaradt szelle
mével. Az anschluss tilalma bekerült az 1955. évi államszerződésbe, s ezzel Ausztria 
magát a nagy szomszéd, Németország állami tagadásaként határozhatta meg. Auszt
ria annyira „elosztrákosodott", hogy a legtöbben -  még a nemzeti táborban is, ahol 
a „nemzeti" „német-nemzetit" jelentett -  kényszerítve érezték magukat arra, hogy bú
csút vegyenek a „németesedéstől", és inkább az „osztrákosodást" részesítsék előny
ben. Az 1980-as évek végén a Waldheim-ügy kiváltotta vihar még inkább azt bizonyí
totta, hogy mennyire megszilárdult az osztrák tudat az osztrák politikai élet vala
mennyi táborában. Waldheimet, az ENSZ korábbi főtitkárát, a konzervatív Néppárt je
löltjét Ausztria elnökévé választották. A jelöléskor abból indultak ki, hogy e posztra 
csak nemzetközileg elismert politikust választhatnak. Miután Waldheimnek a Wehr
macht kötelékében betöltött felderítői tevékenységére fény derült, a nemzetközi köz
vélemény nagy nyomást gyakorolt Ausztriára, ám az osztrák társadalom és a politikai 
pártok minden külső beavatkozásnak ellenálltak. Waldheim szimbolikus alakká vált, 
és ha negatív formában is, de hozzájárult az osztrák nemzeti tudat megerősödésének 
folyamatához. Elnökké választását nem csupán a néppárti, a zöld és a szocialista vá
lasztók, hanem a pártpolitikai értelemben közömbös szavazók is támogatták.26

Az egyesített Németország és Ausztria: 
két integrált nemzet a közös EU-rópában

Aligha lehetne teljes a kép, ha nem beszélnénk a politika és a gazdaság viszonyáról, 
pontosabban a politikai anschluss tilalmát követően az NSZK és Ausztria közötti gaz
dasági összefonódás jelenségéről, továbbá arról, hogy milyen hatást gyakorolt a német 
egyesülés és Ausztria uniós tagsága a két állam viszonyára.

Nyilvánvaló, hogy a németektől való elhatárolódás és a függetlenség az osztrák 
nemzeti identitás fontos élesztőjévé vált, ám eközben a két ország kapcsolatában Né
metország gazdasági szerepe nem csökkent, hanem éppenséggel növekedett. Ennek 
oka nem kis részben a hidegháború volt, amely a Marshall-segélyhez csatlakozott 
Ausztriát elválasztotta egykori hagyományos keleti piacaitól, és a történeti, nyelvi, va
lamint intézményi hasonlóságok alapján az NSZK irányában erősítette a kereskedelmi 
kapcsolatok dinamikáját. A hidegháború alatt az osztrák kereskedelemben az NSZK és 
a kelet-európai részarány növekedése között sajátos fordított viszony volt megfigyel
hető. Bár a szovjet vétó miatt Ausztria -  az EGK helyett -  csak a kormányközi alapon 
működő EFTA-hoz csatlakozhatott, ez a fejlődés külkereskedelmére, ipari együttmű
ködésére és tőkekapcsolataira mégsem gyakorolt jelentős elterelő hatást. Ellenkezőleg.
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Az ipari szabadkereskedelem megvalósítását célul tűző Ausztria külkereskedelmében, 
EFTA-tagsága ellenére, az EGK-hoz fűződő kapcsolatok mindvégig nagyobb jelentősé
gűek voltak; 1960-ban kivitelének 50, 1980-ban 59%-a irányult az EGK-országokba.27 
Ennek keretében az NSZK súlya folyamatosan meghaladta az összes EFTA-ország há
nyadát, s az EGK-n belül is a legnagyobb hányadot képviselte.

Négy évvel Ausztria uniós tagsága után az osztrák import 42, az export 35%-a Né
metországba irányult, s bár a kétoldalú kereskedelmi mérleg 85 milliárd schilling hiányt 
mutatott, ezt az osztrák idegenforgalom 50 müliárd schillinges aktívuma ellensúlyozhat
ta. Ezek az arányok hosszabb gazdasági adatsorok elemzése nélkül is jellemző trendnek 
tekinthetők, s ennek alapján a sajtó hajlamosnak mutatkozott arra, hogy egy „második", 
-  immáron „gazdasági -  anschlussról" értekezzen. A német gazdasági jelenlét a bank- és 
a biztosítási szektorban, a gyógyszer-nagykereskedelemben, az utazási irodák és légi tár
saságok esetében éppúgy kitapintható volt, mint a kulturális területen, ahol a publicisz
tika Ausztriát -  nem kis iróniával -  olykor már német „médiaprovinciaként" vagy éppen 
„média-Albániaként" aposztrofálta. Ezt tükrözte Ausztria időnként meghasonlottnak tű
nő viszonya a gazdaságilag, valamint a kultúra és a média területén domináns „nagy 
testvérrel" szemben: egyszer a féltékeny csodálat, másszor az „okoskodó, mindent tudó 
németekkel" (Piefke) szembeni elutasítás. Ám ez a német „túlhatalom", paradox módon, 
egyúttal az ausztropatriotizmus egyik legfőbb élesztője is volt, s nem csökkentette német 
irányában a szimpátiát. Az 1990-es évek közvélemény-kutatásai szerint még mindig a 
németek (26%) számítanak a legkedvesebb szomszédnak, némi előnnyel a svájciak (20%) 
és jelentős előnnyel a magyarok (16%) előtt.28

A történelmi tapasztalat azt sugallta, hogy Ausztria részéről a német egyesülés 
szkeptikus, ha nem aggályos viszonyuláshoz vezet a területileg megnövekedett szom
széddal szemben. Vajon az egyesült Németország felborítja-e az európai egyensúlyt? 
Vajon a német egyesülés gyengíti-e Németország integrációs politika melletti elkötele
zettségét? Vajon Németország közép-európai domináns helyzete nem jelentheti-e azt, 
hogy gyengébb szomszédaira nyomást gyakorol? Az osztrák tudatban ezek az aggo
dalmak 1990-1991-ben nem voltak jelen. A német egyesülés, a közép- és kelet-európai 
forradalmak, majd a délszláv válság, Bécsnek Brüsszel irányába vezető útja stb. mind 
olyan politikai napirend kialakulásához vezetett, amely a német-osztrák kapcsolatok
nak egyre több multilaterális tartalmat kölcsönzött, de egyúttal Bécs sajátos szubregio- 
nális tájékozódásának is kifejezést adott. A német egyesülésre adott hivatalos osztrák 
reakció alapvetően pozitív volt. Az egyesülést a német nép önrendelkezési jogának ki
fejeződéseként a békés és a megosztottság nélküli Európa irányába tett igen fontos lé
pesként értékelték. A vezető osztrák politikusok szerint a demokratikus intézmények 
és az európai struktúrák a történelem megismétlődésével szemben elégséges garanciát 
nyújtanak. Eszerint az öntudatos és szuverén Ausztria is olyan jó szomszédja Né
metországnak, mint Hollandia vagy Svájc. A közvélemény-kutatások szerint az osztrá
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kok 87%-a üdvözölte a német egyesülést, és csak 10%-a ellenezte azt. Míg 57% annak 
a várakozásának adott kifejezést, hogy az egyesült Németország Európa legerősebb 
állama lesz, addig csak a megkérdezettek 9%-a gondolta úgy, hogy Németország fe
nyegetést jelent szomszédaival szemben. Ugyanez a felmérés az osztrák függetlenség 
melletti erős támogatottságot is kifejezésre juttatta: 92% az „új anschlusst" egyértel
műen elutasította, s csak a megkérdezetteknek mindössze 6%-a foglalt állást mellette.29 
Az osztrák vitában a német egyesülés következményeinek megítélésében az európai 
integráció kulcstényezőnek bizonyult.

Mindezt igen könnyű megérteni abban az összefüggésben, ahogy Ausztria maga is 
átélte az uniós csatlakozás eseményeit, hisz 1989-ben az osztrák-német kapcsolatok a 
tagsági kérelem benyújtásához vezető döntési folyamat fontos elemét alkották. Az EU- 
tagság akkori ellenzői óvtak attól, hogy Ausztria egy olyan, Németország által domi
nált közösségbe kerüljön, amely annak az osztrák semlegességnek a végét jelentheti, 
amelyben -  különösen az osztrák baloldal képviselői -  a Németországgal szembeni vé
delem eszközét látták.30 Ezzel szemben a csatlakozás támogatói arra mutattak rá, hogy 
Németország ugyan a legnagyobb partner az EU-ban, ám messze van attól, hogy való
ban domináns legyen, sőt magának az integrációnak a lényege éppenséggel a hegemó
nia megakadályozásában rejlik. A támogatók továbbá arra hívták fel a figyelmet, hogy 
az EU multilaterális keretei a viszonylag kis országok számára sokkal inkább biztosít
hatják érdekeik érvényesítését, mint a hatalmas szomszéddal való bilaterális tárgyalá
sok. A brit-ír kapcsolatok modelljére utalva azt állították, hogy hosszú távon a csatla
kozás a gazdasági kapcsolatok diverzifikációjához vezethet, amely csökkentheti a Né
metországtól való erős függőséget.

Az EU-tagság tapasztalatai igazolták a támogatók véleményét. Ausztria az EU tag
jaként sokkal jobban tudja befolyásolni a nemzetközi fejlődést, a csatlakozással státusa 
mind európai, mind globális szinten megerősödött. Erre jó például szolgál Ausztriának 
a pénzügyi unióhoz (EMU) történő csatlakozása. Ausztria az 1970-es évek kezdete óta 
a német márkához kötötte a schillinget, s ennek megfelelően pénzügyi és gazdasági 
politikáját. Ez a fejlődés az osztrák autonómia jelentős elvesztésével járt, ilyen módon 
azonban Ausztria a német piacon megőrizhette versenyképességét. Az EMU-ban való 
osztrák részvétel ugyanakkor azzal az előnnyel járt, hogy Ausztria a közös európai po
litika keretében visszanyerhette szuverenitásának egy részét, s aktívan részt vehet az 
európai pénzügyi politika alakításában.

Ausztria és Németország az EU-tárgyalásokon igen gyakran hasonló, más esetben 
egymástól eltérő álláspontot foglalt el. Eltérően ítélték meg például a tranzitközleke
dés kérdését is. Ez egyúttal arra is jó példa, hogyan tud fellépni az unió a kisebb orszá
gok érdekeinek védelmében az olyan nagy szomszédokkal szemben, mint Olaszország 
és Németország, amelyeknek nyilvánvaló érdeke az Ausztrián átvezető észak-déli 
tranzitutak lehető legszabadabb használata. A belépési tárgyalások folyamán Ausztriá
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nak sikerült átmeneti könnyítéseket elérnie, s így biztosítani mind a közlekedés, mind 
a környezetszennyezés jelentős csökkenését. A további szabályozásról szóló 1998. évi 
tárgyalások Ausztria szempontjából ugyancsak sikeresen zárultak. Több mint kérdé
ses, hogy a tárgyalások kétoldalú keretek közt vajon ilyen vagy hasonló eredmények
hez vezettek volna-e. A csatlakozással a gazdasági kapcsolatok diverzifikálódásához 
fűzött remények megvalósulása már kevésbé egyértelmű. Németország súlya a keres
kedelemben és a közvetlen beruházásokban alig változott. Úgy tűnik, hogy az osztrák 
gazdaságban uralkodó kis és közepes vállalatoknak meglehetősen korlátozott a játék
tere a kereskedelmi partnerválasztásban.

Érdekes új fejlemény, hogy az EU keleti kibővülésének összefüggésében jelentősen 
növekedett Ausztriának a közép- és kelet-európai országokkal folytatott kereskedel
me. Hosszú távon nem kizárt, hogy az EU közép- és kelet-európai kibővülésével a gaz
dasági kapcsolatokban nagyobb egyensúly állhat be. Elég csupán a kereskedelmi kap
csolatok múltjára utalni: Ausztria kereskedelmében a közép-európai országoknak még 
az 1930-as években is mintegy 30, míg a német birodalomnak csupán 12-18%-os volt a 
részaránya. Az EU keleti kibővülése ugyanakkor mindkét országnak megnövő esélye
ket ígér. Németország és Ausztria centrális gazdasági és geopolitikai potenciálja való
jában csak a keleti kibővülés útján bontakozhat ki. A bilaterális dominancián alapuló 
német Mitteleuropa-politika korábbi kísérleteivel szemben a kibővült EU mindkét or
szág számára piacokat, valamint a partnerség közös értékein és céljain alapuló, továb
bá a harmadik országok számára is elfogadható multilateralizmus kereteit kínálja. 
Ugyanakkor nem kétséges, hogy az EU belső piacának keleti kibővüléséből ez a két or
szág a többi tagországhoz képest aszimmetrikusan több hasznot húz.

Osztrák szempontból a két „nemzet" EU-tagsága úgyszólván minden területen a 
„görcstelenedés" irányában hatott. Az osztrák önállóságot a kultúra és média területén 
legalább annyira fenyegeti -  ha nem jobban -  az „amerikanizálódás", mint a „germa- 
nizálódás". 1989-ben, amikor Ausztria benyújtotta csatlakozási kérelmét, az osztrák 
külügyminisztérium külön is hangsúlyozta a német támogatás fontosságát. Ausztria 
1995-ben immáron a kialakult „nemzeti tudat" birtokában, mint „osztrák nemzet" lett 
az EU tagja, nem úgy, mint az NSZK, amely az 1950-es évek elején megosztott nemzet
ként az „európai hazával" próbálta pótolni a hiányzó és kompromittálódott nemzeti 
önazonosságát. Az EU-tagsággal csökkent Ausztria Németországtól való elhatárolódá
sának a szükségessége is. Sőt az EU tagállamaként Bécsnek inkább a németekkel való 
nyelvi, kulturális és történelmi kapcsolatainak fontosságára kellett ráébrednie, amit az 
osztrák külpolitika is pozitívnak és dinamikusnak ítélt meg.

Németország azon törekvéseit, hogy az EU-intézményekben erősítse a német nyelv 
használatát, számos megfigyelő az „új német határozottság" jelenként értékelte. 1999 
nyarán a kérdés a nemzetközi sajtó figyelmét is felkeltette, amikor Ausztria és Németor
szág megtagadta, hogy részt vegyen az informális miniszteri üléseken, mivel a finn el
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nökség nem biztosította a teljes tolmácsolást németről más EU-nyelvekre és viszont. 
A jegyzőkönyvek alapos tanulmányozása jól mutatja, hogy Finnország eltért ezeknek 
az üléseknek a nyelvi rendjétől, s Ausztria és Németország a status quo megőrzéséhez 
ragaszkodott. A vita végül is hamar megoldódott, és az informális ülések nagy többsé
gét már nyelvi problémák nélkül rendezték meg. Ausztriának a német egyesülést köve
tően inkább azzal a veszéllyel kellett szembenéznie, hogy számos tagállam -  közöttük 
Franciaország -  félelme növekszik amiatt, hogy „túlzottan sok német lesz" az EU-ban, 
s ez az osztrák csatlakozási folyamatot lassíthatja. Ez a vélekedés különösen 1991 nya
rán erősödött meg, amikor Ausztria Németországgal együtt rokonszenvezett a horvá- 
toknak és szlovénoknak a független államiság létrehozására irányuló törekvéseivel.

A német egyesülés, a közép- és kelet-európai forradalmak, majd a délszláv válság, 
Bécsnek az EU felé vezető útja stb. a német-osztrák kétoldalú kapcsolatoknak egyre 
több multilaterális tartalmat kölcsönöztek. Már 1989 előtt nyilvánvalóak voltak Bécs 
azon kezdeményezései, amelyek a közép-európai szubregionális geopolitikai kísérle
tekben újszerű törekvéseknek nyitottak utat.31 Az osztrák jószomszédi politika kétol
dalú dimenziói mellett a regionális törekvések nemcsak állami, hanem nem állami 
szinten is láthatóvá váltak. Az Alpok Munkaközösség (ARGE Alp) mintájára 1978-ban 
megalakult az Alpok-Adria Munkaközösség (ARGE Alpen-Adria), amelynek létrejöt
tében nem csupán az akkor demokratikusnak tekintett államok, hanem Szlovénia és 
Horvátország, tehát a kommunista Jugoszlávia tagköztársaságai is részt vettek. Sőt, 
ehhez az együttműködéshez 1988-ban két magyar megye is csatlakozhatott. Róma a 
német egyesüléssel szembeni ellensúly építéséhez Bécs biztonsági és geopolitikai érde
kei alapján csatlakozott. 1989-ben olasz kezdeményezésre jött létre négy állam: 
Olaszország, Ausztria, Jugoszlávia és Magyarország konzultatív együttműködése a 
Quadrangolare, azaz a négyoldalú együttműködés, majd 1990-ben, Csehszlovákia 
csatlakozásával az öttagúvá bővült Pentagonale, Lengyelország csatlakozásával és 
Jugoszlávia széthullását követően Közép-európai Kezdeményezés (CEI) néven.32 
Az együttműködés többféle szándék közvetítője volt. Közöttük nyilvánvaló volt az 
olasz külpolitika azon törekvése, hogy a két német állam egyesülésével felgyorsult in
tegrációs folyamatot a közép-európai szubregionális együttműködésnek azzal az új 
formájával ellensúlyozza, amelynek tagjai között Ausztria, Magyarország, Csehszlová
kia és Jugoszlávia is helyet kapott. A Pentagonale ugyan nem tudta megakadályozni 
Jugoszlávia széthullását, ám Olaszország, Ausztria és az újonnan függetlenné vált 
posztkommunista államok regionális együttműködésbe történő bevonása az európai 
stabilitás erősítését jelentette. Ausztriában úgy gondolták, hogy a Pentagonale hasznos 
szubregionális keretnek bizonyulhat egy ambiciózusabb jószomszédi politika számá
ra, különösen a hidegháborút követően, amikor Ausztria kelet-nyugati jószolgálati és 
közvetítői tevékenysége elveszítette korábbi súlyát.33 Már az 1980-as évek közepén az 
osztrák kezdeményezéseknek a részét képezték azok a javaslatok is, amelyek a német
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expanzió eszközeként felfogott Mitteleuropa-elképzelések helyett inkább „Zentral
europa" országainak pragmatikus együttműködésére vonatkoztak. H. Thalberg- a  ke- 
let-közép-európai országok számára domináns kereskedelmi partnernek számító 
NSZK és az NDK kizárásával, a semleges Ausztria, az el nem kötelezett Jugoszlávia és 
a Varsói Szerződéséhez tartozó Magyarország részvételével, a társadalom- és bizton
ságpolitikai különbségek tiszteletben tartása mellett -  az együttműködés optimalizálá
sának és a konfliktusminimalizálásnak a gyakorlatát, a térség atommentesítését és a 
gazdasági együttműködés elmélyítését javasolta.34

Ausztria az EU-ba belépve megszabadult a német nemzeti kérdés történelmi örök
ségétől. Az „europaizált" Németország az EU részeként többé nem ébresztheti az 
anschluss gyanúját, sőt Ausztriának az NSZK-val elmélyült kereskedelme -  a közvet
len német beruházások, a vállalatokon belüli kereskedelmi kapcsolatok, nem kevésbé 
a német márkához kötött szilárd schilling, a német turizmus stb. -  nagymértékben 
hozzájárult annak a jóléti államnak a kialakulásához, amely az osztrák állam identitá
sának elfogadását és az iránta való lojalitást még inkább megerősítette, s ezzel az EU- 
tagsághoz vezető utat is egyengette. Ausztria uniós tagsága a Németországtól való 
gazdasági függőség kérdését is új keretbe helyezte, hiszen Bécs az integráció révén Né
metországgal szemben visszanyerhette nemzeti szuverenitásának egy részét, mivel az 
európai döntések és a beleszólás részesévé vált. Az EU keretében a német tőke domi
nanciája sem ébresztheti a hatalompolitika hagyományos gyanúját. A német-osztrák 
viszony az ír-angol és a kanadai-amerikai kapcsolatokhoz hasonló. Nyilvánvaló, hogy 
a tőke multinacionalizálódásával egyre nehezebb a transznacionális vállalatok nemze
ti besorolása. Olykor csupán annak van szerepe, hogy hol van a konszern központja. 
Ez érvényes Ausztria egyik legnagyobb munkaadójára, a Siemensre is, amely éppen 
olyan kevéssé „német", mint a Daimler-Chrysler. Ezek a vállalatok többet termelnek 
külföldön, mint otthon, gondolkodásuk is sokkal inkább globális, mint „német".

Az európai és a nemzeti identitás egymáshoz való viszonyának tekintetében a né
metek és az osztrákok sok párhuzamosságot, de egyben történelmi különbségeket is 
mutatnak. Németország az integráció, Ausztria a semlegesség útján jutott el a szuve
renitáshoz. Történelmileg ez azt jelentette, hogy a nemzeti egység hiányában a német 
identitás sokkal inkább europaizálódott, mint bármelyik más tagállam identitása, s en
nél fogva az „europaizált" („posztnacionális") rajnai állam az integráció keretében jut
hatott el a nemzeti egységet jelentő német nemzetállam megteremtéséhez. A német fej
lődés tehát a megosztott nemzet „európai identitásától" jutott el az EU keretében egye
sült nemzet identitáshoz. Ma a kérdés sokkal inkább a nemzeti érdekek határozottabb 
megfogalmazása, ezzel a nemzeti és az európai identitás egyensúlyának európai keret
ben történő meghatározása. Ausztria nemzeti önazonosságát az EU-tagságon kívül, 
a semlegességi státus keretében szerezte meg; ezzel felvértezve érkezett az unióba. 
Ausztriának az EU politikai, jogi és gazdasági térségébe történő beilleszkedése úgy
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kedvez az „osztrák tudat" megőrzésének és fejlesztésének, hogy egyben a német kul
túrához és nyelvhez, valamint a keleti kibővüléshez fűződő (geopolitikai) érdekei is ki
fejezésre juthatnak. Az európai integráció egység a kulturális sokféleségben. A szimbó
lumoknak a nemzeti identitás megerősítésében fontos szerepük van. Ausztria uniós 
csatlakozási dokumentumában a némettől eltérő „osztrák szavak" -  többek között „To
mate versus Paradies" -  is helyet kaptak, jelezve a nemzeti különállás szimbolikus 
nyelvi alapját. Az európai integráció története jól mutatja, hogy a tagállamok nem azért 
csatlakoztak az EU-hoz, hogy elveszítsék, hanem azért, hogy éppenséggel megerősít
hessék nemzeti identitásukat. Az integráció és a nemzeti identitás közötti kölcsönhatás 
eredménye az „integrált nemzetállamok" létezése, azaz a német és az osztrák identitás 
EU-keretekben történő megerősödése és gazdagodása.35

Az osztrák kultúra és a német kultúmemzet

A  berlini fal leomlása Ausztriában nem vezetett a pángermán hangulat feltámadásá
hoz vagy az osztrák identitás miatti aggodalmak növekedéséhez. Horst Gräber, Auszt
ria egykori NSZK-beli nagykövete a kétoldalú kapcsolatokat rendezettnek nevezte, 
hangsúlyozva, hogy Ausztria 1995. évi EU-csatlakozását követően mind az osztrákok, 
mind a németek ugyanannak a „klubnak" lettek a tagjai, még akkor is, ha a rokonsági 
viszony teljesen nem nélkülözi a problémákat. 1804-ig -  mint Gräber írja -  „első fokú 
unokatestvérek" voltunk, ám idővel ez a rokoni kapcsolat tovább lazult, és a rokonok 
többnyire külön -  némelykor pedig közös -  utakon járnak. 1945 után Németországnak 
csak egy része, a Szövetségi Köztársaság vált, mint provizórium, demokratikussá. 
1989—90-et követően a németek még sokáig nem lesznek németek, hanem még mindig 
kelet- és nyugatnémetek.36

A német egyesülés kiváltotta gazdasági fellendülés az osztrák gazdaságnak nagy 
hasznot hozott, s a megerősödött osztrák tudatnak a pángermán érzület megnyilvánu
lásaival már nem kellett szembenéznie. Inkább osztrák érzékenység volt tapasztalha
tó, főként a kultúra területén. Gabriele Holzer a kétoldalú szomszédi viszony sajátos 
ambivalenciájára utaló („verfreundete Nachbarn"), 1995-ben megjelent könyvében az 
osztrák öntudatnak és érzékenységnek adott hangot. Holzer szerint a fő probléma ab
ban rejlik, hogy a németek képtelenek az osztrákokra nem úgy tekinteni, mint néme
tekre. Holzer értelmezésében Ausztriának a közvélemény-kutatások által is megerősí
tett „szellemi bekebelezése" (geistige Eingemeindung) a német kultúrnemzetbe sok 
német esetében -  ha nem is szándékosan, és nem is tudatosan, de mégis -  az osztrák 
nemzet létezését vonja kétségbe.37 Mindazonáltal a németeknek az osztrák írókkal, 
művészekkel stb. szembeni „verbális távolságtartásnak hiánya" (verbale Distanzlosig- 
keit)38 korántsem új jelenség. A „denacionalizálásnak" az osztrák történelemtudo
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mány részéről megfigyelhető mozzanatai sem újak. Golo Mann az osztrákokat a német 
nemzet nagyon érdekes ágának, míg Wolfgang Mommsen német történész az osztrá
kokat „önálló nagycsoportnak" (eigenständige Grossgruppe), a német kultúrnemzet 
államának nevezte.39 Számos német gondolkodó a Német-római Birodalomra mint 
kvázi német államalakulatra tekint. Karl Dietrich Erdmann 1985-ben három államról, 
két nemzetről és egy népről beszélt, s ebbe az osztrákokat mindenképpen „német nép
ként" sorolta be.40 Nem tagadható, hogy a német kultúrnemzet, pontosabban a német 
kultúra és népiesség nacionalizmusa (Kultur- und Volkstumnationalismus) mind né
met, mind osztrák oldalon sok tekintetben egyengette az 1938-ban bekövetkezett 
anschluss felé vezető utat. Ám az osztrák érzékenységgel jogosan szembeállítható, 
hogy ma már, a két német állam egyesülését követően, az egész német népre vonatko
zó alkotmányos megbízatás teljesítettnek tekinthető, a német kérdésnek ma már nincs 
operatív jelentősége. Sőt, arról sem szabad megfeledkezni, hogy Ausztria, a német ál
lamokból kiindulva, történelmi hódításaival egy Kelet- és Délkelet-Európát magában 
foglaló birodalmat hozott létre. A multinacionális és szupranacionális birodalom, 
„Nagy-Ausztria" eszméje sokáig a még nemzetállami létezés előtti német államok és 
az osztrák állam eszméjét is helyettesíthette. A meghódított területekről a birodalom 
központjába, a kozmopolita Bécsbe áramlott a „germanizált" elit, amely a kultúrák ke
veredését jelezte. Olyan művészek egész soráról van szó, akiknek tevékenységében 
aligha lehetne különbséget tenni a német és az osztrák kultúra között. A kultúrnemzet- 
ből államnemzetté válás „veszélye" az Európai Unió keretében elveszítette jelentősé
gét, ám ezzel egyidejűleg sokkal inkább előtérbe került az európai, valamint a kis né
pek kultúrájának és nyelvének a védelme. Nem vált valóra az a feltételezés, hogy az 
osztrákok -  ha nem is korábban, de legkésőbb -  a német egyesülést követően sajátos 
önazonossági válságba kerülnek. Ela ennek mégis vannak jelei, úgy azok inkább az 
EU-tagság történetével és a NATO-hoz való csatlakozás összefüggésében, az osztrák 
semlegesség fennmaradása körüli vitával függnek össze.

A német-osztrák viszony sajátosságát jól mutatja, hogy 2000-ben a szociáldemokra
ta német kormány is csatlakozott a néppárti-szabadságpárti kormánnyal szemben el
rendelt uniós szankciókhoz. Német részről, a CDU/CSU politikusaitól eltekintve, nem 
volt jele a közös „kultúrnemzethez" való tartozás alapján elvárható szolidaritásnak. 
Sőt, a szociáldemokrata kancellár által vezetett Németország és a konzervatív irányí
tású Ausztria viszonya észrevehetően megromlott. A szankciók nyomán az osztrák 
EU-politikában erősödött a nagy államokkal, a német-francia „direktóriummal" szem
beni kritikai magatartás. Az osztrák identitás megerősödésének jeleit ezzel egyidejűleg 
nem csupán a közvélemény-kutatások, hanem Ausztria kulturális megjelenésének kül
földi érzékelése is mutatta. P. Pelinka arról írt, hogy az Ausztriáról megjelent külföldi 
cikkek kétharmad része az ország kulturális teljesítményével foglalkozik: a kis ország 
intellektuálisan gyakran fölényben van a nagy országokkal szemben, s ebben a tekin
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tetben kulturális „nagyhatalomnak" számít. Peter Glotz német politikus és publicista 
arra hívta fel a figyelmet, hogy a régi Ausztria összeomlása 1918-ban több kreativitást 
szabadított fel, mint az 1871. évi kisnémet egyesülés eredményeként létrejött német 
birodalom.41

Az osztrák identitás hangsúlyai a pártpolitikában

A közvélemény-kutatások bizonyították, hogy az 1990-es években már nem voltak 
annyira látványosak azok az erőfeszítések, amelyek korábban az „osztrák identitás" 
kialakítására irányultak. A „normalizálódás" miatt a politikai pártok is kisebb hang
súlyt helyeztek erre a kérdésre. Az osztrák identitás „mutatóinak" jelentősége inkább 
olyan kérdésekben növekedett meg, mint a bevándorlókkal szembeni magatartás és az 
EU keleti kibővítésének a munkapiacra gyakorolt hatásai.

A szociáldemokraták 1998. évi alapprogramjában42 az identitás kérdését csupán egy 
mondatban érintették, hangsúlyozva, hogy az osztrák identitást „államunk történelmi
leg kifejlődött nyelvi-kulturális és etnikai különfélesége is erőteljesen formálta". 
A program arra is kitér, hogy a kisebbségeknek meg kell tartaniuk identitásukat, a 
többség és a kisebbség együttélése kölcsönös tiszteletet és toleranciát igényel, tekintet 
nélkül az etnikai, kulturális, nyelvi vagy vallási önazonosságra.

Az osztrák identitással közvetett kapcsolatot mutat az Osztrák Szociáldemokrata 
Pártnak (SPO) a bevándorláshoz való viszonya. Az alapprogram ugyan nem említi a 
bevándorlást, de az Ausztriában élő külföldiek esetében hangsúlyozza a politikai élet
be, a lakás- és munkapiacba, valamint az oktatási és szociális rendszerbe történő integ
rálódás fontosságát. A program politikai, vallási, faji vagy más okból bekövetkezett ül
döztetés esetében utal a „menedékjogra". Az 1999. októberi választási platform fenn
tartja, hogy az „önkéntes bevándorlást" szigorúan korlátozni kell. A dokumentum to
vábbá hangsúlyozza, hogy nem szabad megengedni az osztrák munkapiac határainak 
„felelőtlen" megnyitását. Az SPO az új bevándorlókkal szemben a már Ausztriában élő 
külföldiek integrációját részesíti előnyben.

A konzervatív Osztrák Néppárt (OVP) alapprogramja43 Ausztria identitását széle
sebb értelemben fogalmazza meg: „gazdag és sokoldalú kulturális identitásról" beszél, 
amely fontos hozzájárulás Európához. Az „osztrák kultúra" alakította „országunknak 
és népének identitását". A kultúra, ebben az értelemben, magában foglalja a „történel
mileg átadott hagyományokat és a mai emberek magatartását is, s mint ilyen, különbö
ző formákban, intézményekben, befolyásokban és együttélésünk módjában nyer kifeje
ződést." Az osztrák kulturális politika fontos célja, hogy megmagyarázza Ausztria iden
titását Európában. Az osztrák identitás néppárti meghatározásában a tartományok 
(Bundesländer) fontos szerepet játszanak. Mindez nem véletlen, hiszen az 1999. évi vá
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lasztásokat követően a kilenc osztrák tartomány közül hatban az ÖVP a legnagyobb 
párt. A program kiemeli, hogy Ausztria tartományai által válik kerek egésszé, és az oszt
rák identitás az „állampolgároknak a tartományokkal való azonosulásán alapul".

A néppárti program hangsúlyozza, hogy a jövőben erősíteni kell Ausztria lelki, kul
turális és történelmi identitását. Az embereknek „erős kulturális identitásra" van szük
ségük annak érdekében, hogy „megbirkózhassanak a modern társadalom sokféleségé
vel". A közszolgálati rádióknak és televízióknak nagy a felelőssége a „regionális kultu
rális identitások" megőrzésében. A Néppárt garantálni kívánja az osztrákoknak szülő
földjükhöz (Heimat), kulturális identitásukhoz és biztonságukhoz való jogát, ami 
azonban nem zárja ki a külföldiek tiszteletét és megértését. Ausztriának „menedéket 
nyújtó országnak" kell maradnia, de a korlátlan bevándorlás nem tartható fenn, min
denki nem kaphatja meg a jogot az Ausztriába való letelepedésre. A Néppárt az „aktív 
integráció" híve azoknak a külföldieknek az esetében, akik már régen és törvényesen 
Ausztriában élnek. Ám a program szerint a külföldieknek is van kötelezettségük, töb
bek között a nyelvtudás, továbbá az alkotmány és a törvények betartása, a befogadó 
ország szokásainak és életmódjának tiszteletben tartása stb.

A Szabadságpárt (FPÖ) 1997. októberi programjának elemzése felveti a párt jellegé
nek meghatározására vonatkozó kérdést. Ez annál is inkább indokolt, mert az 1999. 
októberi 3-i parlamenti választásokon a szavazatok 26,9%-ának megszerzésével az 
FPÖ a második legnagyobb párt lett, és a 2000. február 4-én létrejött kiskoalíció tagja
ként immáron a hatalom részesévé is vált. Az Európai Parlament nagy többséggel 
olyan javaslatot fogadott el, amely elítélte a párt kormányba kerülését, hangsúlyozva, 
hogy ez a cselekedet „legitimálja Európában a szélsőjobboldalt."44 Sőt, a bizottság ki
fejezésre juttatta: a közös európai értékek megsértése esetén nem habozik, hogy 
Ausztria szavazati jogát felfüggessze a tanácsban. 2000. június 29-én az EU portugál 
elnöksége a 14 EU-tagállam nevében felkérte az Emberi Jogok Európai Bíróságának 
elnökét, hogy az Ausztriáról szóló jelentés elkészítésére nevezzen ki egy háromtagú 
bizottságot. A testület működésének eredménye 2000 szeptemberében az EU szank
ciópolitikájának megszüntetéséhez vezetett. A jelentés nem csupán azt vizsgálta, hogy 
a koalíció mennyiben kötelezte el magát az „európai értékek, különösen a kisebbségi 
jogok, menekültek és bevándorlók" mellett, hanem a Szabadságpárt politikai termé
szetének megítélésére vonatkozóan is állást foglalt.

Az FPÖ megítélése nem egységes, de politikai-ideológiai besorolásának keretei jól 
meghatározhatóak. Néhány megfigyelő a Szabadságpártot olyan szélsőjobboldali párt
nak tekinti, amely tekintélyuralmi jellegű „harmadik köztársaság" felállítására és az 
emberi jogok korlátozására törekszik. Eszerint Jörg Haider szélsőségesen jobboldali 
céljainak megvalósítására populista eszközöket használ, és ezért a Szabadságpártnak 
nem szabad megengedni, hogy részt vegyen Ausztria nemzeti kormányában.45 Más 
elemzők a Szabadságpártot olyan „populista, antietatista pártnak" látják, amelyben az
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etnocentrikus provincializmus csupán alárendelt szerepet játszik, és óvnak attól, hogy 
Haidert és a Szabadságpártot a szélsőséges jobboldal problémájával azonosítsák. 
A. Pelinka az FPO populizmusának különlegességét a náci múlthoz való ambivalen
ciájában véli felfedezni, ami minden más európai demokráciában -  beleértve a háború 
utáni Németországot is -  elképzelhetetlen lenne. Szerinte az FPO náci, majd liberális 
múltja után az „osztrák pártok legosztrákabbja", amelynek sikerült az „ausztropatrio- 
tizmus" és a pángermanizmus közötti ellentétet feloldania. Korai időszakában az FPO 
az osztrák identitás ellenzője volt, és a pángermán hagyományok letéteményeseként 
cselekedett. Ám az 1990-es években Flaider patrióta magatartása segített abban, hogy 
a párt túllépjen a fiatalok számára már kevéssé vonzó pángermán hagyományokon, s 
így az FPO mind a pángermán, mind az osztrák patriotizmus pártjává vált. A 2000-ben 
létrejött koalíciót Pelinka a legaktívabb proeurópai és a legaktívabb antieurópai párt 
szövetségeként határozza meg.46 Az osztrák belpolitikában időről időre felmerült a 
kérdés, hogy vajon a Szabadságpárt „szélsőségesen jobboldali" párt-e, amely szemben 
áll az alkotmánnyal, avagy csupán olyan populista párt, amely nem tekinthető 
összeegyeztethetetlennek az alkotmány előírásaival. Tény, hogy egyetlen olyan jogi 
eljárás sem járt sikerrel, amely Haider pártjának alkotmányellenessé nyilvánítására 
irányult, s ezzel a párt feloszlatásának jogi alapját megteremtette volna.

A Szabadságpárt 1970-71-ben és 1983-ban támogatta a Szociáldemokrata Párt kisebb
ségi kormányát, és 1986-ban a szociáldemokratákkal koalíciós kormányt alakított. 1979- 
ben a Liberális Internacionálé tagja lett, majd abból 1993-ban kilépett. 1986-ban, Jörg 
Haider pártvezetővé választása után, Franz Vranitzky szociáldemokrata kancellár 
elutasította a párttal való koalíció lehetőségét. 2000-ben Viktor Kiima szociáldemokrata 
kancellár Haidertől remélt támogatást egy szociáldemokrata kisebbségi kormány 
megalakítására, ezt azonban az FPO vezetője megtagadta. 1995-ben a Néppárt parla
menti vezetője, Andreas Khol első ízben jelezte, hogy Haider Szabadságpártja az oszt
rák alkotmány teljes megváltoztatására törekszik; célja új politikai rendszer, a „harma
dik köztársaság" létrehozása, törvényes, de akár a jogon kívül álló eszközökkel is. 1997- 
ben a néppárti politikus Khol Haiderban és a Szabadságpártban már pozitívumokat is 
felfedezett, mivel az megvált a „harmadik köztársaság" elképzelésétől, szakított a náci 
ideológiával, és többé már nem volt szó az EU-ból történő kilépés gondolatáról sem.47

A Szabadságpárt 1997-ben vitatta meg új programját48, mivel a korábbi pártdoku
mentum 1985-ből, a Szabadságpárt „legliberálisabb" időszakából származott Az új 
program körüli vitát erősen befolyásolta Haidernak az a törekvése, hogy növelje válasz
tói táborát. Pángermán pártját „osztrák nacionalista" párttá kívánta átalakítani. Már 
1995-ben kifejezésre juttatta a „németeskedéssel" (Deutschtümelei) szembeni elutasító 
álláspontját. Annak érdekében, hogy kiaknázza a katolikusok nagy választói bázisát, 
Haider kapcsolatokat létesített a konzervatív püspökökkel, és ezzel a harmadik tábor 
hagyományosan antiklerikális álláspontjának a feladására törekedett. Mindazonáltal az
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1997. októberi pártprogram a párton belüli ellenállás következtében Haider szempont
jából csak a szemben álló álláspontok közötti kompromisszum lehetett.

Az új pártprogram leszögezte, hogy Európa arculatát a kereszténység felekezeti sok
félesége alakította. A programban a Szabadságpárt elismeri a judaizmus és a nem ke
resztény nézetek befolyását is. Az utóbbi annak a jele volt, hogy a párt kísérletet tett ar
ra, hogy formálisan feladja a két háború közötti pángermán tábor erősen antiszemita 
nézőpontját. A program szerint a nyugati világ spirituális alapjainak megőrzése 
ugyanakkor megköveteli a kereszténységet, amely megvédi a nyugati világ érdekeit.

Az osztrák identitás kérdését az „Ausztria először!" (Österreich zuerst!) címet viselő 
fejezet tárgyalja. A program szerint Ausztria identitását a regionális identitások sokasá
ga és sokfélesége formálja. Az osztrák patriotizmus a demokratikus politikához kötődik, 
és mint ilyen, az osztrákok önállóságára és összetartozására irányuló akarat kifejeződé
se. A program elutasítja azt a politikát, amely -  különösen az EU-ba való belépés óta -  
Ausztria szellemi és kulturális alapjainak kárára, az egységesítési és nivellálódási törek
vésekre irányul. A Szabadságpárt elutasítja az EU-tagságból származó azon egyenlősítő 
tendenciákat, amelyek Ausztria szellemi és kulturális minőségére károsan hatnak.

A Néppárthoz képest a Szabadságpárt erősebben hangsúlyozza a „szülőföldhöz, a 
hazához való jogokat" (Recht auf Heimat). A haza Ausztria demokratikus köztársasá
ga és annak szövetségi tartományai. Az FPÖ a történelmileg ott élő etnikai csoportokat 
(Volksgruppen) és az általuk formált kultúrát is a haza fogalmába foglalja. Az osztrá
kok nagy része a „német etnikai csoporthoz" tartozik, s minden osztráknak alapvető 
joga, hogy szabadon meghatározza identitását és etnikai hovatartozását. A Szabadság- 
párt síkra száll a kisebbségek, de csak a történelmileg ott megtelepült (autochton) ki
sebbségek támogatása mellett.

A program hangsúlyozza, hogy Ausztria nem a bevándorlók országa. A lakosság 
nem képes megbirkózni a korlátlan bevándorlással, mert egy ilyen politika megvalósí
tása meghaladná az ország integratív képességét. A osztrák lakosság védelme a külföl
diek kötelezettségeinek és jogainak szabályozásában megkívánja a teljes szuverenitást. 
A vallási és politikai üldözötteknek joguk van a politikai menedékjogra. Az elhurcolt 
személyeknek joguk van a hazájukba való visszatérésre. Az FPÖ szerint a nyelv a kul
túra kifejeződésének legfontosabb eszköze; az anyanyelv határozza meg a különleges 
kulturális közösséghez való tartozást. A program megállapítja, hogy Ausztria a „német 
kulturális közösséghez" tartozik, és az osztrák alkotmány (8. cikkely) szerint „német" 
az állam nyelve. Az osztrák külpolitikának más német nyelvű országokkal együtt tá
mogatnia kell a német nyelv használatát és külföldi terjesztését. A Szabadságpárt sze
rint az EU-t konföderációvá, nem pedig európai föderációvá kell fejleszteni.

A pártprogramok -  ehhez a Zöldek és a Liberális Fórum programját is hozzá kell 
számítani -  valójában nagyon keveset szólnak az osztrák identitás állampolgári és/ 
vagy etnikai összetevőiről. Kivételt az osztrák kultúrára vonatkozó utalások képeznek.

78 Külügyi Szemle



A birodalomtól az integrált kisállamig

Ám a kultúrára helyezett hangsúly az identitás etnikai meghatározását foglalja magá
ban, különösen akkor, ha elsődlegesen olyan eszközként fogják fel, amely különbséget 
tehet az osztrákok és mások között. A Szabadságpárt az osztrák belpolitikában a har
madik tábor örököse, ám a pángermán ideológiát az „Ausztria először" felfogásra vál
toztatta. Az Ausztriáról folyó vita etnikai elemeket is magában foglal, adott esetben 
Ausztriát a német „kulturális közösség" részeként tárgyalja. Az osztrák kultúrára, an
nak teljesítményeire (FPO) és hagyományaira helyezett hangsúly és büszkeség (OVP) 
általában úgy értelmezhető, hogy ezek a pártok Ausztriát inkább „különleges" és „sa
játos" nemzetnek tekintik.49

A nemzeti identitás elemei és az európai integráció

A mai Ausztriában alapvetően egyetértés van abban, hogy az osztrák nemzet Európa 
nemzetei között az egyik legfiatalabb, és mint ilyen, a német-népi (völkisch) múlttal és 
hagyományokkal szembeni emancipációs folyamatban jött létre. Ez a folyamat még 
nem zárult le teljesen, és feszültségektől sem mentes. A. Moritsch arra utal, hogy a köz
vélemény-kutatások szerint az „osztrák nemzeti tudat" a legerősebb Bécsben, míg a 
leggyengébb a német-szlovén történelmi ellentétektől leginkább érintett Karintiában. 
Ez szerinte korántsem meglepő, mivel a szlovének azokhoz a „történelem nélküli" né
pekhez tartoznak, amelyeknek nem voltak állami-területi hagyományaik. Ennek meg
felelően a szlovén nemzeti történetírás a szlovén államiság kezdeteit hajlamos éppen 
abban a Karintiában felfedezni, amelynek jelentős része a szlovén történészek szemé
ben a „németek által elrabolt etnikai területnek" minősült. Következésképp a szlové
nek etnocentrikus nemzetfelfogása szempontjából „osztrák nemzet" nem létezik (csak 
németek vannak), ugyanakkor Karintiában „osztrák szlovének" élnek. Ezzel szemben 
a megerősödőben lévő osztrák nemzettudat mind erőteljesebben különbözik a kelet- 
és délkelet-európai államok etnocentrikus nemzetfelfogásától50, jóllehet az osztrák 
önazonosság meghatározásában etnikai és kulturális, valamint politikai és társadalmi 
összetevők még egyaránt jelen vannak, és az osztrák nemzetfelfogásban az állami és 
„völkisch" elemek szerepe sem teljesen tisztázott.

Az osztrák pártok idézett dokumentumai, de különösen az osztrák politikusok meg
nyilatkozásai azt mutatják, hogy a nemzeti identitás hangsúlyai a legtöbb esetben az 
eseményektől, azok tárgyától, nem ritkán a közönségtől függenek.51 Például az állam- 
szerződés aláírásának az évfordulója elsősorban a nemzet politikai és társadalmi meg
határozottságát (Willensnation) állította előtérbe. A zenei és általában a művészeti fesz
tiválok megnyitói alkalmával az osztrák önazonosság kulturális szempontjait emelték 
ki, anélkül azonban, hogy az előadók az osztrákot is magában foglaló német nemzet 
etnikai koncepciójának alárendelték volna magukat.
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Az 1987 és 1990 közötti közvélemény-kutatások azt mutatják, hogy az osztrákok 
többsége, mintegy 70%-a a nemzet azon politikai meghatározását támogatja, amely „az 
államnak a nép általi elfogadásán alapul". Csupán a megkérdezettek egy kis része fog
lalt állást amellett, hogy a nemzet a közös nyelven alapul, függetlenül attól, hogy a ki
sebbségek egy vagy több államban élnek.52

Az ellentmondások jól mutatják, hogy 1945 után Ausztriában nem sikerült minden 
tekintetben létrehozni az önazonosság szilárd alapját. Itt nem volt meg a nemzeti 
önazonosságnak a francia mintára visszavezethető „republikánus" hagyománya, an
nak kialakulását ugyanis a kulturális és nyelvi közösség romantikus, német tradíciója 
akadályozta. Mindazonáltal az osztrák hatóságok arra törekedtek, hogy Ausztriát 
megkülönböztessék mindentől, aminek német látszata volt, és felfedezték az „osztrák 
mentalitást". Ausztria ezen erőfeszítése sikeresnek látszott, s önazonosságát nem kel
lett explicit módon „etnikai" vagy „állampolgári" alapokra építenie. Feltehetően a 
nemzeti identitás ingatag alapjait ellensúlyozta az a magatartás, amelyet a közvéle
mény-kutatások mutattak ki. Eszerint az osztrákok többsége nagyon büszke arra, hogy 
osztrák, ami a két háború közötti időszakhoz viszonyítva alapvető változás. A „nem
zeti büszkeség" összehasonlító felmérései szerint az osztrákok sokkal büszkébbek ha
zájukra, mint sok más európai ország polgára. Az 1990-ben és 1995-ben végzett felmé
rések szerint ebben a tekintetben Ausztria második és első helyen állt.53

Az osztrák identitás értelmezésében a „kultúra" minden párt esetében nagy szere
pet játszik. Minden párt tisztában van a nemzet állampolgári jellegű megközelítésével, 
ám az osztrák önazonosság szempontjából a kultúra etnikai felfogásának aligha vitat
ható a szerepe. A Szabadságpárt az önazonosságot nyíltan etnikai elemekkel kapcsolja 
össze. A Néppárt és a Szabadságpárt programja jól mutatja, hogy az állam föderális 
szerkezete az osztrák nemzeti identitás részét képezi. Az osztrákok lojalitása átlagban, 
egyenlő mértékben oszlik meg szülőhelyük, tartományuk és a föderális állam között, 
jóllehet az utóbbi jelentősége valamivel nagyobb. Mindazonáltal az emberek Tirolban 
és Karintiában kisebb mértékben, Voralbergben és Stájerországban viszont jobban kö
tődnek tartományukhoz, mint a föderális államhoz.

Az Ausztriáról alkotott kép az összehasonlító kutatásokban inkább az etnikai iden
titás súlyát emeli ki. Goldmann és Gilland négy EU-tagállamot -  Belgiumot, Ausztriát, 
Svédországot, valamint Írországot -  elemző összehasonlító vizsgálatában arra mutat 
rá, hogy csupán Svédország tekinthető olyan „tökéletes" nemzetállamnak, amelyben 
az állam és a nemzet egybeesését természetesnek tekintik, míg a másik három esetben 
-  Ausztriát is beleértve -  kevésbé magától értetődő, hogy az állami vagy a nemzeti 
identitás a meghatározó. Eszerint Ausztriának és Svédországnak a nemzeti identitás
ról alkotott elképzelése ellentétes. Míg a nemzeti identitásban Svédország esetében lé
nyegében az állampolgári, addig Ausztria tekintetében viszonylagosan az etnikai iden
titás az uralkodó. Goldmann úgy értelmezi, hogy a Néppárt és a Szabadságpárt az
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osztrák identitást a kultúra, a hagyomány, a történelem és az életmód kérdésének te
kinti, míg a szociáldemokraták nézete vegyes, és hajlanak az olyan állampolgári értel
mezésre, amely az osztrák identitásba a történelmet, nyelvet és kultúrát is beleérti.54

Az osztrák identitás alapján miképp értelmezhető Ausztriának az EU irányában ki
fejeződő magatartása? Ausztria, Svédországgal és Finnországgal együtt, mint nettó be
fizető ország lett az unió tagja 1995-ben. A csatlakozást megelőző referendumok jelez
ték, hogy Ausztriában és Finnországban pozitívabbak voltak a nézetek az unióról, 
mint Svédországban. Röviddel a csatlakozás után az eurobarométer-vizsgálatok azt is 
jelezték, hogy Ausztriában pozitívan ítélik meg az EU hatásait, míg a finnek és külö
nösen a svédek úgy gondolták, hogy a várakozásokhoz képest kevesebbet profitálnak 
az EU-ból. Ezt követően az EU-hoz való viszony Ausztriában is negatívvá vált, s ez 
csak 1998 második felében, közvetlenül az osztrák elnökség előtt változott: az osztrák 
lakosság ekkor újra pozitívabban ítélte meg a tagságot.

A pártok magatartását tekintve 1984 óta két ellentétes megközelítés figyelhető meg. 
A szociáldemokraták a tagság elutasításától eljutottak annak lelkes támogatásáig, míg 
a Szabadságpárt az ellentétes irányban mutatott változást. Az 1990-es évek végére min
den párt elfogadta az EU-tagságot. Mindazonáltal a Szabadságpárt az EU-nak még 
mindig a legkritikusabb megfigyelője maradt.

Az SPO-nek és az OVP-nek mint osztrák kormánypártoknak az EU irányában tanú
sított magatartását jól mutatta az amszterdami kormányközi konferenciára való oszt
rák felkészülés. Az „Osztrák irányvonalak"55 leszögezték, hogy az osztrák kormány 
„egyértelműen érdekelt a működő unióban", és az integrációs struktúrák „mélyítését" 
pozitívnak tekinti. Az osztrák kormány „szupranacionális" magatartása fejeződött ki 
abban, hogy az Európai Parlament együttdöntési és ellenőrző szerepének fokozatos ki- 
terjesztése kérdésében nyitottságot tanúsított. Ugyanakkor egyértelmű: Ausztria ellen
zi, hogy gyengítsék a kisebb országoknak az EU döntéshozatalára gyakorolt befolyá
sát. Bécs magatartásának másik „szupranacionális" vonása az EU második pillérének 
„közösségiesítésében", azaz az unió további általános fejlődésének a megítélésében ér
hető tetten. Bécs a külpolitika kérdéseiben a kormányközi megközelítéstől a közössé- 
giesített megközelítés felé kíván haladni, ami megfelel az integrációs folyamat logiká
jának.56 A közös kül- és biztonságpolitikára vonatkozóan (CFSP) a kormány javasolta 
az „óvatos átmenetet a többségi szavazás" irányába, a „vitális nemzeti érdekek" terü
letén fenntartva a különböző biztosítékokat.

Az SPO 1998-as alapprogramjában az európai egyesülés „meghatározó békeprojek
tum", az EU-n belüli demokratikus struktúrák továbbfejlesztése szorosan összekapcso
lódik a „központi európai intézmények" felépítésével. A polgárok és az intézmények 
között lehetséges elidegenedést az Európai Szocialisták Pártjának (PSE) mérsékelnie 
kell. A jog „szupranacionális" uralmának tartós békét kell teremtenie, ezeknek a törek
véseknek része a békére irányuló európai kül- és biztonságpolitika^7 Alapprogramjá
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nak megfelelően a Néppárt célja a „demokratikus Európa". Ehhez, a szubszidiaritás fo
galmának megfelelően, szükséges a kompetenciák ésszerű megosztása az EU intézmé
nyei, a tagállamok, a landok, a régiók és önkormányzatok között. A jellegzetes különb
ség a szocialista és a kereszténydemokrata felfogás között abban rejlik, hogy az SPÖ a 
szubszidiaritást sehol nem említi. A Néppárt, a pénzügyi unió megvalósítása mellett, 
az EU-t európai biztonsági, szociális és környezetvédelmi unióvá, igazi politikai unió
vá kívánja mélyíteni. Eszerint az uniót a föderalizmus elveivel összhangban kell felépí
tenie8 A Szabadságpárt programja szerint Európa több mint földrajzi fogalom, „ke
resztény-nyugati értékközösségen" alapul. Európát nem szabad olyan „szupranacio- 
nális szervezetre" korlátozni, mint az EU. Az uniónak nem föderációvá, hanem laza 
konföderációvá kell válnia. Európában az EU-n kívül más típusú konföderációknak is 
lehetőséget kell biztosítani. Európát a szubszidiaritás elvére kell alapozni, a hatáskö
rök megállapításának a jogát (Kompetenz-Kompetenz) soha nem szabad az EU-ra ru
házni.59 A programból érdemes kiemelni a hagyományos régiók közötti közvetlen 
együttműködés és a kisebbségek önrendelkezési jogának, valamint a „hagyományos 
kisebbségi csoportok" jogának hangsúlyozását a határokon átnyúló együttműködés
ben. A program a bürokrácia és a szabályozás visszaszorításáról beszél, hangsúlyozva, 
hogy azokat nem kell feltétlenül „szupranacionális európai szintre" helyezni.60

A pártok a keleti kibővítéshez való viszonyban is különbségeket mutatnak. 1996-ban 
nagy meglepetésként hatott, hogy Kari Stix, Burgenland tartomány szociáldemokrata 
kormányzója óvott a túl gyors keleti kibővítéstől. Az SPÖ-t a keleti kibővítést támogató 
pártnak lehetett tekinteni, de a Szabadságpárt és a közvélemény-kutatások negatív ered
ménye sok szociáldemokrata politikust álláspontja megváltoztatására késztetett. A szo
ciáldemokrata alapprogramban meglehetősen ambivalens álláspont fogalmazódott meg. 
A program egyfelől az EU kibővítését a „béke és stabilitás övezete kiterjesztésének" te
kinti, másfelől kimondja, hogy azt „gondos előkészítés" után, és/vagy a „társadalmi és 
környezeti szabványok közelítésének" a programját követően, „lépésről lépésre" kell 
megvalósítani. A kibővítésnek egész Európa számára gazdasági és társadalmi előnyök
kel kell járnia.61 Az SPÖ 1999-es, európai parlamenti választásokra készített programjá
ban az EU keleti bővítését meg sem említette. Az 1999. októberi általános választásokra 
készített választási platformjában az SPÖ felsorolja az EU keleti kibővítésének feltételeit. 
Eszerint az olyan nettó befizető országoknak, mint Ausztria a kibővítésért nem szabad 
túlzottan nagy árat fizetniük, az atomenergia-ellenes politikát fenn kell tartaniuk, és a tö
meges bevándorlás elkerülése érdekében a kibővítést gondosan elő kell készíteniük.62

A Néppárt is a „lépésről lépésre" történő kibővítés híve azon országok esetében, 
„amelyek készek és képesek a tagság jogait és kötelességeit elfogadni".63 Az európai 
parlamenti választásokra készített programjában a Néppárt hat „központi célja" 
között említi az EU „erős partnerekkel" történő kibővítését, ami „nem holnap" lesz, 
s például a munkaerő szabad áramlásának tekintetében lesznek átmeneti időszakok.
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A  Néppárt elismeri, hogy a vasfüggöny megszűnéséből Ausztria húzta a legnagyobb 
hasznot, ezért a kibővítés számára nem félelmet keltő téma (Angstthema), hanem 
„békeprojekt", és mint ilyen, a „gazdasági és társadalmi stabilitáshoz való hozzájáru
lás Európában".6“1

A Szabadságpárt programjában az EL) kibővítésének kérdését csak Ausztria mezőgaz
daságának vonatkozásában említi. Az FPO igen kritikus a közös agrárpolitikával (CAP) 
szemben. Az EL) politikája konfliktusban van a hagyományos mezőgazdasági struktúrák 
megőrzésének követelményével. Ezért a párt a közös mezőgazdasági politika renaciona- 
lizálását követeli, különben az uniót pénzügyi „csőd" fenyegeti.65 Jörg Haider a keleti 
kibővülés ellen érvelt, és az osztrák kormányt „árulással" vádolta, mert az támogatja az 
unió kibővítését. Az Európai Parlament megválasztását megelőző kampányban a párt fő 
jelöltje az EU-naka „következő öt évben" történő kibővítése ellen lépett fel. Mindazonál
tal 2000 februárjában a Néppárttal együtt közösen megfogalmazott koalíciós program
ban a Szabadságpárt már a keleti bővítés pozitív programját tette magáévá.

A 2000 közepén a néppárti-szabadságpárti kormány ellen bevezetett EU-szankciók 
megítélése idővel változott az osztrák közvéleményben. A kormány azzal fenyegetett, 
hogy kevésbé lesz együttműködő, amíg az „indokolatlan" intézkedések korlátozzák 
Ausztriának az EU döntéshozatalában betöltött szerepét. A közvélemény-kutatások 
azt mutatták, hogy az osztrák társadalom többsége a szankciók ellenére is támogatta 
az EU-tagságot, ugyanakkor hasonló többséggel ítélte el az EU 14-ek szankcióját. 
A lakosságnak ez az ambivalens beállítottsága, ha átmenetileg is, de a Szabadságpárt
nak és sajátos módon az ausztropatriotizmus erősödésének kedvezett.

Nemzeti identitás és szuverenitás a semlegesség útján

Az osztrákok nemzetté válásának valóságos felemelkedési szakasza csak 1955 után 
kezdődhetett el, mivel Ausztria 1918-ig, valamint 1938 és 1945 között egy nagyobb en
titás része volt. Következésképp csak a második világháború után teremtődtek meg 
azok a feltételek, hogy egy nemzetközileg is elfogadott, független, saját identitással 
rendelkező osztrák állam jöjjön létre. Ebben az értelemben az osztrák „fiatal n em zet" ,66 
s mint ilyennek a függetlensége elválaszthatatlan a nemzetközi elfogadást jelentő sem- 
legességi státusától.

Az osztrák történelem számos korábbi eseménye-mint az 1859. és 1866. évi, majd az 
1914-1918. évi háborúk, nem kevésbé a hitleri katasztrófa -  a kollektív em lékezet alakító 
élményeként a háborús vereségekkel függött össze. A háborúk utáni alkotmányok de
mokratikus elveit nem annyira a sikeres belső forradalmak, mint inkább a külső ténye
zők kényszerítették ki. 1919-ben nem annyira az osztrákok önkéntes választásáról volt 
szó, a független Osztrák Köztársaságot inkább ráerőltették a társadalomra. A XX. szá
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zad első felének nagy eseményei sokkal inkább az osztrák társadalmat megosztó, mint 
az egyesítő emlékezet részeivé váltak. A „vörösök" számára 1918 forradalmat, szociális 
törvényhozást, demokráciát és proletáruralmat jelentett. A „feketék" és a középosztály 
számára ugyanez az év a vereséggel, a monarchia összeomlásával, a bolsevizmus fenye
getésével és az anyagi javaktól való megfosztással volt egyenértékű. 1934-ben a „feke
ték" győztek, míg a „vörösök" és a „barnák" két rövid, de véres polgárháborúban vere
séget szenvedtek. 1938 már a nemzetiszocialisták és a német nacionalisták diadala volt: 
Ausztria a Német Birodalom részévé vált. A politikai ellenzékre -  legyenek baloldaliak 
vagy katolikusok -  bebörtönzés és internálás vált. Számukra 1938 a katasztrófa éve volt. 
1945-ben Németország vereségével a nemzetiszocialisták és a német nacionalisták vol
tak a vesztes oldalon, míg a „feketék" és „vörösök" lettek a győztesek.

Ezek az egymást teljesen kizáró emlékezetek nyilvánvalóan akadályozták a kollektív em
lékezet kultúrájának folytonosságát, ezzel a nemzeti identitás kifejlődését. Valójában 
Ausztria csak az államszerződés 1955. május 15-i aláírásával tapasztalhatta meg azt a kö
zös, az egész társadalmat egyesítő élményt, amely az 1945-ben létrejött Második Köztár
saság történetében az osztrák nemzeti identitás kifejlődésének az alapjává válhatott. Ezt a 
folyamatot tette teljessé a nemzeti önazonosság második pillére: a teljes osztrák független
ség sine qua nonja, az állandó semlegességről szóló nyilatkozat. 1955. október 26-án, azon 
a napon, amikor az utolsó külföldi katona is elhagyta Ausztria területét, az osztrák parla
ment, a Nationalrat egyoldalú nyilatkozatként alkotmányos törvényt fogadott el az állan
dó semlegességről. Nem véletlen, hogy Ausztria nemzeti ünnepe, az osztrák identitás 
napja május 15-e helyett október 26-a lett. Az említett törvény első cikkelye kimondta, 
hogy „az ország külső függetlenségének tartós fennmaradása és területének sérthetetlen
sége céljából, Ausztria saját akaratából kinyilvánítja az állandó semlegességet. Ausztria 
ezt minden rendelkezésre álló eszközzel fenn kívánja tartani és meg akarja védeni."6'

Ausztria semleges státusa megerősítette az államszerződésben az anschluss tilal
mát, s ezzel lehetővé tette az osztrák önazonosság kifejlődéséhez szükséges világos kü
lönbséget Ausztria és Németország között. Az osztrák semlegesség modellje az 1814 
óta fennálló svájci minta és nem a svéd „szövetségnélkiiliség" volt. Mindazonáltal Bécs a 
svájci gyakorlattal ellentétben a semlegesség tartalmát meglehetősen szabadon értel
mezte, s megengedhetőnek tartotta az ENSZ-hez és az Európa Tanácshoz való csatla
kozást is. Ausztria sohasem képviselte az „ideológiai semlegesség" álláspontját, s a 
NATO-tagság kivételével minden lehetőséget kihasznált a nyugati világhoz fűződő 
kapcsolatok elmélyítése érdekében.

A hidegháború Európájában tehát az állandó semlegesség az osztrák társadalom közös, 
egyesítő élményének bizonyult, és ilyen módon több volt, mint egyszerű biztonságpoliti
kai választás. Ezzel magyarázható, hogy a semlegesség iránti elkötelezettség az osztrák 
társadalomban -  ha idővel, különösen a hidegháború után sok tekintetben meg is kopott -  
mégis általánosan elfogadott maradt. Az uniós tagság összefüggésében a kérdés ennél sok
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kai összetettebb. Egy 1990 végén végzett közvélemény-kutatás szerint a válaszadók 82%-a 
a semlegességről való lemondással szemben az uniós tagságot preferálta, és 1993 nyarán a 
megkérdezetteknek még 63%-a ezt az álláspontot képviselte. 1995 tavaszán egy ifjúsági 
közvélemény-kutatásban a megkérdezettek 78%-a „büszke" volt a semlegességre.68 A ki
lencvenes évek elején úgy látszott, hogy az Ausztria közvetlen szomszédságában kibonta
kozott délszláv konfliktus erősíti a semlegességet, és mélyíti a szakadékot a semlegesség 
fenntartása mellett állást foglaló szociáldemokraták, valamint a NATO-ban és a Nyugat- 
Európai Unióban (WEU) való tagságot támogató néppárti politikusok között.

A semlegesség egy másik szempontja az osztrák identitást megerősítő funkciójában 
rejlett. A semlegesség megoldotta a Németországhoz és a németséghez való viszonyu
lás kérdését. A két háború közötti időszakban a megkérdezettek túlnyomó többsége 
„németnek" tekintette volna magát. Már egy 1956-ból származó közvélemény-kutatás 
szerint a megkérdezettek 49%-a azt mondta, hogy az osztrák nép külön entitás, de 46% 
még azt az álláspontot tette magáévá, hogy a német néphez tartozik.69 31 évvel később 
megkérdezték az osztrákokat: „Tegyük fel, hogy Ön egy külföldi (nem német nyelvű) 
országban tartózkodik, és egymással németül beszélgetnek. Ha valaki Önhöz fordul
na, és azt kérdezné: »Maga német?«, mit válaszolna?" 87% azt válaszolta, hogy „oszt
rák", 6% „német", 3% azt, hogy „német Ausztriából", s csak 2% utalt a regionális iden
titására (tiroli, voralbergi stb.), 3% nem adott választ.70

Az osztrák nemzeti tudat fejlődésének irányát jól mutatják a közvélemény rendsze
res szondázásának eredményei. 1964-ben az osztrákoknak csak fele gondolta azt, hogy 
egy „nemzetet" alkotnak, 1984-ben már a lakosság kétharmada tekintette magát „egy 
nemzetnek", az 1990-es években ez a szám már háromnegyedre emelkedett. 1964 és 
2000 között azoknak a száma, akik nem tekintették Ausztriát egy „nemzetnek", 15-ről 
5%-ra csökkent. Egy 2000. márciusi, a párthovatartozást is magában foglaló felmérés 
arról tanúskodik, hogy a pártok tagjai nem különböztek lényegesen annak a kérdésnek 
a megválaszolásában, hogy vajon Ausztria egy nemzet-e, vagy sem. Az igenlő választ 
tekintve már nem volt tapasztalható lényeges eltérés (Osztrák Szociáldemokrata Párt, 
SPÖ: 79, Szabadságpárt, FPÖ: 73, Néppárt, ÖVP: 83, Zöldek: 75%). Ennek az álláspont
nak az elutasítói között a legtöbben a Szabadságpárt tagjai voltak, de ezeknek az eluta
sítóknak a száma is csupán 11%-ot tett ki.71

Az osztrák fejlődés ugyanakkor jól mutatja, hogy a sajátos külpolitika idővel a nemzeti 
identitásban is változásokhoz vezethet. Az 1918-ban létrejött osztrák állammal a legtöbb 
osztrák nem volt képes azonosulni, mivel Ausztria célja a weimari Németországgal való 
egyesülés volt. Az osztrák államiság kinyilvánítása ilyen módon egyszerre volt az új állam 
„születési" és „halotti bizonyítványa". A semlegesség sikeres fennmaradása 1955 után azt 
eredményezte, hogy a legtöbb osztrák magáévá tette a semlegesség koncepcióját, méghoz
zá olyan mértékben, hogy sokan azért kifogásolták az EU-tagságot, mert attól tartottak: 
kompromittálódik az ország semlegessége, és gyengül a nemzeti identitás.72
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A z osztrák semlegesség külpolitikai és geopolitikai tartalma

Az osztrák semlegesség tartalma és geopolitikai vonatkozásai egyaránt hozzájárultak 
az osztrák tudat megerősödéséhez s ezzel az osztrák külpolitikai identitás kialakulásá
hoz. 1955-ben a szövetséges csapatoknak Ausztriából történő visszavonása elsősorban 
a nyugati szövetségnek jelentett stratégiai „költségeket", mivel Svájccal együtt a sem
legessé vált Ausztria éket vert a NATO közép- és dél-európai összeköttetésébe. A szov
jet külpolitika az osztrák semlegesség elfogadásával az NSZK számára kívánt „csalét
ket" állítani, azért hogy Bonnt letérítse a nyugati integráció útjáról. 1956-ban azonban 
egy kommunista ország, Magyarország harapott rá erre a „csalétekre", s tett kísérletet 
arra, hogy a semlegesség útján visszaszerezze szuverenitását.73 Az osztrák semleges
ség Ausztria saját választása de egyúttal mégsem teljesen önkéntesen választott semle
gessége volt. A semlegesség ugyanis az 1955. évi államszerződésnek, azaz az osztrák 
függetlenségnek a Szovjetunió által meghatározott feltétele volt, amellyel Ausztria 
megosztásának veszélye is elhárult. Ezzel szemben Németországnak évtizedeken át el 
kellett fogadnia a megosztottság status quóját, jóllehet a sokat vitatott Sztálin-jegyzék 
1952-ben a nyugati integrációról való lemondás árán az újraegyesítendő Németország
nak is felajánlotta a semlegességnek ezt a státusát.74

Az osztrák államszerződés és a szövetséges csapatoknak Ausztriából történő kivo
nása, valamint az örökös semlegességről szóló nyilatkozat nagy hatást -  egyfajta 
„Ausztria-eufóriát" -  váltott ki a közép- és kelet-európai országokban, mindenekelőtt 
Magyarországon.75 Az osztrák példa nagy vonzerőt gyakorolt a korabeli magyar poli
tika antisztálinista ellenzékére és a magyar lakosságra is. Bécs megmutatta, hogy mi
ként lehet sikeresen megszabadulni a szovjet befolyástól. Az osztrák példa komoly 
ösztönzést jelentett a magyar lakosság körében, amely egyre jobban várta a politikai 
fordulatot. Ettől az időszaktól kezdve Ausztria Magyarország számára az „ első (nyuga 
ti) kü lfö ld", a „szabad világba veze tő  menekülési ú t”, a „boldog szom széd" képét öltötte. 
Közép- és Kelet-Európábán a semlegességet a függetlenség és a prosperitás fogalmai
val kapcsolták össze/6 Az osztrák semlegességben számosán a keleti tömb fokozatos 
„eróziójának” a kezdetét látták; Magyarország számára ez a leginkább megfelelő biz
tonságpolitikai opciót, de legalábbis egy olyan lehetőség megteremtését jelentette, 
amely Jugoszlávia el nem kötelezett státusához hasonlatos. Elég a kivégzett magyar 
miniszterelnök, Nagy Imre politikai írásaira,77 valamint azokra a vélekedésekre utalni, 
hogy az Ausztriából visszavonuló szovjet hadsereggel Magyarország mint stratégiai 
összekötő kapocs elveszti funkcióját, és ilyen módon a Szovjetunió katonai jelenléte fe
leslegessé válik. Az osztrák „megoldás" után a nyugati diplomáciában olyan megfon
tolások is előtérbe kerültek, amelyek nem csupán Németország, hanem Közép-Európa 
semlegességének lehetőségére is vonatkoztak, ám a semleges országok övezetének lét
rehozása elmélet maradt. A'z Egyesült Államok szempontjából a hidegháborúban a
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semlegességnek kétes értéke volt. J. F. Dulles amerikai külügyminiszter a semlegesség
ben hajlamos volt az ellentétes táborba való átmenet köztes állapotát látni, ugyanakkor 
Moszkva szempontjából a semlegességi koncepciók mindig annak a kockázatnak a ve
szélyét idézték fel, hogy a Szovjetuniónak a kelet-európai államokon belüli helyzete 
destabilizálódik. Az „osztrák megoldás" kivételt képezett, mert a Szovjetunió számára 
alkalmasnak tűnt arra, hogy „trójai falóként" a nyugati világban, mindenekelőtt a NA- 
TO-ban, az újra felfegyverkező NSZK pozícióit gyengítse.78 A semleges Ausztria és a 
NATO/EGK-tag NSZK közötti különbség Bécset segítette abban, hogy a nemzetközi 
politikában több presztízst és befolyást szerezzen. A semlegességi státus ugyanis a 
megosztatlan Ausztriának lehetővé tette, hogy mint a „ N yuga t m egfigyelő  pontja" és a 
„nyugati világ" része jó kapcsolatokat alakítson ki a keleti tömb államaival, jóllehet a 
Csehszlovákiához fűződő feszült kapcsolat sokáig kivételt képezett.

Ausztria, semlegessége ellenére, sohasem volt a két tömi közötti „senki földje". 
Ausztria megfelelő törvényében ugyan a „svájci mintát" vette alapul, de annak magya
rázatában lényegében a gazdasági és politikai értelemben felfogott svájci semlegesség 
ellentétét fogalmazta meg. Némi leegyszerűsítéssel azt lehet mondani, hogy Ausztria 
„mindössze" másfél hónapig maradt a „svájci minta" szerint semleges, nevezetesen a 
semlegességi törvény megkötésétől az ENSZ-be történt belépéséig, amely azonban 
már minden semlegességi fenntartást nélkülözött. Az ENSZ-be való belépéskor a sem
legesség fenntartásáról szóló vitát azzal kerülték meg, hogy Bécs 1955-ben nem nyúj
tott be új belépési kérelmet, hanem egy már korábbi, a Szovjetunió vétója miatt 1949- 
ben meghiúsult kérelmét újította fel, amelyben még nem volt szó a semlegességről. 
A finn és svájci semlegességgel ellentétben, az osztrák semlegességi politika kezdettől 
fogva nyugati ir myultságú volt, amely a kormányzati szintű döntésekben már a hábo
rút követően megfigyelhető volt. Időnkénti propagandakampányai ellenére a Szov
jetunió is elfogadta -  mind gazdasági, mind ideológiai értelemben -  a nyugati integrá
ciónak ezt a formáját. Mindazonáltal az osztrák semlegesség szovjet megközelítésének 
sarokpontja a német kérdés volt, nevezetesen az a nézet, hogy Ausztria nyugati integ
rációja nem vezethet az EGK-n belüli német hatalom megerősödéséhez/9

Az ötvenes években az amerikai vezetés a semlegességnek csak igen korlátozott kon
cepcióját tartotta elfogadhatónak, ennélfogva nem támogatta Ausztria aktív semlegessé
gi politikáját, attól tartva, hogy az ilyen perspektíva Ausztria két tömb közötti mgatag 
pozíciójának kialakulásához vezethet. Bármennyire is törekedett Ausztria a szoros kap
csolatok létrehozására -  különösen J. Raab kancellár idején -  a Szovjetunióval, ez soha
sem öltötte a Kelet és Nyugat közötti „hintapolitika" (Schaukelpolitik) jellegét. Az oszt
rák közvélemény, a néppárti és szocialista koalíció egyértelmű, antikommunista beállí
tottsága sohasem tette lehetővé a finn helyzettel rokonítható modell kialakulását.80

Bécs szilárdan lehorgonyozott a nyugati világrendszerben. Ausztria, geopolitikai 
peremhelyzete ellenére, a „szabad világba" vezető irigyelt „kapu" és az egyértelműen
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nyugati ország képét öltötte, még akkor is, ha ebben a szerepében sokak szemében oly
kor a nyugati biztonság „potyautasának" is minősülhetett. A kis Ausztria a nyugati ál
lamok peremén, nehéz geopolitikai helyzetében, időről időre korrekt kapcsolatok fenn
tartására törekedett keleti szomszédaival, és politikai befolyását az európai biztonsági 
és békerendszer érdekében érvényesítette.

Ausztria esetében a Kelet- és Közép-Európához fűződő politikai viszony szinte kez
dettől fogva a külpolitika napirendjén szerepelt. Az osztrák Néppártnak már az 1958. 
évi programja hangsúlyozta a „katonai semlegesség" fontosságát, ám azt nem tekintet
te „külpolitikai kényszerzubbonynak." A program szerint a külpolitika feladatához 
tartozik az „Európa gazdasági egyesülésében való részvétel", ezzel egyidejűleg azon
ban a „dunai térség népeihez fűződő évszázados gazdasági és kulturális kapcsolatok 
újraélesztése" is.81 Már viszonylag korán láthatóvá vált tehát az a koncepció, hogy a 
Nyugat-Európával való szoros politikai (Eurotanács) és gazdasági (EGK) kapcsolato
kat kereső osztrák integrációs politikát „közép-európai regionalizmussal" kell ki
egyensúlyozni, különös tekintettel a dunai monarchia utódállamaira.82

Bruno Kreisky (szociáldemokrata külügyminiszter 1959-66, szövetségi kancellár 
1970-83) kezdetben óvatos volt Ausztria kommunista szomszédaival szemben, de már 
1965-ben azt hangsúlyozta, hogy ezek az államok nem tartoznak „Kelet-Európához". 
Kiemelte, hogy Ausztria nagy vonzerőt gyakorol ezeknek az államoknak az értelmisé
gére és lakosságára. 1968-ban arról beszélt, hogy Közép-Európa demokratikus államai
nak arra kell törekedniük, hogy olyan regionális politikai megoldásokat találjanak, 
amelyek Eszak-Európában már évek óta a gyakorlat részét képezik.83 1960-ban, majd 
1964-ben Kreisky volt az első nyugati külügyminiszter, aki látogatást tett Lengyel- 
országban és azt követően Magyarországon. Az 1966 és 1970 közötti időszakban, az 
egypárti kormány idején a néppárti Josef Klaus is folytatta Kreisky kelet-európai dip
lomáciáját. Amikor a hatnapos háborút követően Prága megszakította kapcsolatait Iz
raellel, Ausztria töltötte be Prága képviseletét Izraelben, s a kétoldalú kapcsolatok csak 
az 1968-as szovjet intervenciót követően romlottak meg. Az 1970-es évek közepéig a 
Kreisky vezette szociáldemokrata egypárti kormányok külpolitikai tevékenységének 
súlypontja Európában volt. A karintiai szlovén kisebbség miatt Jugoszláviával fellán
golt kezdeti konfliktusok után a kétoldalú kapcsolatok ebben a viszonylatban is meg
javultak. Az 1970-es évek közepétől az Eszak-Dél-konfliktus jegyében Kreisky vezeté
sével az osztrák „külpolitika globalizálódása" is megfigyelhető volt ugyan, ám Erhard 
Busek, a vezető néppárti politikus már ekkor kísérletet tett arra, hogy felvegye a kap
csolatot a mind aktívabbá váló kelet-közép-európai értelmiséggel.

Bruno Kreisky az osztrák külpolitika maximáját találóan úgy fogalmazta meg, hogy 
Nyugaton a bizalom maximumát és Keleten a bizalmatlanság minimumát teremtse 
meg; arra törekedett, hogy Bécs a találkozások színhelye, a Kelet és Nyugat közötti 
„híd" legyen.84 A hatvanas évek kezdetétől kibontakozó kelet-nyugati közeledés poli
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tikája kedvezett a „kiterjesztett" semlegesség, azaz az aktív semlegesség gyakorlatá
nak: Bécs az EBEE-folyamatban az „n+n országok" csoportjának részeként magára vál
lalta a kelet-nyugati diplomácia szolgáltatói funkcióit. A hetvenes években egyfajta ál
lami dogmává emelkedett semlegesség egyszerre volt az osztrák külpolitika eszköze 
és az osztrák identitás része, mint a béke, a szabadság, a biztonság és az osztrák füg
getlenség biztosítéka.

Az aktív semlegességen alapuló, tömbök közötti közvetítés és a kelet-európai orszá
gok irányában a történelmi tapasztalatokat magában foglaló nyitottság (Ostkompe
tenz) jelentősen megnövelte Ausztria külpolitikai mozgásterét. Ehhez a semlegességi 
politikához társult az osztrák társadalmat egyesítő „szociális partnerség" jóléti modell
je, amely az osztrák identitás részeként egyfajta „akadémiai exportterméknek" is mi
nősült. Mindezt jól egészítette ki az osztrák belpolitikának a geopolitikai peremhely
zettel összefüggő nagyfokú stabilitása.

Semlegesség vagy NATO-tagság: 
a „normalizálódás válsága" a hidegháború után

A  közép- és kelet-európai átalakulás, a szovjet katonai jelenlét megszűnése a térségben 
új feltételeket teremtett Ausztria számára is. A szovjet tömb felbomlása után a helyzet 
gyökeresen megváltozott: a semlegesség elveszítette geopolitikai funkcióját, a közvetí
tés kelet-nyugati szolgáltatásai feleslegessé váltak. Közép- és Kelet-Európábán a de
mokráciába és a piacgazdaságba való átmenet Ausztria számára megváltoztatta a po
litika és a gazdaság külső feltételeit. Ausztria a földrajzi peremhelyzetből egy gazdasá
gilag és politikailag összenövő térség középpontjába került, s ez a „keleti nyitás" 
(Ostöffnung) Bécs számára új gazdasági esélyeket, de az átalakuló országok támogatá
sával összefüggésben egyúttal új feladatokat is jelentett.

1995. évi uniós tagságával Ausztria a közép- és kelet-európai országok számára 
„stratégiai partnerré" vált; ám ezzel egyidejűleg, az integrálatlan Közép-, Kelet- és Dél- 
kelet-Európa közvetlen szomszédságában, -  a korábbitól eltérő minőségében -  új típu
sú peremhelyzetbe került. Ez a geopolitikai helyzet gazdasági szempontból kétségtele
nül előnyöket hozott, ám a kül- és biztonságpolitika területén Ausztriát új, az osztrák 
identitást és biztonságot érintő kihívásokkal szembesítette. Az EU-politikára való 
„átállás" Ausztria szomszédai között nem alaptalanul keltette azt a benyomást, hogy 
Bécs hátat fordít kelet-közép-európai partnereinek. Egyesek egyenesen azt a kérdést 
tették fel, hogy vajon Ausztria a „Kelet ügyvédjének" tekinthető-e még, s arra emlékez
tettek, hogy míg Bécs 1956-ban és 1968-ban olyan sokat tett a keletről jött menekültek 
érdekében, most nem ritkán közönyös az unióba igyekvő szomszédaival szemben.85 
A „keleti nyitás" a nyugati fővárosokban is felvetette azt a kérdést, hogy a térségben
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szerzett történelmi tapasztalatai alapján rendelkezik-e Becs „keleti szakértelemmel" 
(Ostkompetenz). Mindenekelőtt az Egyesült Államok bízott a Ballhausplatz keleti ta
pasztalataiban, mint „külpolitikai added value"-ban, ám Bécs szervezetileg nem tudott 
megfelelni ezeknek az igényeknek. Sőt a kelet- és közép-európai új demokráciák dip
lomáciai hálózatainak formálódásával, NATO-tagságuk kialakulásával, a stratégiai be
ruházók telephelyeinek áthelyeződésével Ausztria mindinkább veszített különleges 
regionális alközpont szerepéből.86 A balkáni térség geostratégiai felértékelődéséből is 
sokkal inkább Magyarország és Szlovénia, mint Bécs húzhatott hasznot.

Ez a fejlődés közvetlenül érintette az osztrák identitás részét képező semlegesség fo
galmának „kiüresedését", valamint az egykori birodalom- és államszervező tapaszta
latokkal rendelkező Bécs találkozását azzal a kelet- és délkelet-európai térséggel, 
amelyben az államok felbomlásának problémái és a történelmi identitások újbóli meg
határozásának kérdései sokszor igen drámai módon kerültek a politika napirendjére. 
Az osztrák külpolitika s ezzel a semlegesség politikája a kelet-nyugati konfliktusban 
szocializálódott, ám annak fokozatos átalakulása a semlegesség mind lazább és rugal
masabb értelmezéséhez vezetett. A kilencvenes években a semlegességhez való gör
csös ragaszkodás és az annak ellentmondó gyakorlat alapján Helmut Türk Ausztriát 
olyan vegetáriánushoz hasonlította, aki időről időre arra hivatkozik, hogy a disznóhús 
alkalmi fogyasztása semmit sem változtat a vegetáriánus státuson.87 Ez az ironikus ha
sonlat cseppet sem számított túlzásnak.

Ausztria az ENSZ-hez való viszonyában abból indult ki, hogy a világszervezet kö
telezettséget vállalt arra, hogy tiszteletben tartja az osztrák semlegességet, és ezért 
Ausztriát sohasem vonja be a harmadik országok között folyó katonai konfliktust érin
tő kényszerintézkedésekbe. Ám az öbölháború fordulópont volt, s mint ilyen, az oszt
rák semlegesség „kiüresedésének" folyamatát indította el. A meginduló átalakulás jól 
érzékelhetővé tette azokat az erőfeszítéseket, amelyek arra irányultak, hogy a semle
gességet politikailag és jogilag a megváltozott nemzetközi körülményekhez illesszék. 
1991-ben, az öbölválság idején, amikor az ENSZ BT életbe léptette az Irak elleni kato
nai szankciókat, Ausztriában megváltoztatták a büntető törvénykönyvet és az ún. ha
dianyagtörvényt (Kriegsmaterialgesetz). Ennek értelmében a hadianyagnak az ENSZ 
BT határozata nyomán történő átmenő forgalma többé már nem minősült olyan lépés
nek, amely a semlegességet sértette volna. Ezen felül az öbölháború idején Bécs a 
ENSZ BT határozatai alapján hozzájárult az idegen haderőknek az ország légterén tör
ténő átrepüléséhez, illetve területén való áthaladásához. Ausztriában tehát az a jogi fel
fogás kerekedett felül, hogy az ENSZ alapokmányból származó kötelezettségeknek el
sőbbséget kell élveznie a semlegességi kötelezettségekkel szemben.88 Az osztrák sem
legességből a gyakorlatban nem sok maradt. Ez a „maradék semlegesség" (Restneut
ralität) nem jelent többet, mint a háborúban való részvétel elutasítását, a külföldi csa
patok állandó tartózkodásának tilalmát, a katonai szövetségeken való kívül maradást.
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Az EU-csatlakozás 1995-től további változásokhoz vezetett az osztrák biztonságpo
litikában. Ausztriának először az volt az irányadó felfogása, hogy az EGK-, később az 
EK-tagság összeegyeztethetetlen az osztrák semlegességgel. A nyolcvanas évek köze
pétől, majd az 1989-es nagy politikai váltóállításokat követően már az a felfogás érvé
nyesült, hogy az EK-hoz való osztrák csatlakozás a „semlegesség lényegi fennmaradá
sát" nem befolyásolja. Az EU-hoz történő csatlakozásával Bécs már nem volt tekintet
tel a semlegességi törvényre. Az Európai Unió egész jogrendjét átvette, amely 1995-ben 
már magában foglalta a maastrichti szerződést s annak részeként a közös kül- és biz
tonságpolitikáról szóló rendelkezéseket is. Ennek a szerződésnek a J. 4-es cikkelye a 
közös védelempolitikának azt a perspektíváját is tartalmazta, amelynek közös, európai 
védelemhez kell vezetnie. Az új tagok a maastrichti szerződés minden célját teljesen és 
fenntartás nélkül átvették, így arra is kötelezettségeket vállaltak, hogy részt vesznek a 
közös kül- és biztonságpolitikában. Az 1994 júniusában megrendezett népszavazáson 
az osztrák választók kétharmada már ilyen feltételek mellett járult hozzá Ausztria 
uniós tagságához. A csatlakozást követően az osztrák szövetségi alkotmányhoz egy új 
rendelkezést, a 23. f) cikkelyt csatolták.89 Eszerint a közös kül- és biztonságpolitika 
(CFSP) keretében hozott döntéseknek elsőbbsége van a semlegességi törvénnyel szem
ben. A már osztrák közreműködéssel létrejött amszterdami szerződésben a közös vé
delempolitika fokozatos meghatározása konkrét célként fogalmazódott meg. Ez a szer
ződés megerősítette az EU és a WEU közötti intézményi kapcsolatokat, s a WEU vál
ságkezelésre vonatkozó petersbergi feladatait az EU jogrendjének részévé tette. 1998- 
ban, az amszterdami szerződés ratifikálása alkalmával az osztrák parlament további 
kiegészítést csatolt az alkotmányhoz, amelynek értelmében Ausztria a petersbergi 
feladatok egészének teljesítésében -  válságkezelés esetén a harci alkalmazást és a bé
keteremtő intézkedéseket is beleértve -  részt vállalhat.

Ennek megfelelően világossá vált, hogy a semlegességi törvény nem korlátozhatja 
a petersbergi feladatok teljesítését. Az osztrák Néppárt politikusai a szövetségi alkot
mány 23. f) cikkelyét úgy értelmezték, hogy a jövőben az unió részéről vállalt harci 
feladatok -  az ENSZ BT felhatalmazása nélkül is -  belül vannak egy „semleges or
szág" alkotmányának a keretein. Ennek megfelelően a „harci bevetések válságkezelés 
esetén" (23. f) 3. bekezdés) megjelölés bekerült az alkotmányba, s ezt az ÖVP néhány 
politikusa, mint pl. A. Khol, a semlegesség megszűnéseként értelmezte, míg a szociál
demokraták ragaszkodtak a semlegesség újbóli meghatározásához, illetve ezt a lépést 
az alkotmánynak az amszterdami szerződés feltételeihez való alkalmazkodásaként 
fogták fel.90

Mind a nemzetközi jogi, mind a biztonságpolitikai szakértők azt hangsúlyozzák, 
hogy Ausztriának az EU-ban megszerzett, minden fenntartás nélküli tagsága többé 
nem felel meg annak, amit egy klasszikusan semleges államtól el lehet várni. Ausztria 
inkább a minden szövetségi tagságtól mentes (bündnisfrei) ország kritériumait teljesí
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ti, mivel nem tartozik egy segélynyújtási garanciával rendelkező szövetséghez. A nép
párti-szabadságpárti kormány biztonsági és védelmi doktrínájában is ez a felfogás fo
galmazódott meg, jóllehet ezzel alkotmányjogi ellentmondás állt elő, mivel az 1955. évi 
semlegességi törvény változatlanul érvényben van, a szövetségi alkotmányba azonban 
azonos súllyal bekerült az a lehetőség, hogy Bécs az EU területén békefenntartási ak
ciókban is részt vehet. A lakosság gondolkodásában a semlegesség fogalma teljesen el
szakadt attól, aminek a semlegességnek -  a nemzetközi jog és a biztonságpolitika ér
telmében -  lennie kell.91 1999 kezdetén a szövetségi kormány egyetértett a WEU-nak 
az EU-ba történő beillesztésével és azzal is, hogy az unióból a segélynyújtási kötele
zettséget is magában foglaló biztonsági és védelmi uniót kell létrehozni. Az európai 
szolidaritás irányába mutató ilyenfajta fejlődés azonban nemzetközi jogi szempontból 
ismét kétséget ébreszthet az „örökös" semlegesség tételének fenntarthatósága iránt.

Nyilvánvaló, hogy Ausztria biztonságpolitikai státusáról már régen maga dönt. 
Bécs 1960 óta vesz részt az ENSZ békefenntartó műveleteiben. Békefenntartó erői a 
Golán-fennsíkon és Cipruson éppúgy megtalálhatóak voltak, ahogy az utóbbi öt évben 
is kivették részüket a békefenntartásból. Elég csupán Bosznia-Hercegovinára és Koszo
vóra, Ausztriának az SFOR-ban és a KFOR-ban vállalt kötelezettségeire utalni. Ez a fej
lődés sok tekintetben megerősíti azt, amit a biztonságpolitikai szakértők már évek óta 
hangsúlyoznak: a semlegesség, mint a hidegháború egykori biztonságpolitikai opció
ja, ma már nem erősíti Ausztria biztonságát. Ellenkezőleg. A semlegesség nem nyújt 
garanciát, hanem növeli azt a veszélyt, hogy Bécs az előre nem látható konfliktushely
zetekben magára marad. Ez a helyzet a délszláv válság idején különösen szembetűnő
vé vált, mivel Ausztria a balkáni válságban veszélyeztetettebb volt, mint a britek, ame
rikaiak vagy éppen a németek. Ezen felül egy semleges ország védelme az „utolsó 
amerikai katonáig" a hidegháborút követően aligha lehet a nemzetközileg is elfogadott 
és hiteles biztonságpolitikai magatartás. Számosán ennél messzebb mentek, és egysze
rűen arra a következtetésre jutottak, hogy az osztrák semlegesség valójában már nem 
létezik, ezért az arról folyó vita is értelmetlen.92

Természetesen a semlegesség változatlan fenntartásának is megvannak a maga hí
vei, főként a szociáldemokrata párt köreiben. Szerintük a legjobb biztonsági garanciát 
azt jelentené, ha Ausztriát baráti és egymás között szövetségi viszonyban álló NATO- 
tagállamok „védőfala" venné körül. Ám ezzel a következtetéssel szembeállítható, 
hogy Ausztriának mint „semleges enklávénak" már nincsen értelmes geopolitikai funk
ciója, hanem inkább olyan zavaró tényező, amely egy fegyveres konfliktus kirobbanása 
esetén a NATO-térségen belüli összeköttetést nehezíthetné meg. Következésképp fel
tételezhető, hogy éles konfliktushelyzetben Ausztria a szomszédainak és a NATO ve
zető hatalmainak nyomása alá kerülhet.93 A semlegesség hívei ezzel szemben arra utal
nak, hogy a többszörösen átértelmezett „differenciált semlegesség" ma már nem zárja 
ki Ausztria aktív szolidaritását a nemzetközi konfliktusokban.
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Ha Ausztria, szomszédaitól eltérően, az egyre inkább Kelet felé terjeszkedő atlanti 
territóriumban „biztonságpolitikai enklávé" marad, úgy a NATO-tagság hiányában uniós 
tagállamként kell bizonyítania azt a készségét, hogy képes hozzájárulni az európai biz
tonság erősítéséhez. A szövetségi alkotmány 23. cikkelye világosan megfogalmazza, 
hogy Ausztria biztonságpolitikai cselekvőképessége az EU biztonság- és védelempoli
tikai struktúráinak felépítésében való teljes jogú részvételében gyökerezik. A néppár
ti-szabadságpárti koalíció 2000. évi kormányprogramja leszögezi, hogy Ausztria érde
kelt a funkcionáló európai biztonsági és védelmi politika kifejlesztésében és az abban 
való aktív és szolidáris részvételben. Bécs a maga módján arra törekedett, hogy az unió 
tagállamai közötti segélynyújtási garancia valamilyen formája bekerüljön az EU jog
anyagába, és ezt hatékonyan alkalmazzák is. Azaz egy bármelyik tagállamot érintő fegy
veres konfliktus esetében a többi tagállam az ENSZ alapokmány 51. cikkelyével (a kol
lektív önvédelem joga) összhangban kész legyen minden rendelkezésére álló eszközzel 
(„katonai és egyéb") segítséget nyújtani. A koalíciós megállapodás szerint Ausztriának 
az EU-ban a segítségnyújtási garancia megszerzésére irányuló törekvése nem érinti az 
állandó semlegesség fennmaradását.94 Ez a sajátos és nem kevéssé ellentmondásos oszt
rák megközelítés tükröződött vissza Schüssel kancellárnak a 2000. évi alpbachi fórumon 
tett kijelentésében is, nevezetesen abban, hogy az osztrák semlegesség elavult koncep
cióját, a szövetségi kötelezettségeket is magában foglaló „európai semlegességgé" kell 
átalakítani. Ám Bécsnek azok a reményei nem bizonyultak túlzottan megalapozottnak, 
hogy az atlanti-tagság „küszöbe alatt", a WEU és EU összeolvadásával, a közös európai 
biztonsági és védelmi politika keretében -  a WEU-szerződés V. cikkelyének az unió jog
anyagába történő beemelésével -  segítségnyújtási garanciákat kaphat.

Mi történik akkor, ha a semlegesség már csupán „üres hüvely", és az EU-n belüli se
gítségnyújtási garanciák lehetősége sem bizonyul reális várakozásnak? A koalíciós 
megállapodás erre az esetre is kitért, hangsúlyozva, hogy amennyiben az unióban 2001 
novemberéig nem körvonalazódna a Bécs által feltételezett megoldás, úgy a külügymi
niszter a kancellárral egyeztetve felhatalmazást kap arra, hogy más biztonságpolitikai 
alternatívák -  így a NATO- tagság -  kérdéseiről is tárgyalásokat kezdjen. Ezen a terü
leten lényeges előrehaladás már csak az EU szankciópolitikája miatt sem történhetett. 
Az ENSZ BT mandátuma alapján és az unió kereteiben végbemenő akciókban való rész
vételt illetően, Ausztria esetében valójában nincs probléma. Az egyetlen probléma a NA- 
TO-hoz való csatlakozás kérdése. Azt lehetne mondani, hogy Bécs esetében a NATO „kü
szöbe" alatt minden lehetséges. A NATO-tagság népszavazást kívánna meg, de ebben a 
tekintetben sem a politika, sem az osztrák társadalom szintjén nincsenek meg a többsé
gi esélyek. Ausztriának ugyanakkor mindent meg kell tennie az együttműködés lehető
ségeinek kihasználására annak érdekében, hogy gyengítse azokat az érveket, amelyek 
szerint Ausztria a nyugati biztonság „potyautasa", olyan állam, amelyet mindenki meg
véd, amely azonban senkit nem véd meg. Ha Bécs felvállalja az európai biztonsági és vé
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delmi politikát, és kizárja magát a NATO-integrádóból, úgy ennek hátrányai lesznek. 
Ausztria nem csupán az információk áramlásából, hanem a biztonságpolitikai tervezési 
folyamatokból is kimarad. Ennek különösen azért van jelentősége, mert az EU még be
láthatatlan ideig a NATO és ezzel az Egyesült Államok képességeire van utalva.

A semlegesség kiüresedése tehát belpolitikai okokból még korántsem jelenti auto
matikusan Ausztria NATO-hoz való csatlakozásának elfogadását. A pártpolitikai erő
viszonyokat tekintve a két nagy párt egyike sem képes a semlegességi törvény eltörlé
sére, mivel az alkotmány minden egyes módosításához a parlamentben kétharmados 
többségre van szükség. A szociáldemokrata párt 1998. évi alapprogramja a semleges
séget „a nemzetközi kooperatív szolidaritással való kombinációban" olyan biztonság- 
politikai koncepciónak tartja, amelynek helyessége az idők folyamán beigazolódott. 
Nincs szükség arra, -  fejtegeti a program -  hogy csatlakozzunk egy szövetségi rend
szerhez annak érdekében, hogy bizonyítsuk nemzetközi szolidaritásunkat, mivel 
Ausztria lakosságának arányát meghaladóan járult hozzá a nemzetközi békefenntartás 
programjaihoz.95 A program szerint az osztrák szociáldemokraták csak akkor gondol
hatnának a semlegesség feladására, ha olyan békemodell alakulna ki, amely európai 
békerendszert és új konfliktuskultúrát teremt, jóllehet a program sem a NATO-ról, sem 
a WEU-ról nem beszél.96

A Néppárt 1995. évi programjában azt hangsúlyozta, hogy olyan átfogó európai bé
kerendszerben kíván részt venni, amelynek az EU a központi eleme. Eszerint Ausztria 
nem várhatja, hogy az európai biztonsági rendszer megvédje, ha ahhoz ő maga nem já
rul hozzá.97 A néppárti politikusok már 1992-ben támogatták a NATO-tagságot, ám az 
unióhoz való csatlakozásig a vitát fel kellett függeszteni, mert a közvélemény-kutatá
sok szerint az osztrákok visszautasították volna az EU-tagságot, amennyiben annak 
ára a semlegesség feladása lett volna. Ezért az ÖVP csak 1997 közepén fogalmazott 
úgy, hogy Ausztriának a NATO teljes jogú tagjává kell válnia. A szociáldemokratákkal 
alkotott nagykoalícióban is mindig az ÖVP volt az a politikai tényező, amely szorgal
mazta a kapcsolatokat a NATO-val és a WEU-val, míg az SPÖ meglehetősen vonako
dó magatartást tanúsított a katonai szövetségekkel való kapcsolatok kialakításában. 
Az EU és a WEU fúziójának kérdésében és a közös kül- és biztonságpolitika erősítésé
ben is a Néppárt bizonyult nyitottabbnak, míg az SPÖ ezen a területen is várakozó 
álláspontra helyezkedett. 1998 márciusában a két párt nem volt képes arra, hogy a 
biztonságpolitika kérdésében megegyezzen, mielőtt Bécs átveszi az EU-elnökséget. 
Az OVP, az euroatlantí Partnerségi Tanácsban való részvételt elégtelennek tartva, ak
kor is a NATO-tagság mellett állt ki, amikor sor került a három közép-európai ország 
NATO-csatlakozására. Az SPÖ ezt a lehetőséget újra visszautasította, mondván, hogy 
nincsen semmilyen közvetlen fenyegetés, amely megkövetelné a meglévő külpolitikai 
státus, a semlegesség feladását, sőt a NATO keleti kibővülése tagság nélkül is növelte 
Ausztria biztonságát.
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Az FPÖ magatartása a biztonságpolitika kérdésében meglehetősen nagy változáso
kat mutat. A párt elődje 1955-ben a semlegesség ellen foglalt állást, de 1985-ben az FPO 
már a semlegesség támogatója volt. 1990-ben Haider a semlegesség újragondolását ja
vasolta, később, 1994-ben már a semlegesség elavulásáról beszélt.98 Az FPO 1997. évi 
programja ugyan elismeri a semlegesség „nagy történelmi értékét", de arra figyelmez
tet, hogy igazi szükséghelyzetben a semlegesség ma már nem lenne képes Ausztriát 
megvédeni. A Szabadságpárt szerint Ausztriának aktívan együtt kell működnie, és a 
WFU és NATO teljes jogú tagjaként kell részt vennie az európai biztonsági és védelmi 
rendszer felépítésében.99

A NATO-csatlakozásról és a semlegességről folyó vita a már elért EU-tagság fényé
ben jól mutatja az osztrák kül- és biztonságpolitika 1980-as évek közepétől megfigyel
hető fejlődését. Ezt a lassú változást H. Kramer találóan határozza meg a „normalizá- 
ció válságaként", mivel ez a jelenség a megszűnő kelet-nyugati konfliktusban az oszt
rák külpolitika alkalmazkodási folyamatát mutatja. Ez a változás az osztrák társadal
mat korábban egyesítő és a nemzeti önazonosság részévé vált semlegesség és bizton
ság viszonyát éppen úgy érinti, mint az EU és az esetleges NATO-beli intézményi tag
ságnak a politikai identitásra gyakorolt hatásait.

Az osztrák külpolitikát az Első Köztársaság külpolitikájával szemben az 1955. évi ál
lamszerződéstől az 1970-es évek végéig három lényeges különbség határozta meg: a 
kis államokra jellemző stratégia, az osztrák semlegesség aktív értelmezése, valamint 
ennek a politikának a sikeressége. 1989 után a megváltozott nemzetközi feltételek és az 
osztrák külpolitika „identitásválsága" nem vezetett a külpolitika és ezzel a külpolitikai 
érdekek passzív értelmezéséhez. Bécs, gazdasági és politikai előnyei alapján, a „nor
malizálódás" és „europaizálódás" folyamatában az aktív és nem a reaktív külpolitika 
értelmében juthatott új perspektívákhoz. Nemzeti érdekeit követte, amikor ennek kö
zéppontjába az EU-tagságot, a kelet-európai átalakulások közepette pedig azt a törek
vést állította, hogy gazdasági és politikai erőforrásai alapján járuljon hozzá a közép
európai térség stabilizálásához.100

A regionális érdekközösség keresése:
Ausztria és az integrálódó Közép-Európa

A semlegességről folyó vitában és az EU-csatlakozás nyomán Ausztriának nemcsak a 
kül- és biztonságpolitika önazonosságának kérdéseivel kellett szembenéznie, hanem 
a belpolitika területén a „normalizálódás válságával" is. Nem járunk távol az igazság
tól, ha azt állítjuk, hogy 1999-2000-ben a belpolitikában lezajlott változások közvetlen 
kihatással voltak Bécs európai és szorosabban vett regionális politikájának újragondo
lására. Az 1989-et megelőző időszakban a hidegháború külső „nyomása" és a geopo
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litikai peremhelyzet magas fokú konszenzust és koncentrációt kényszerített az oszt
rák pártpolitikai rendszerre. Ennek fokozatos gyengülése és átalakulása már a nyolc
vanas évek végétól érzékelhető volt, de csak 2000-ben, a néppárti-szabadságpárti 
koalíció létrejöttével vált teljesen egyértelművé. A Szabadságpárt hatalomba kerülése 
világosan jelezte, hogy a lakosság elutasítja a kettős „állampárttá" vált szocialista és 
kereszténydemokrata nagykoalíció hatalmi kartelljét, s a pártpolitikai rendszer „nor
malizálódása" a „hiperstabilitástól" a rugalmasságot jelentő nagyobb pártkonkuren
cia irányában halad.101 A konzervatív kiskoalíció részeként a Szabadságpárt 2000. évi 
hatalomra kerülése a megmerevedett osztrák pártpolitikai rendszer tekintetében pa
radox módon a „modernizálódást" jelentette, míg ezzel egyidejűleg Jörg Haidernak, 
az FPO vezetőjének a hatalomba kerülése Brüsszel számára a szélsőjobboldali politi
ka elfogadásával vált azonossá, amely a 14 tagállam Ausztria elleni szankciópolitiká
jához vezetett.

A 2000-ben lezajlott osztrák hatalomváltás mind Ausztria, mind az EU történetében 
egyfajta cezúrát jelentett. Az osztrák populista Szabadságpártnak a konzervatív Nép
párttal történő koalíciója az EU fejlődésében addig példátlan intézkedéseket eredmé
nyezett. A helyzet különlegességét jól mutatta, hogy a koalíció elkerülésére irányuló 
újabb választások még inkább azzal fenyegettek, hogy az FPO a legnagyobb pártként 
kerülhet ki a választási küzdelemből. Ez a lehetőség az EU szempontjából nem a prob
léma megoldását, hanem annak súlyosbodását jelenthette volna. Az unió első ízben 
avatkozott be egy tagállam belpolitikájába, megkérdőjelezve demokratikus úton meg
választott kormányának legitimitását. A helyzetet tovább bonyolította az a körülmény, 
hogy a Szabadságpárt vezetőjének a választásokat megelőzően tett számos kijelentése 
ugyan valóban nem volt összeegyeztethető a számon kért európai értékekkel, ám a 
pártot soha nem tudták alkotmányellenesnek nyilvánítani, s az új koalíció közös kor
mányprogramja teljes összhangban állt az EU értékrendjével. Az unió által elrendelt 
szankciók nem tudták megakadályozni a Szabadságpárt kormányra kerülését. Vitatha
tó körülmény volt, hogy a szankciókat már azelőtt életbe léptették, mielőtt az unió 
meggyőződhetett volna az európai értékekkel összhangban állónak talált kormány- 
program gyakorlati megvalósításáról.

Az EU-nak az osztrák belügyekbe történő beavatkozása Bécs számára számos olyan 
kérdést vetett fel, mint a tagállamok egyenjogúsága, a szubszidiaritás elve, a tagállami 
szuverenitás és az integráció határainak a meghatározása. Nem véletlen, hogy a nizzai 
kormányközi konferencián továbbfejlesztették az amszterdami szerződés 7. cikkelyét, 
amely pontosította a jogállam és az emberi jogok ellen vétő tagállamokkal szembeni lé
péseket.102 Az EU eljárása megnövelte az osztrák politika érzékenységét a brüsszeli 
centralizmussal, a „nagy államok direktóriumával" szemben. Jellemző módon, a niz
zai EU-csúcs előtt, a föderalizmus osztrák gyakorlata ellenére, sok szó esett a „nemze
tek föderációjáról". Ausztria joggal feltételezte, hogy a csatlakozni kívánó kelet- és kö
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zép-európai országok érzékenyek szuverenitásukra, és erős nemzeti identitással ren
delkeznek. Ez a körülmény Bécset inkább közelebb hozta, semmint eltávolította a tag
jelölt státusban lévő szomszédaitól.

Az EU szankciópolitikáját kiváltó belpolitikai fejlődés Bécs Európa-politikájában az 
osztrák külpolitika újragondolását indította el, s valójában ez a folyamat keltette fel az or
szág figyelmét az unióhoz csatlakozni kívánó szomszédai iránt. A „tizennégyek" szank
ciói Ausztria számára világossá tették, hogy Bécsnek az unión belül nincsenek igazi szö
vetségesei,103 illetve érdekei biztosításához hiányoznak a természetes partnerei.104 A bé
csi koalícióban az a belátás erősödött meg, hogy az unióban Ausztria sem a „természetes 
szövetségesnek" tartott Németországra, sem a semleges tagállamoktól elvárható szolida
ritásra nem számíthat. 2000 szeptemberében, az EU szankciós politikájának lezárulásával, 
az osztrák kormány felfogásában nem csupán az unió egyik alapvető elve, nevezetesen a 
tagállamok egyenjogúsága szenvedett csorbát, hanem fény derült arra is, hogy a kis álla
moknak a szupranacionális intézményekkel szemben korlátozott a hatalma. Nem vélet
len, hogy az osztrák Európa-politikában a nizzai szerződést megelőzően a szuverén nem
zetállamok érdekeinek a hangsúlyozása került előtérbe. A szankciókat követően az oszt
rák külpolitika további felismerése volt, hogy Bécsnek az EU előszobájában várakozó kö
zép- és kelet-európai országok lehetnek az „igazi szövetségesei", s a velük alkotott hosszú 
távú szövetség a legalkalmasabb az osztrák érdekek érvényesítésére is. Az EU-szankció- 
politika megszűnésével az osztrák külpolitika számára felvetődött az a lehetőség, hogy az 
unióba törekvő szomszéd országok bevonásával egy „közép-európai szövetségen" alapu
ló „regionális partnerséget" alakítsanak ki. Ez a kezdeményezés -  a kelet-közép-európai 
térség iránti osztrák érdeklődés történelmi hagyományaival szorosan összekapcsolódva -  
Bécs részvételével a regionális együttműködés és az uniós csatlakozás, valamint az EU ke
retében a régiószerveződés szempontjait kapcsolta össze.

Az osztrák külügyminiszter asszony szerint a szomszéd államok, valamint Lengyelor
szág „érdekközösségén" alapuló regionális partnerség mindenekelőtt a hagyományos 
osztrák szomszéd-politika konkretizálását és hatékonyságának növelését jelenti az EU- 
csatlakozást előkészítő időszakban. A „regionális partnerség" második szakaszában 
azoknak a közös érdekeknek a meghatározásáról lenne szó, amelyek a jelölt országok 
csatlakozása után egy „közép-európai érdekközösség" alapjait képezhetik, a Benelux ál
lamok vagy az észak-európai országok együttműködéséhez hasonlóan. A „regionális 
partnerség" koncepciója tehát az EU keleti kibővítésének folyamatában való aktív oszt
rák részvételből, valamint a regionális érdekérvényesítés igényével fellépő „integrált Kö- 
zép-Európa" létrehozásának lehetőségéből indult ki. A kezdeményezés Ausztriát nem 
„központnak" vagy „vezető hatalomnak" tekinti, inkább „regionális érdekcsoportosu
lást" jelent annak érdekében, hogy az egymással összekapcsolódó és később Horvátor
szággal és más balkáni államokkal kibővülő csoport az EU-ban megnövekedett szerepet 
játszhasson.105 Ezt a partnerséget tehát semmi esetre sem szabad félreérteni -  hangsú
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lyozta Ferrero-Waldner osztrák külügyminiszter asszony mivel nincs szó „egy tömb 
létrehozásáról", nosztalgikus érzésekről vagy éppen „hegemóniáról". A partnerség elő
terében sem a történelem, hanem inkább a földrajz áll, a résztvevők közül senki nem tart
hat igényt kizárólagosságra.106 Ferrero-Waldner arra is javaslatot tett, hogy évente két
szer, az Európai Tanács találkozója előtt, a mmdenkori uniós elnökségi ciklus végén ta
lálkozzanak a „regionális partnerségben" résztvevő országok képviselői. Ferrero-Wald
ner egyúttal olyan „Ausztria-Plattfonn" kialakítását is bejelentette, amelynek célja az 
osztrák lakosság tájékoztatása az EEJ-kibővülés hatásairól. A „regionális partnerség" ke
retében „kulturális Közép-Európa Platformot" (Kultur-Mitteleuropa Plattform) is létre
hoztak, amely a kulturális tevékenységek tartalmilag és strukturálisan közösen kialakí
tott stratégiájával nem csupán az EU sikeres keleti kibővüléséhez, hanem a közép-euró
pai térségnek az unión belüli előnyösebb bemutatásához is hozzá kíván járulni.107

Nyilvánvaló, hogy a „regionális partnerség" terve több célt is szolgál. Egyrészt az 
osztrák csatlakozással együtt járó, Kelet-Közép-Európától való „elfordulást", másrészt 
az Ausztriát sújtó szankciós politikát követően ellensúlyozni kívánja az átmeneti elszi
getelődést, hosszú távon pedig, Bécs régiós tapasztalatai alapján, annak a növekvő 
centrális helyzetnek a kihasználására irányul, amely az unió keleti irányban történő ki
bővüléséből következik. Az osztrák kezdeményezés emellett arra is felhívta a figyel
met, hogy a 25 tagállammá bővülő unióban a döntéshozatal nehezebbé válik, a szubre- 
gionális csoportok szerepe felértékelődhet. Ezért ésszerű az a megfontolás, hogy az EU 
tagállamainak közép-európai szubregionális csoportja a brüsszeli találkozók előtt 
egyeztesse álláspontját, s ezzel segítse elő a hatékony és gyors döntéshozatalt.108

Az integráció logikája ellentmond az elszigetelődés veszélyének, hiszen az EU az 
elszigetelődés és a hatalmi egyensúly történelmi tapasztalataival szemben jött létre. 
Az integráció funkcionális működése a különböző kérdések mentén a különböző -  szá
mos esetben egymást metsző -  érdekkoalíciók kialakulását jelenti. Ennek megfelelően, 
a politika „változó geometriája" szerint az Európai Unióban minden tagállamra mint 
potenciális szövetségesre van szükség. A Szabadságpárt hatalomra kerülését követően 
az EU 14 tagállamának szankciós intézkedései azonban világossá tették, hogy Auszt
ria, ha nem is hagyományos módon, de mégis az elszigetelődés veszélyével néz szem
be. A funkcionális logika érvényessége ellenére az unión belül jól megfigyelhetőek a re
gionális, illetve a binacionális kapcsolatok is. A regionális nemzetközi környezet felté
teleinek változása mellett a Párizs és Berlin közötti tengely az EU változatlan, alterna
tíva nélküli stratégiai eleme. Bécs nézőpontjából a Benelux államok és az észak-euró
pai országok összetartozásának mély történelmi gyökerei vannak, s nem vonható két
ségbe, hogy a déli, mediterrán államok is sajátos regionális kontextust alkotnak.

1995-ben Bécs uniós tagságával az integráció történetében először jelent meg a „kö
zép-európai dimenzió", ám ez a „közép-európaiság" inkább jelképesnek bizonyult. 
Ausztria elsősorban arra törekedett, hogy az EU-n belül megerősítse helyzetét és
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kiépítse pozícióit. Sokak számára úgy tűnt, hogy ez a magatartás -  az osztrák külpoli
tika történelmi tapasztalataiból és felelősségéből származó „Ostkompetenz" -  s az en
nek megfelelő nyitottság inkább a nosztalgikus múlt kelléke marad. Ausztria és a 
szomszéd államok viszonyában a fő kérdés abban rejlett, hogy miképp lehet a kétolda
lú kapcsolatok politikai, kereskedelempolitikai, utazási, szállítási stb. vívmányait az 
EU-tagság feltételei között is megőrizni.

Az unió Bécs ellem szankciópolitikája azt a felismerést erősítette, hogy az EU keleti kibő
vülése nélkül az Ausztriára korlátozódó „integrált Közép-Európa" csupán torzó lehet. A ke
leti kibővülés azonban Ausztriát dinamikus helyzetbe hozhatja, s ezzel az unió történelmé
ben először jöhetne létre az a „kritikus tömegű Közép-Európa", amely az integráción belüli 
régióképződés esélyeit is megnövelné. Bécs nézőpontjából az unión belüli közép-európai 
régió kialakulásával kibontakozhatnak a határokon átnyúló növekedési zónák, vonzóbbá 
válhatnak a termelési telephelyek, a kistérségi együttműködés előnyei megerősödhetnek. 
A transznacionális gazdaság és politika új impulzusokat kaphat, s ezzel az egykori Habs- 
burg-birodalom Mitteleuropája az unió sajátos fejlődési és növekedési régiójává válhat.

Már a kilencvenes évek történései is megmutatták, hogy Bécs gazdasági kapcsolatai a 
szomszéd államokkal nagymértékben kibővültek. Az EU-val megkötött Európa-egyez- 
mények által, illetve a CEFTA létrejöttével a közép-európai térségben az 1990-es évek kö
zepétől olyan szabadkereskedelmi övezet alakult ki, amely a mezőgazdasági terméke
ken kívül minden árut magában foglal. Az osztrák gazdaságkutató intézetek prognózisa 
szerint a kibővülés az osztrák gazdaságnak mintegy 0,5%-os növekedést hozhat. A Wifo 
osztrák gazdaságkutató intézet értékelése szerint az EU kibővülése mind Ausztria, mind 
a csatlakozó közép- és kelet-európai országok növekedési dinamikáját erősítő win-win- 
helyzetet eredményez. Mindazonáltal, a Wifo becslése szerint, a belépés következtében 
várható gazdasági növekedés a „régi" tagállamok esetében csupán az „újak" egytizedé- 
re tehető. Természetesen a belépéssel együtt járó növekedési hatásokból Magyarország, 
Lengyelország és Csehország többet profitálhat, mint azok az államok, amelyeknek 
Béccsel történelmileg nem alakultak ki széles körű gazdasági kapcsolataik.109

Az osztrák export Kelet-Közép-Európa irányában (Magyarország, Csehország, Szlo
vákia, Lengyelország) 1989 és 1998 között több mint megnégyszereződött, és ennek a 
régiónak a hányada az osztrák exportban 4-ről 11%-ra emelkedett, ami a Németország
ba irányuló osztrák export mintegy egynegyedét jelenti. Ez a hányad 2005-ig a 14-15%- 
ot is elérheti. Bármennyire figyelemreméltóak is ezek az adatok, az Ausztria és Kelet- 
Közép-Európa közötti gazdasági kapcsolatok még mindig elmaradnak a két háború 
közötti nagyságrendektől. 1937-ben Kelet-Közép-Európára esett az osztrák export 33 
és az import 40%-a. Az említett térség államai még 1947-ben is -  a vasfüggöny leeresz
tése előtt -  az osztrák export egynegyedét adták. A számok jól mutatják, hogy a növe
kedésnek -  az EU-kibővülés piacnövelő hatásait is figyelembe véve -  még igen jelen
tős mozgástere van.110
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A közép-európai „regionális szövetség" és kérdőjelei

Ausztriának a regionális és az európai érdekek összekapcsolására irányuló külpolitikai 
törekvései egyúttal számos nehézségre is rávilágítottak. A „regionális partnerség" kez
deményezése mindenekelőtt a már meglévő visegrádi együttműködéshez való vi
szony kérdését vetette fel, hiszen a célországok nagyrészt a V4-együttműködés tagjai. 
A „regionális partnerség" első, 2001 júniusában Bécsben tartott találkozóján jól meg
figyelhető volt, hogy a visegrádi országok külügyminiszterei üdvözölték ugyan az 
EU irányába mutató regionális együttműködés elmélyítésének a gondolatát, tar
tózkodtak azonban minden új intézmény létrehozásától. A szlovák külügyminiszter, 
Eduard Kukán egyértelműen kifejezésre juttatta, hogy nincs szükség „új struktúrák" 
megteremtésére. Martonyi János magyar külügyminiszter inkább a tartalmas, „rugal
mas partnerség" gondolatát vetette fel, s lényegében a 2002 nyarán hatalomra jutott 
magyar kormány is azt az álláspontot képviseli, hogy nincs szükség a partnerség in
tézményesítésére. Szlovén és cseh részről arra utaltak, hogy a kényes témák megoldá
sára nem a multilaterális, hanem a kétoldalú keretek a legmegfelelőbbek.111

Bécs számára az EU-csatlakozás után is fennmaradó új, regionális együttműködési 
formában való részvétel igen fontos, hiszen Ausztria számos létező regionális együtt
működésnek -  mint a visegrádi vagy az olasz-szlovén-magyar kooperáció stb. -  nem 
tagja. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy az integrálódással Kelet-Közép-Európa mint az 
unió külső régiója az EU belső régiójává válik, s ezzel a kilencvenes évek nagyhatalom
mentes Közép-Európájában létrejött számos együttműködési forma elveszti szerepét. 
Magától értetődik, hogy az EU-csatlakozást követően az olyan szubregionális együtt
működési formák, mint a V4, nem működhetnek úgy, mint azt megelőzően. A visegrá
di együttműködés már nem „geopolitikai váróterem" és nem az integrációs versenyre 
felkészítő „fitneszközpont" lesz. A CEFTA-ban részt vevő országok számának a csök
kenésével a közép-európai szabadkereskedelmi övezet szerepe is módosulhat. A kelet- 
közép-európai térség integrálódása ilyen módon a regionális együttműködési formák 
átrendeződésével jár.

Aligha vitatható, hogy az EU keleti kibővülésével Ausztria és Németország geopo
litikai értelemben az európai kontinens „közepére" kerül, s az „integrált Közép-Euró- 
pa" olyan piacbővüléssel jár együtt, amelynek elsősorban ez a két ország lehet a legna
gyobb nettó haszonélvezője. Némi óvatosságnak azonban feltétlenül helyt kell adni, ha 
az országok földrajzi közelségének és politikai érdekeinek a kapcsolatáról van szó. 
A földrajzi közelség ugyan számos közös és párhuzamos érdeket teremthet, ám ez ko
rántsem jelenti azt, hogy az államok minden területen ugyanazokat az érdekeket köve
tik. A földrajz az érdekek konvergenciája nélkül önmagában nem biztosíthatja a tartós 
együttműködést. A skandináv és a Benelux országok egy „laza" és egy „szoros" szö
vetségre nyújtanak példát. A három észak-európai ország, Dánia, Svédország és
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Finnország, még az Északi Tanácsban megvalósult együttműködés ellenére is, sok kér
désben egymástól eltérően viszonyul az EU-hoz. A finnek az integráció élen járó tagál
lamaként profilírozták magukat, a svédek inkább az angol modellt követik, míg a dá
nok az unióval szemben rendkívül elszántan védik szuverenitásuk maradékát. A niz
zai csúcson is tapasztalható volt, hogy a skandináv államok a központi kérdések 
megítélésének tekintetében meglehetősen megosztottak voltak. Ezzel szemben a Bene
lux államok már korán felismerték, hogy csak együtt lehetnek elég erősek ahhoz, hogy 
a „nagyokkal" szemben fellépjenek. Nem véletlen, hogy az osztrákok kezdeményezte 
„regionális partnerség" példaképe a Benelux-együttműködés. A három állam kor
mányfője az Európai Tanács minden találkozója előtt koordinálja álláspontját, s e fellé
pésükkel az EU testületéiben koherens álláspontot képviselnek.

Az unióba történő betagolódás feladatai a kelet-közép-európai államokat arra ösz
tönözhetnék, hogy sajátos „geopolitikai lobbiként" lépjenek fel. Ebben a tekintetben a 
csatlakozási tárgyalások brüsszeli tapasztalatai -  a meglévő konzultációk és informá
ciócsere ellenére is -  óvatosságra intenek, hisz minden jelölt ország az egyéni teljesít
ményen alapuló alkupozícióból indult ki, s a tárgyalási eredmények is különbségeket 
mutatnak. Számos szakértő szerint ugyanakkor az új tagállamok az EU térségében él
hetnek azzal a lehetőséggel, hogy kapcsolataikat hosszabb távon a korábbiaknál job
ban diverzifikálják, azaz hagyományos kapcsolataikat újrasúlyozzák, az egyes relációs 
túlsúlyokat mérsékeljék, tekintettel arra, hogy a partnerválasztás nagyobb „pool"-ja 
fog rendelkezésre állni.

Sokkal nagyobb problémát jelent, hogy a visegrádi országok Ausztriához fűződő 
„regionális érdekközösségének" számos strukturális és kétoldalú nehézsége merül fel, 
sőt úgy látszik, hogy az osztrák társadalom és belpolitika több kérdésben ellentmond 
a regionális partnerségben megfogalmazódó együttműködési követelményeknek. 
Az osztrák kezdeményezésre adott válaszok is ezt a megosztottságot tükrözik. Auszt
ria és a szomszéd országok között jelentős jövedelmi különbségek vannak, amelyek 
Ausztriában a keleti munkaerővel szembeni elzárkózás reflexeit ébresztették fel. 
Hogyan egyeztethető össze a regionális partnerség kezdeményezése azzal a politiká
val, amely az osztrák munkaerőpiac hosszú távú védelmét elkerülhetetlennek tartja a 
csatlakozni kívánó országokkal szemben? Ján Fígl, az európai ügyek szlovák miniszte
re arra mutatott rá, hogy az Ausztria és Szlovákia közötti megerősített együttműködés 
növelheti a regionális partnerségre irányuló képességeket, ám az integráció kibővülé
sének elhúzódása növelheti a problémák számát. A partnerség igazi próbái csak a 
konkrét lépések lehetnek, nem pedig a nyilatkozatok.112 Peter Weiss, a szlovák parla
ment külügyi bizottságának elnöke a regionális partnerség elképzelésének a megké- 
settségére figyelmeztetett, jelezve, hogy egy ilyen osztrák kezdeményezésnek már köz
vetlenül a vasfüggöny megszűnése után meg kellett volna születnie. Ausztria erre ak
kor nem vállalkozott, mivel inkább a saját EU-tagságának az elérésére törekedett.
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A szlovén média első reagálása is inkább a fenntartásoknak adott helyet, s azt a törté
nelmi sztereotípiát ismételte meg, amely Ausztria minden regionális kezdeményezésé
ben hajlamos az „osztrák-magyar birodalom újraélesztésének" a tervét látni.113

Ahogy az osztrák-szlovén kapcsolatokban a német kisebbséget hátrányosan érintő 
AVNOJ-határozatok, úgy az osztrák-cseh viszonylatban a temelíni cseh atomerőmű 
körüli vita, valamint a Benes-dekrétumok okozzák a legnagyobb történelmi tehertételt, 
még akkor is, ha az osztrák külügyminiszter asszony kijelentette, hogy a cseh csatlako
zás kérdését nem lehet összekapcsolni az európai értékeknek ellentmondó Benes-dek
rétumok visszavonásával. A kérdésben még az SPO is azt az álláspontot képviselte, 
hogy Csehország csatlakozási tárgyalásait politikai nyomásként kell felhasználni a Be
nes-dekrétumok megszüntetése érdekében, jóllehet Haider álláspontjával ellentétben a 
vitás dekrétumok hatálytalanítása nem jelenti a cseh csatlakozás előfeltételét.114

A Budapestről érkező jelzések mind a politikusok, mind a sajtó részéről pozitívak 
voltak. A magyar magatartás általában egy hosszabb történelmi korszak tendenciáját 
igazolja, hiszen más politikai előjellel a magyar-osztrák viszony már az 1970-1980-as 
években a „különleges kapcsolatok" jellegét öltötte, s a kétoldalú kapcsolatok a ke
let-nyugati viszony klímájától függetlenül viszonylagos önállóságra tettek szert.115 
A német-francia együttműködés vagy éppen a skandináv országok ellenpéldájaként a 
kis államok együttműködését jelentő „közép-európai érdekcsoport" gondolata ugyan
akkor különböző formában jóval a „regionális partnerség" hivatalos meghirdetése 
előtt már szerepelt a legfelső szintű magyar-osztrák tárgyalások napirendjén.116 Bécs 
számára a magyar politika különösen beleillik a kelet-közép-európai „szövetséges" 
kategóriájába, hiszen a kétoldalú kapcsolatok problémamentesek, és Budapest az EU 
szankciós politikájának ideje alatt tartózkodó és a hosszú távú érdekeket szem előtt 
tartó politikájával tűnt ki. Ennek ellenére, a többi jelölt országhoz hasonlóan, magyar 
részről is rámutattak a „regionális partnerség" több vonatkozásban hiányzó belpoliti
kai feltételeire.

A „regionális partnerség" hitelessége megkívánja, hogy a tárgyszerű párbeszéd 
alapján megszűnjenek vagy legalábbis mérséklődjenek a keleti kibővüléssel szembeni 
osztrák belpolitikai fenntartások. Az ennek a célnak a szolgálatában álló „Austria- 
Plattform" sikere hozzájárulhat a szomszédok meggyőzéséhez, és bizonyíthatja, hogy 
az osztrák társadalom a keleti kibővülést Ausztria tényleges nemzeti érdekének tekin
ti. A lakosság beállítottságát illetően a közvélemény-kutatási adatok csak lassú válto
zást mutattak. 2001-ben az osztrákok valamennyi EU-tagállam közül a legnegatívabb 
magatartást tanúsították. 2002-ben a helyzet megváltozott: 15 tagállam között Ausztria 
a 12. helyen volt, míg Németország, Nagy-Britannia és Franciaország lakosságának 
beállítottsága az osztrákokénál még negatívabb volt.117 A 2002. évi osztrák felmérések 
az óvatos optimizmust erősítették. Sokan arra utaltak, hogy a keleti kibővülés kérdése 
Ausztriában „politikai pokolgép", a lakosság fenntartásai csak az első kibővülési hul
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lám után szűnhetnek meg, feltéve, ha a negatív várakozások alaptalannak bizonyul
nak. A közvélemény-kutatások szerint az osztrák társadalomnak a szomszéd orszá
gokhoz fűződő viszonyát nem kis mértékben a hétköznapi tapasztalatok alakítják. 
A többi kelet-közép-európai országgal ellentétben a magyar csatlakozást a megkérde
zettek mintegy kétharmada támogatja. Ez a pozitív viszonyulás azzal függ össze, hogy 
az osztrák bevásárlóturizmus pozitív képet alkotott Magyarországról.118

Az „új népvándorlástól", azaz a keleti munkaerő bevándorlásától Ausztriában 
legalább olyan erős a félelem, mint Németországban. A Schröder kancellár által meghir
detett hétéves moratórium szerint a munkaerőpiac megnyitása helyett hétéves átmeneti 
szabályozásra kerülne sor, s ezzel az új tagok nem lehetnének az egységes belpiac vala
mennyi szabadságának a részesei. A német javaslat legfőbb támogatója a kibővülésben 
legközvetlenebbül érintett másik „frontország", Ausztria. Sajátos módon az EU bizottsá
ga is az átmeneti szabályozást, legalábbis annak „puhább", 5 plusz 2 éves változatát tet
te magáévá. Eszerint a munkaerő szabad áramlásának ötéves felfüggesztésén túl az 
egyes tagállamok hatáskörébe kerülne az a jog, hogy kívánnak-e élni a további kétéves 
korlátozás lehetőségével. Az osztrák politika nehéz helyzetben van, hiszen egyfelől a 
szakszervezetek és munkavállalói szervezetek belső nyomása nehezedik rá, másrészt a 
„regionális partnerség" hitelessége megköveteli a rugalmasabb álláspont kialakítását.

Azt a tényt, hogy a kibővüléssel szembeni fenntartások nagyon mélyek, jól mutatja 
az osztrák szakszervezeti szövetség és a munkáskamarák magatartása. Az osztrák 
szakszervezeti szövetség (OGB) legszívesebben az acquis-k rangjára emelt volna egy 
„80%-os klauzulát", hangsúlyozva, hogy a munkaerő szabad áramlásához a csatlakoz
ni kívánó országoknak az osztrák jövedelmi viszonyok legalább 80%-át el kellene ér
niük. Az osztrák munkáskamarák nem ragaszkodtak egy meghatározott bérszinthez, 
de azt követelték, hogy a belépő országok munkapiaci helyzetét, a munkanélküliség 
mértékét, valamint bérszintjét folyamatosan vessék össze az osztrák adatokkal, sőt a 
munkapiacot érintő hétéves átmeneti szabályozás helyett az osztrák munkapiacon kü
lön védőintézkedéseket vezessenek be.

Az „integrált Közép-Európa" és a regionális önazonosság

Joggal merülhet fel a kérdés, hogy milyen esélyei vannak az „integrált közép-európai 
érdekközösség" létrejöttének és az integrált „közép-európai dimenziót" is magában 
foglaló osztrák önazonosságnak. A „regionális partnerség" kezdeményezése és a viseg
rádi országok csatlakozása az EU-hoz jól mutatja, hogy a Közép-Európáról a nyolcva
nas évek elején kezdődött, sok félreértéstől és illúziótól terhes vita a harmadik szakaszá
hoz érkezett. A nyolcvanas években Mitteleuropa „tragédiájáról" és a Mitteleuropáról 
mint „álomról" szóló elképzelések egyaránt a viták középpontjába kerültek.119 Az újra
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felfedezett „Mitteleuropa" üzenete a megosztott, de a fejlődés mélyrétegeiben társadal
milag és kulturálisan összetartozó közép-európai térség kifejezése volt, elutasítva ezzel 
a kontinens önkényes jaltai megosztását, a térségnek a Szovjetunió érdekszférájához 
csatolását, amely a nagyhatalmi politika de facto és nem az érdekelt társadalmak de ju
re döntésének következménye volt. Ausztria semlegessége, a Szovjetunió által ellenőr
zött térség „osztrákosítása" értelmében ekkor még az alternatíva, sőt az elérni kívánt cél 
funkcióját is betölthette. Az „újra felfedezett Mitteleuropa" a Habsburg-dinasztia által 
ellenőrzött és az Alpok-Adria-Duna által jellemezhető kisebb Közép-Európára, a törté
nelemből megmaradt, transznacionális kulturális térségre is felhívta a figyelmet.

A vita 1989 után tapasztalható második szakasza sok tekintetben a túlfűtött várakozá
sokkal szembeni kijózanodásról tanúskodott. Kiderült, hogy a várakozásokkal ellentét
ben a hatalomra került ellenzéki mozgalmak „közép-európai transznacionális közössé
güket" nem tudták átmenteni a posztkommunista időszakra. A sokáig elnyomott, majd 
újból felszínre kerülő nemzeti érdekek számos esetben erősebbeknek bizonyultak, mint 
a regionális önszerveződés erői. Jugoszlávia véres széthullásával ugyanakkor inkább a 
„civilizálatlanság" társadalmai, mintsem a civil társadalmak határátlépő közösségei vál
tak láthatóvá. Emellett ebben az időszakban azok a geopolitikai elgondolások is formát 
öltöttek, amelyek a szubregionális együttműködésben a Közép-Európa-fogalom opera- 
cionalizálására, annak a gyakorlatba való átültetésére tettek kísérletet. Ebben a folyamat
ban Ausztria is élen járt. A Közép-európai Kezdeményezés (CEI), az Alpok-Adria Mun
kaközösség, valamint a visegrádi államok együttműködése, a CEFTA és más, egymást 
részben átfedő regionális együttműködési formák egyszerre kísérelték meg, hogy a kö
zép-európaiságnak gyakorlati értelmet kölcsönözzenek, és stabilizáló együttműködéssel 
töltsék ki a nagyhatalmi befolyás nélküli és még „integrálatlan" térséget. Ausztria 1995- 
ben bekövetkezett uniós tagsága ebben a folyamatban lényeges változást jelentett, ám ez 
a lépés az integrált és integrálatlan Közép-Európa részei közötti szubregionális együtt
működés jelentőségét nem csökkentette, hanem még inkább megnövelte.

A Közép-Európáról szóló vita harmadik szakasza azt a kérdést fogalmazta meg, 
hogy vajon létre lehet-e hozni a közép-európai „érdekközösséget" már az EU-csatlako- 
zás előtt, de még inkább az „integrált Közép-Európa" formájában a szinte egész Euró
pát egyesítő unión belül. Ausztria a „regionális partnerség" elképzelésével arra vállal
kozott, hogy a térség integrálódásának támogatója és a csatlakozás után az unión be
lüli „közép-európai érdekközösség" kezdeményezője legyen. Számos tényező mutatja, 
hogy a fejlődés irányai még nem teljesen tisztázottak. Nem csupán Ausztria és az in
tegrálódó térség országai közötti kétoldalú problémákról van szó, mivel ezeknek a 
csatlakozással együtt valamilyen értelemben meg kell oldódniuk. További kérdés, 
hogy vajon az EU-ban nem inkább a V4-együttműködés államai lesznek-e az integrált 
közép-európaiság hordozói? Ha a visegrádi térség „belülről" tekintve sokszor megosz
tott is, a külső gazdasági és politikai szereplők a „visegrádiakat" mégis hajlamosak egy
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geopolitikai egységnek tekinteni. Ennek persze ellentmond, hogy Közép-Európa több 
mint a visegrádi országok, s ebbe Ausztriát és Szlovéniát éppen úgy bele kell számíta
ni, mint a keleti bővítésben később sorra kerülő országokat.

Joggal merül fel az a kérdés is, hogy a térség mennyire képes megőrizni sajátos tör
ténelmi-kulturális jellegét az EU importált jogrendjében és homogenizáló intézményi 
fejlődésében, az integráció nivelláló hatásával szemben mennyire képes biztosítani a 
nemzeti kultúrák fennmaradását? Az egyik lehetőség, hogy az Ausztriával és Német
országgal gazdaságilag jobban összefonódó és a közös kulturális hagyományokkal is 
rendelkező integrált közép-európai térség az integrációs politikák egyre több területén 
képes viszonylag tartós „szavazati erőt" és geopolitikai súlyt szerezni az EU-ban. Ez a 
lehetőség azt is magában foglalja, hogy Ausztria és a térség államainak identitásában 
az uniós és nemzeti elemek mellett az „integrált Közép-Európa" is megerősített szere
pet kap. Mindazonáltal nem valószínű, hogy a „regionális partnerség" a visegrádi 
együttműködés helyére lépne. Ha az unióban kialakul az új közép-európai térség és 
ezzel valamilyen megerősített térségi identitás, úgy abban a szereplők és tényezők 
egész sora közötti kölcsönhatásnak lehet szerepe. Ilyen módon ebben a folyamatban 
Németország, Ausztria, más formációkkal együtt a „regionális partnerség", a visegrá
di országok, az Európai Unió más régiói, sőt a még kívül maradó, „határ menti" orszá
gok is fontos befolyásoló tényezők lehetnek. Az EU kompromisszumkultúrájában rej
lő töretlen fejlődést feltételezve a „másik" lehetőség abban rejlik, hogy Közép-Európa 
nem lesz több, mint az integrációs politika változó problémakörein belül, a politikai 
geometria szabályai szerint működő alkalmi érdekkoalíciók régiója és az európai egy
séges belpiac alrendszere, amely az unión belül nem válhat tartósan egy szubregioná- 
lis „érdekközösség" vagy „szövetség" alapjává.
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