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A témaválasztás 

Dolgozatom Ausztria biztonságpolitikájának 1989 és 1999 közötti idıszakát vizsgálja. Oszt-

rák témák kutatását Magyarországon a földrajzi közelségen kívül (mint szomszéd ország, az 

Ausztriában zajló változások közvetlen hatást gyakorolnak a magyar politikára, gazdaságra és 

közéletre is) az a referenciaszerep is indokolja, amelyet tulajdonképpen már a Monarchia fel-

bomlása óta, de sokkal inkább a második világháborút követıen Ausztria – különösen az öt-

venes években meginduló, a jóléti állam kialakítása felé vezetı gazdasági, politikai és társa-

dalmi fejlıdése – játszott a magyar társadalom szemében. Ez utóbbin belül a gazdasági fel-

lendülés és annak társadalmi jótéteményei mellett a politikai táboroknak az élet szinte minden 

területére kiterjedı szembenállását az 1945 utáni fejlıdésben felváltó/felszámoló konszenzuá-

lis demokrácia és nagykoalíciós kormányzás, az utóbbinak – némiképp torzító hatású – ele-

meként kialakuló proporzrendszer, a kormányzati hatalomgyakorlást jelentısen befolyásoló és 

relativizáló társadalmi érdekegyeztetési mechanizmus, valamint e belpolitikai jelenségek egy-

fajta külsı dimenziójaként értelmezhetı semlegesség (konszenzuális kül- és biztonságpoliti-

ka?) nyerhetett magyar szempontból modellértéket. 

A fenti elemek közül leginkább a különleges osztrák kül- és biztonságpolitikai beren-

dezkedés alapját jelentı semlegesség kristályosodott ki olyan központ tényezıként, amely a 

magyar közvélemény szemében ısokként magyarázta Ausztriának 1955-öt követıen szerzett 

nemzetközi tekintélyét, az ország gazdasági sikereit és a jóléti rendszert. Így a hidegháború 

folyamán (és talán jóval késıbb is) a magyar közvélemény erıs nosztalgiával tekintett az oszt-

rák semlegességre. A semlegesség iránti magyarországi szimpátia korai megnyilvánulása volt 

az 1956 ıszi „utalás” a magyar semlegesség lehetıségére; majd a rendszerváltás után a sem-

legesség valós biztonságpolitikai opcióként is megjelent. A semlegességtıl függetlenül Auszt-

ria – határozott keleti politikájának és a különösen a nyolcvanas években újjáéledı Mitteleu-

rópa-reminiszcenciáknak köszönhetıen – mindvégig elsıdleges partnere és viszonyítási pont-

ja volt a magyar kül- és biztonságpolitikának; ezt a bilaterális és regionális kapcsolatrendszer 

mellett 2004-tıl a közös európai uniós tagság is erısíti. 

A vizsgált idıszak meghatározása 

A vizsgálatot mindenképpen célszerőnek tőnt egy lezárt, jól körülhatárolható idıszakra össz-

pontosítani. Az 1989-90-es változások kiindulópontként való kiválasztása egyértelmőnek tőnt, 
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bár ehhez az idıponthoz Ausztria esetében nem kötıdik a kelet-közép-európai országokéhoz 

hasonló, globális jellegő rendszerváltás. A korszakhatár ettıl függetlenül komplex változások 

kezdıpontja volt Ausztria történetében, hiszen a kelet-közép-európai rendszerváltások és a 

keleti nyitás a gazdaságtól a biztonságpolitika „puha” dimenziójáig számos területen hatott. A 

bipoláris rendszer vége a globális és kontinentális környezetet is alapvetıen megváltoztatta, és 

ez Ausztria esetében mintegy utólag legitimizálta és indokolta a nyolcvanas évek közepétıl 

végbemenı külpolitikai irányváltást, a régiónak szentelt nagyobb figyelmet, valamint az oszt-

rák EK-csatlakozási igények megfogalmazását és az integrációs politika elıtérbe kerülését. 

Az új államok létrejötte, a közvetlenül az országhatár mentén kirobbanó jugoszláv válság, a 

regionális feszültségek a biztonság- és védelempolitikában is alkalmazkodási folyamatot indí-

tottak. 

Ez az átmeneti biztonságpolitikai korszak az évtized végén zárul. A kilencvenes éve-

ket állandó nagykoalíciós válság (ez a kormányzati forma jól láthatóan nem tudott megbir-

kózni a politikai, társadalmi és gazdasági téren jelentkezı kihívásokkal) és biztonságpolitikai 

útkeresés jellemezte. A végpontot jelentı 1999 egyrészt az európai biztonság- és védelempoli-

tika megteremtésével, másrészt a nagykoalíciós kormányzás bukásával (és egy világos jobb-

oldali többség megjelenésével) zárt le, illetve nyitott meg egy újabb fejezetet az osztrák biz-

tonságpolitikában. A 2000 februárjában megalakuló néppárti–szabadságpárti kormány már 

egy új, ambiciózus, az addigi kurzust felülvizsgáló biztonság- és védelempolitikai program-

mal indult, ráadásul a nemzetközi közvélemény részérıl olyan ellenállás kísérte, amely az 

átmeneti külpolitikai izolációt hozó, és a külpolitikai mozgásteret évekre befolyásoló európai 

uniós (bár hivatalosan nem uniós keretekben született) szankciók Ausztria elleni bevezetésé-

hez vezetett. A szankciók – a koalíciós partnerek már korábban megfogalmazott biztonságpo-

litikai ambícióitól eltekintve – önmagukban is az osztrák kül- és biztonságpolitika alapvetı 

újragondolását követelték meg. (Elég csak arra gondolnunk, hogy megmutatták azt az évtize-

des külpolitikai mulasztást, amely gyakorlatilag európai szövetségesek nélkül hagyta Ausztri-

át 2000 elején.) Így a fekete-kék koalíció hatalomra kerülését már egy olyan új korszak kez-

dıpontjának tekintem az osztrák biztonságpolitikában, amelyet a szankciók jelentette cezúra 

különösen éles kezdıponttal ruház fel, és amelynek elemzésére egyelıre nem tettem kísérle-

tet. 

A 2001-es biztonság- és védelempolitikai doktrína már ennek az új korszaknak egyik 

eredménye és kodifikációja, és bár megkísérli az osztrák biztonságpolitika revízióját (a sem-

legesség helyett a szövetségen kívüliség fogalmával írja le az Ausztria által követett bizton-

ságpolitikát, és kiemeli a NATO-belépés opcióját), önmagában nem képvisel fordulatot vagy 
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határvonalat. Ugyan a doktrína parlamenti dokumentum, ám azt csak a kormánytöbbség sza-

vazataival fogadta el a törvényhozás, azaz nem tükrözött politikai konszenzust. A még mindig 

a biztonságpolitika origóját jelentı semlegességi törvény bármilyen megváltoztatásához rá-

adásul kétharmados többségre lenne szükség. A semlegességi törvény revíziójához azonban 

sem a parlamenti, sem a társadalmi többség nem állt a jobboldali kormány rendelkezésére. 

2000-2001-et ráadásul további „kis biztonságpolitikai rendszerváltások” sorozata kö-

vette. Ilyen volt pl. az európai alkotmány 2004-ben elfogadott tervezetébe illesztett, késıbb a 

lisszaboni szerzıdésbe átmentett szolidaritási, illetve – osztrák körökben korlátozó módon 

értelmezett – katonai segítségnyújtási záradék elfogadása vagy a 2004 novemberében született 

osztrák döntés az Európai Unió harccsoportjaiban való részvételrıl, amellyel mintegy realizá-

lódott az osztrák biztonság- és védelempolitika számára az 1996-ban az amszterdami szerzı-

désbe felvett petersbergi feladatok harmadik, a béke harcoló alakulatokkal történı kikénysze-

rítését felölelı csoportja. Hasonló mértékő, kisebb hatókörő, de még drámaibb fordulat volt a 

zöldek ezzel párhuzamos döntése az európai védelempolitika és a harccsoportokban való 

részvétel támogatásáról, de említhetjük 2007 végét is, amikor a szociáldemokrata (!) védelmi 

miniszter kezdeményezésére Ausztria döntött az Európai Unió Csádba és a Közép-afrikai 

Köztársaságba indított katonai mőveletében való részvételrıl, amely újabb, sokkal magasabb 

minıségi szintet jelentett a Bundesheer nemzetközi bevetéseinek sorában. 

Kérdésfelvetés 

Dolgozatom célja az osztrák politikatörténet 1989-1999 közötti kritikus évtizedének áttekinté-

se és elemzése biztonságpolitikai dimenzióban. A bipoláris világrend összeomlása az évtized 

elején különös kihívást jelentett az osztrák biztonságpolitika számára; ebben a vetületben 

1989-1990 csaknem a kelet-közép-európai országokéhoz hasonló rendszerváltásként értel-

mezhetı Ausztria szempontjából, hiszen a hidegháború végével elıállt történelmi helyzet je-

lentıs irányváltást követelt meg az osztrák biztonságpolitika és annak központi eleme, az örö-

kös semlegesség vonatkozásában. A kelet–nyugati konfrontáció vége gyakorlatilag értelmezé-

si keret, egyfajta „örökös konfliktus” nélkül hagyta az osztrák örökös semlegességet; az euró-

pai biztonsági rendszer olyan intézményi változásokon ment keresztül, amelyeket az osztrák 

politika nem hagyhatott megválaszolatlanul; ráadásul Ausztria a változások epicentrumának 

tıszomszédságában találta magát. Mindezen tényezıknek a biztonságról alkotott hideghábo-

rús kép teljes revíziójához kellett vezetnie. A vizsgálat fı irányvonala ennek megfelelıen a – 
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globális, kontinentális és regionális – biztonsági környezet változásaira adott osztrák válasz 

elemzése, az osztrák biztonságpolitika alkalmazkodási folyamatának felvázolása. 

Az 1989 és 1999 közötti évtized osztrák biztonságpolitikájának leírása és elemzése 

már csak azért is érdemesnek tőnik, mert a témáról nem született számottevı összefoglalás. A 

kül- és biztonságpolitika alapjairól folytatott közéleti vitában való részvételi szándékkal az 

évtized különbözı idıpontjaiban születtek tanulmányok és monográfiák, ám ezek inkább csak 

az adott helyzetet elemzı, abban állást foglalni igyekvı pillanatképek voltak. (Kivétel talán az 

Európa-politika területe.) Még az osztrák külpolitika történetének sem létezett átfogó, monog-

rafikus feldolgozása Michael Gehler nagyívő (az 1945 utáni teljes idıszakot vizsgáló kétköte-

tes) munkájának 2005-ös megjelenéséig. A biztonságpolitika szinte teljesen hasonló összefog-

lalások nélkül maradt, Heinrich Schneider és Anselm Skuhra néhány írásától eltekintve. 

Bár az évtized elején bekövetkezett változások komoly kihívást jelentettek a semleges-

ség vonatkozásában, az osztrák biztonságpolitikai berendezkedés ezen alapelve máig fennma-

radt, ami arra utal, hogy a semlegességnek olyan haszna és értéke van a politikai elit és a tár-

sadalom szemében, amely indokolja megtartását és az új biztonsági környezethez való folya-

matos igazítását. Az elemzés egy külön szintjét képviseli annak vizsgálata is, hogy túlélte-e a 

semleges országokhoz hagyományosan társított nemzetközi szerep a bipoláris rendszer végét. 

Semlegessége révén Ausztria mindkét tömb szemében különleges értékkel és erényekkel bírt, 

amit az ország egyéb paramétereihez képest aránytalanul nagy nemzetközi tekintélye, a nem-

zetközi intézményekben betöltött kezdeményezı szerepe, a blokkok közötti vagy Észak–Dél 

relációjú mediációs tevékenysége révén, illetve nemzetközi szervezetek székhelyeként, dip-

lomáciai találkozók helyszíneként kamatoztatott és gyarapított. 

A kilencvenes évek osztrák történetének kiemelkedı eseménye Ausztria európai uniós 

csatlakozása volt. 1991 végén – jóval az osztrák csatlakozási kérelem benyújtása és kevéssel 

annak elbírálása után – az (akkor még) Európai Közösség elfogadta a maastrichti szerzıdést, 

amely egy hárompilléres szerkezeten nyugvó Európai Unióvá alakította a Közösséget. Az 

Unió második pilléreként a szerzıdés a közös kül- és biztonságpolitikát teremtette meg, amely 

– közös célkitőzések érdekében – rendszeres együttmőködést és közös fellépéseket írt elı a 

tagállamoknak, és lojalitást és kölcsönös szolidaritást követelt tılük. A közös kül- és bizton-

ságpolitika ezen kívül kiterjedt az Unió biztonságát érintı valamennyi kérdésre, „beleértve 

végül egy közös védelmi politika meghatározását, amely idıvel közös védelemhez vezethet.” 

A kül- és biztonságpolitikai kérdésekben való egyeztetési kényszer, a bizonyos második pillé-

res döntéseknél bevezetett lehetısége a minısített többséggel való döntésnek, valamint a kö-
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zös védelempolitika (vagy akár közös védelem) perspektívája szintén az osztrák kül- és biz-

tonságpolitika alkalmazkodását kívánták meg. 

A nemzetközi szerep változásának kérdéskörével kapcsolatosan érdemes annak vizs-

gálata is, hogy a fent vázolt változások és az osztrák kül- és biztonságpolitikában azokhoz 

társuló alkalmazkodási folyamat eredıjeként hogyan alakul Ausztriának önmagáról mint kül- 

és biztonságpolitikai aktorról kialakított képe, illetve az országról a külvilág szemében alko-

tott kép. Az elıbbi esetében a kiindulópontot az aktív semlegességi politika örökségeként ki-

alakult pozitív, az erkölcsileg magasabbrendő és a tömblogikán, militarizmuson felül és kívül 

álló tekintélyes országot mutató önkép („Insel der Seligen”, a boldogok szigete) jelenti. A 

másik (árnyékosabb) oldalon két baljós végpont, a Waldheim-botrány (1986-87) és az FPÖ 

kormányra kerülése után Ausztria ellen bevezetett szankciók (2000) határolnak egy „hosszú 

kilencvenes éveket”, amely külpolitikai szempontból az izoláció bizonyos fokozataival kez-

dıdik és végzıdik. Az érem két oldalát egy valamelyest bizarr szójátékkal az izolacionizmus 

és izoláció szópárral írhatnánk le; igaz, az elsı csak amolyan külpolitikai életérzést, a közvetí-

tı semleges kívülállását jelenti, és csak rendkívül korlátozottan érvényes. 

A vizsgálat kezdetén felételeztem azt is, hogy a biztonságpolitikának a megváltozott 

körülményekhez való alkalmazkodása belsı vitát generált a politikai elit és a szélesebb közvé-

lemény körében, és (többek között) a fent leírt önkép revíziójához is vezetett. A belsı vita 

eredményeinek, érvrendszerének, az egyes politikai csoportok állásfoglalásának összefoglalá-

sa szintén érdekes tárgynak ígérkezett, különösen a semlegesség kérdésében. 

Egy másik logikai szálként igyekeztem ismertetni a vizsgált (és az azt megelızı) idı-

szak osztrák védelempolitikáját is. Úgy tőnt, hogy az osztrák haderı feladatainak és fı fejlesz-

tési irányainak, illetve a doktrinális változásoknak még viszonylag korlátozott terjedelemben 

történı ismertetése is jól kiegészítheti a vizsgálatot, hiszen – közvetett módon – felvilágosítást 

adhat a fenyegetettségkép változásáról és a biztonsági környezet osztrák értelmezésérıl. 

Források 

Elsıdleges források 

Tekintettel arra, hogy a dolgozat a kilencvenes évekkel foglalkozik, nincs hozzáférhetı levél-

tári anyag a témában, bár a történeti jellegő vizsgálat ezt megkívánná. Ugyanakkor jelentıs 

mennyiségő, a téma feldolgozását lehetıvé tevı primér forrás érhetı el más formában. Elsı-

sorban az Európa-politika, az osztrák integrációs törekvések dokumentálására jelentek meg 

dokumentumgyőjtemények (pl. Michael Gehler nagy szöveggyőjteménye vagy Manfred 
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Scheich összeállítása a diplomáciai forrásokból). Fontos forrást jelentenek a külügyminiszté-

rium évkönyvei, amelyek egyben a kormány által a parlamentnek benyújtott éves külpolitikai 

jelentések (Außenpolitischer Bericht – Jahrbuch der österreichischen Außenpolitik). Bár elsı-

sorban másodlagos forrásként tartandók számon, érdemes megemlíteni az osztrák külpolitikai 

társaság által 1984-tıl 2002-ig kiadott osztrák külpolitikai évkönyvet (Österreichisches 

Jahrbuch für internationale Politik), valamint a Néppárt politikai akadémiájának gondozásá-

ban 1977 óta megjelenı osztrák politikai évkönyvet (Österreichisches Jahrbuch für Politik). 

A kilencvenes évek osztrák kül- és biztonságpolitika tanulmányozásához elengedhetet-

len forrás a külügyminisztérium gondozásában 1990-2000 között évente hat alkalommal ki-

adott osztrák külpolitikai dokumentáció (Österreichische Außenpolitische Dokumentation), 

amelynek füzetei állandó fejezetekre osztva mutatták be a kiadást megelızı idıszak fı kül- és 

biztonságpolitikai dokumentumait. A dolgozat fontos forrásai voltak még a különbözı törvé-

nyek, jogszabályok és parlamenti dokumentumok; elıbbiek az osztrák hivatalos közlönyben 

(Bundesgesetzblatt, BGBl.) lelhetık fel, utóbbiakat – elsısorban a parlament üléseinek doku-

mentációját – a parlamenti naplók (Stenographische Protokolle des Nationalrates) tartalmaz-

zák (a vizsgált idıszak a XVIII-XX. törvényhozási ciklussal esik egybe). 

A kormányzati dokumentumok fı csoportjait – a kül- és biztonságpolitika alapvetését 

adó stratégiai dokumentumoknak a vizsgált idıszakban tapasztalható hiánya miatt – a kor-

mányprogramok és koalíciós megállapodások és a kormány által a parlamentnek benyújtott 

jelentések képezik. A téma miatt elengedhetetlen az olyan nemzetközi biztonsági szervezetek 

anyagainak ismerete, mint az Európai Közösség/Unió, a Nyugat-európai Unió (WEU), a 

NATO vagy az EBEÉ/EBESZ. 

A szakirodalom jellemzıi 

A témát feldolgozó szekunder források egyik jellemzıje, hogy – természetesen a nemzetközi 

helyzetben és az európai biztonságban bekövetkezett változások vagy az európai integráció 

bemutatásához felhasznált, általános szakirodalmat nem számítva – szinte kizárólag osztrák 

eredető, és még az Egyesült Államokban vagy Németországban megjelent kiadványok szerzıi 

és szerkesztıi is túlnyomórészt osztrák kutatók. A nemzetközi érdeklıdés hiánya valószínőleg 

a semlegesség mint biztonságpolitikai opció érdekességének hanyatlásával függ össze; a sem-

legességi politikát követı kis államok elveszítették a hidegháború idején élvezett különleges 

jelentıségüket, és beolvadtak a dinamikusan változó európai biztonsági rendszerben helyüket 

keresı más, kis és közepes államok csoportjába. Az egyetlen szempont, ami mégis felkeltette 

irántuk az érdeklıdést az évtized második felében, az a semleges tagállamoknak az Európai 
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Unió keretében kialakulóban lévı európai biztonság- és védelempolitikához való viszonya 

volt, hiszen attól lehetett tartani, hogy az uniós tagként is megtartott semlegességük megaka-

dályozza az integráció elırehaladását ezen a politikaterületen. Bár a kérdésrıl Ausztriában 

jelentıs irodalom született, nemzetközi szinten ez nem vezetett az osztrák biztonságpolitiká-

val kapcsolatos kutatások elszaporodásához. 

A szakirodalom másik jellemzıje a nemzetközi jogi megközelítés elburjánzása a törté-

neti vagy politikaelméleti módszerek rovására. Ez jórészt a hidegháborús idıszak öröksége, 

amikor a nemzetközi mozgástér, a semlegességbıl adódó lehetıségek felmérésére a kül- és 

biztonságpolitika folyamatosan a semlegesség nemzetközi jogi értelmezését tartotta szem 

elıtt. A külügyminisztérium nemzetközi jogi szekciója egyfajta augurtestületként mőködött, 

értelmezéseivel megszabva a külpolitikai mozgásteret vagy – éppen ellenkezıleg – a külpoli-

tikai törekvéseknek megfelelıen hajlítva a semlegesség értelmezését. Mivel az osztrák bizton-

ságpolitika elsıdleges referenciapontját a semlegesség adja, az elemzések nagy része abba a 

hibába esett, hogy jogi nézıpontból vizsgálta a biztonságpolitikai fejleményeket, miközben e 

formális keretrendszer és a politikai valóság között egyre nagyobbra nyílt az olló. A nemzet-

közi jogi „iskolához” (amely távolról sem képvisel egységes álláspontot az osztrák biztonság-

politika értelmezésében) sorolhatók az osztrák biztonságpolitika olyan neves kommentátorai, 

mint pl. Felix Ermacora, Stefan Griller, Waldemar Hummer, Hanspeter Neuhold, Manfred 

Rotter és Karl Zemanek. 

További sajátossága a másodlagos forrásanyagnak az elméleti megközelítés alulrepre-

zentáltsága. A bipoláris világrend megszőnését, a kilencvenes évek folyamatait és az azokból 

kialakuló globális és európai biztonsági rendet értelmezve a politikatudomány nemzetközi 

kapcsolatokkal foglalkozó része számos elméletet és modellt dolgozott ki. Ennek lecsapódása 

az osztrák szakirodalomban meglehetısen szegényes; egyedül Heinz Gärtner, az osztrák kül-

ügyi intézet kutatója tett (és tesz) kísérletet ennek az elméleti munkásságnak a meghonosításá-

ra és felhasználására – legjobb példa rá 1997-ben megjelentetett, „Modelle europäischer 

Sicherheit” c. könyve. A módszertani monotóniát számos munkájában politikaelméleti és 

közgazdasági nézıpontok bevonásával igyekezett megtörni Paul Luif. A szakirodalom e hiá-

nyosságához – az elızıekben említett sajátosságokhoz hasonlóan – szintén vonható párhuzam 

a gyakorlatban: a kül- és biztonságpolitikát keretezı stratégiai dokumentumok hiánya vála-

szolni látszik e gyengeségre. 
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Sajtóanyag 

Az osztrák napilapok közül kutatásaim során az általam legmegbízhatóbbnak tartott konzerva-

tív kötıdéső Die Presse és a liberális-baloldali Der Standard lapokat használtam fel; mindket-

tı kitőnı kül- és biztonságpolitikai szakértıket foglalkoztat. A két lap mellett a profil c. heti-

lap emelkedik még ki az osztrák közéleti folyóiratok mezınyébıl. 

Módszer és szerkezet 

Dolgozatom történeti munka, és egy jól körülhatárolható, lezárt korszakot elemez, így a törté-

nettudomány módszereivel kísérli meg a vizsgált téma feldolgozását. Történetisége ellenére a 

tárgyul választott korszakhoz – közelsége okán – mégis nehéz történettudományi módszerek-

kel közelíteni. A vizsgálat leginkább politikatörténeti munkaként írható le, leíró és elemzı 

jellegő, és ebben igyekszik a rendelkezésre álló források lehetı legnagyobb részére támasz-

kodni. (A biztonságpolitika (a tengerentúli terminológiában „biztonsági tanulmányok”) mint 

tudományág maga is viszonylag új kelető mőfaj, és módszertani viták középpontjában áll az 

alkalmazandó tudományos módszerek – ti. hogy melyik tudományág módszereit kell alkal-

maznia – vonatkozásában.) 

A fentieknek megfelelıen a vizsgált téma elsısorban kronologikus ismertetése mellett 

döntöttem. Mivel azonban a kizárólag lineárisan haladó bemutatás esetén egyes folyamatok 

feltárása csorbát szenvedne, a kronologikus feldolgozás alapelvét helyenként feladtam a tema-

tikus tárgyalás javára; ezt leginkább az európai integrációs törekvéseket összefoglaló fejezet 

szemlélteti. 

A téma megfelelı bemutatásához ugyanakkor elengedhetetlennek tőnt az elızmények, 

az 1989-et megelızı korszak osztrák biztonságpolitikájának ismertetése egyrészt azért, mert a 

kilencvenes évek biztonságpolitikájának kategóriái és mechanizmusai részben az 1989 elıtti 

idıszak(k)ból erednek, másrészt azért, mert a megelızı korszak legalább vázlatos ismertetése 

nélkülözhetetlen a kilencvenes éveket bevezetı vagy akkor jelentkezı változások felmérésé-

hez. Ezért az elsı fejezetet az osztrák semlegesség történetének, az 1955 utáni külpolitika 

felvázolásának, valamint a védelempolitika alapjainak szenteltem. A második fejezet szintén a 

tágabb értelemben vett bevezetés része, hiszen arra tesz kísérletet, hogy az Ausztria biztonsági 

környezetében végbement változásokat távolabbról fókuszálva ismertesse; így ez a fejezet 

egyrészt a globális katonai/biztonsági szférában a bipoláris rendszer összeomlása után elıállt 

változásokat, másrészt az európai biztonságban – fıként intézményi szinten bekövetkezett – 

új helyzetet, az európai biztonsági szerkezet át- (vagy ki-)alakulását boncolgatja. 
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Az 1989-1999 közötti osztrák biztonságpolitika bemutatása két fı részre oszlik. Az év-

tized elsı felében végbemenı folyamatok – amelyeket a harmadik fejezet vizsgál – majdnem 

olyan mélységő változást jelentenek a kül- és biztonságpolitikában, mint a keleti blokkból 

szabaduló kelet-közép-európai államok esetében, amelyek tulajdonképpen szuverenitásuk 

külsı vonatkozásainak helyreállításával, független kül-, biztonság- és védelempolitikájuk ki-

alakításával igyekeznek megbirkózni. Ausztriának ezekben az években a megváltozott, poszt-

bipoláris helyzethez való alkalmazkodás folyamán a regionális biztonsági környezet alapvetı 

átalakulásával, a hagyományos fenyegetettség látványos csökkenésével, ám kevésbé intenzív 

biztonsági kockázatok megjelenésével nézett szembe. Ezek a folyamatok az osztrák bizton-

ságpolitika alapjait érintették, köztük a semlegesség vezérelvét, ezek revízióját azonban – a 

kelet-közép-európaiakkal ellentétben – nem támogatta társadalmi többség. A kollektív bizton-

ság rendszerének reaktiválása mégis a semlegesség fogalmának módosításához vezetett. A 

semlegességet érintı másik kihívás az évtized elsı felében az európai integrációs törekvések, 

az EK-tagság elıkészítése voltak. Míg a tagsági kérelem 1989-es megfogalmazásakor az EK-

tagság és a semlegesség közötti esetleges összeférhetetlenség a hidegháború végének köszön-

hetıen már csak nemzetközi jogi kuriózumként volt kimutatható, a maastrichti szerzıdés el-

fogadása jelentıs problémák elé állította a tagság elıszobájában várakozókat. Az integráció és 

semlegesség problémakörét és az osztrák megoldási kísérleteket vizsgálja a negyedik fejezet, 

amely igyekszik képet adni Ausztria és az európai integrációs szervezet 1989 elıtti kapcsola-

tairól, a tagsági kérelmet megelızı belsı döntési folyamatokról is. Ez a fejezet ezért – kilépve 

az addig követett kronologikus rendbıl – egyfajta tematikus intermezzóként épül be a dolgo-

zat szerkezetébe. 

Az utolsó nagyobb egység az EU-tag Ausztria biztonságpolitikájának összegzését tőz-

te ki célul, a tagság és a nagykoalíciós kormányzás vége által határolt fél évtizedben. Az Eu-

rópai Unió éppen a három semleges állammal történt kibıvülése után, az amszterdami szerzı-

dés elıkészítésétıl 1999 decemberéig egy, az addigi integrációs léptékkel mérve rendkívül 

gyors folyamat eredményeként kialakította saját, a maastrichti szerzıdésben megelılegezett 

biztonság- és védelempolitikáját. Az integrációs folyamat kiterjedése erre – az állami szuve-

renitás szempontjából rendkívül érzékeny – politikaterületre, valamint az európai biztonsági 

rendszer továbbfejlıdése az EU–NATO–WEU háromszögben újabb alkalmazkodási folyama-

tot váltottak az osztrák biztonságpolitikában, és további módosításokhoz vezettek a semleges-

ség értelmezésében. 
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Következtetések 

A kilencvenes évek osztrák kül- és biztonságpolitikájának vizsgálata az elsı megközelítésben 

a szuverenitás problémájára irányítja a figyelmet. Ebben az összefüggésben szintre elkerülhe-

tetlen az összehasonlítás a keleti tömbbıl kiszabaduló rendszerváltó államokkal, amelyek az 

évtized elején néztek szembe a szuverén kül-, biztonság- és védelempolitika kialakításának 

feladatával. Ausztria külpolitikai mozgástere – a bipoláris világrend felbomlásával – jelentı-

sen megnıtt, ugyanakkor a kül- és biztonságpolitikai irányok és prioritások revíziója is szük-

ségessé vált. A globális és európai biztonsági intézményi rendszer megváltozása ugyanakkor 

megkérdıjelezte ezt a külpolitikai mozgásszabadságot, hiszen Ausztria nem volt részese ép-

pen azoknak az intézményeknek, amelyek az újjáalakuló európai biztonsági rendszer központi 

elemeiként kristályosodtak ki az évtized folyamán. Ezek az intézmények azonban – integráci-

ós vagy kollektív védelmi vonatkozásaik miatt – befolyásolták tagállamaik szuverenitásának 

bizonyos elemeit, így Ausztriának azzal a lehetıséggel kellett szembenéznie, hogy részben fel 

kell áldoznia a 80-as és 90-es évek fordulóján visszanyert kül- és biztonságpolitikai cselekvési 

szabadságát abban az esetben, ha nem akar lemondani ezekben az integrációs vagy biztonsági 

centrumokban való részvétel és befolyásgyakorlás lehetıségérıl. Ebben a folyamatban egyfaj-

ta társadalmi megállapodás eredményeként a semlegesség jelent meg mint olyan határvonal, 

amelyet szuverenitása külsı dimenziójának korlátozásában Ausztria nem akart átlépni. A 

megoldást egyrészt a részvételnek a tagságánál korlátozottabb formában való elérése, más-

részt a tagság akadályát képezı tényezı átértelmezése jelentette. 

A semlegességre vonatkozó megállapítások 

Ausztria kezdettıl fogva szabadon értelmezte semlegességét. Bár 1955-ben a semlegesség 

svájci modelljének követését ígérte, a kormány már a semlegességi törvény elfogadása elıtt 

nyilvánvalóvá tette, hogy nem fogadja el annak egyik legfıbb elemét, és igyekszik elérni 

Ausztria tagságát az ENSZ-ben, és azt is leszögezte, hogy az ország semlegessége nem jelent 

ideológiai semlegességet. Az aktív semlegességi politika idıszakában az is elıfordult, így pl. 

a hadianyagtörvény esetében, hogy Ausztria szigorúbban értelmezte a semlegességet az ural-

kodó svájci doktrínánál. Az interpretáció szabadságának külsı keretét az Államszerzıdést 

aláíró négy nagyhatalom esetleges fenntartásai jelenthették (ilyen értelmezésbeli „segítségre” 

volt is példa a Szovjetunió részérıl), ám a hidegháború befejezésével (Oroszország esetében 

valamivel késıbb) ez a keret is megszőnt. Ausztria az Államszerzıdés egyes cikkeinek hatá-

lyon kívül helyezése kapcsán is nyilvánvalóvá tette, hogy szabadon óhajtja értelmezni semle-

gességét. 
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A svájci (és egyéb semleges) mintától való eltérés érhetı tetten a honvédelem katonai 

dimenziója kapcsán; elég csak a folyamatosan alacsony védelmi költségvetésre – a GDP 1-

1,2%-a körüli érték a kilencvenes évek végére 0,8%-ra esett –, a légtérellenırzés elhanyagolá-

sára, a valóságtól eltávolodott védelmi koncepciókra (a Spannocchi-féle területvédelmi elkép-

zelés és annak egy évtizeddel késıbbi lecsapódása az 1985-ös honvédelmi tervben), valamint 

a honvédelem kérdésével való belpolitikai visszaélésre gondolnunk. A honvédelem katonai 

oldalának háttérbe szorulása és belpolitikai kiszolgáltatottság jórészt valószínőleg a katonai 

fenyegetésnek a hidegháború idején legvalószínőbb forgatókönyve (azaz egy, a tömbök kö-

zötti európai összecsapásban való érintettség) miatt alakult ki, amikor a katonai eszközökkel 

szemben inkább csak a semlegességi politika ígért valós védelmet. Ehhez képest a bipoláris 

rendszer felbomlása Ausztriában is a védelmi költségvetés csökkenését idézte elı („békeosz-

talék”), holott a hidegháború vége a regionális konfliktusok valószínőségének növekedésével 

a szomszédságban Ausztria számára inkább a katonai jellegő fenyegetések kézzelfoghatóbbá 

válásához vezetett. A forráshiány mellett a politikai elit haderıvel kapcsolatos legnagyobb 

mulasztása a stratégiai dokumentumok kiadásának, ezáltal a Bundesheerre abból levezethetı 

feladatok pontos meghatározásának hiánya volt. Ennek megfelelıen a haderı fejlesztése sem 

világos irányelvek mentén folyt, amit jól példáz a különösen a kilencvenes évek második fe-

lében zavarossá váló, homályos prioritások mentén operáló beszerzési politika. 

Az osztrák semlegesség további sajátossága, hogy túlnıtt eredeti egyszerő, kül- és biz-

tonságpolitikai funkcióján. A Kreisky-éra aktív külpolitikájának, az ország megnövekedett 

nemzetközi presztízsének köszönhetıen a semlegesség az akkor megerısödı osztrák nemzeti 

identitás alkotóelemévé vált, nem is beszélve arról a szerepérıl, hogy a negatív irányú nemze-

ti önmeghatározás terén szembetőnı eleme volt a Németországtól való elkülönülésnek. A 

biztonságpolitika – és így a semlegesség – bármiféle, a nemzetközi változások hatására szük-

ségessé váló átértékelésére és felülvizsgálatára irányuló kezdeményezés a semlegesség e 

szimbolikus értéke miatt rendkívül kényes területen mozgott, és a nemzeti identitás alapjait 

érintı, heves érzelmeket kiváltó vitává fajulhatott, amit a politikai elit jórészt igyekezett elke-

rülni. 

Az önkép problémái 

Az aktív semlegességi politika másik hatása az osztrák külpolitikáról alkotott belsı elképze-

léshez kapcsolódó morális vonás volt, ami remekül illett az osztrák baloldalt – különösen az 

alternatív mozgalmak alapján éppen a nyolcvanas években kialakuló zöld mozgalmat – jel-

lemzı pacifizmushoz. Ez a morális vonulat – mintegy mellékhatásként – idınként az osztrák 
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nemzeti „önkép” zavaraihoz vezetett, amennyiben éles kontrasztban állt az Anschluss utáni 

idıszakban játszott szerep feldolgozásának a – megintcsak a nyolcvanas években felvetett – 

szükségességével, valamint az Ausztria külsı értékelését befolyásoló olyan botrányokkal, 

mint a Waldheim-ügy vagy jóval késıbb az Európai Unió 14 tagállama által 2000 februárjá-

ban Ausztria ellen elrendelt szankciók. Utóbbiak esetében a közvélemény számára gyakorlati-

lag feldolgozhatatlanná, a meg nem értettség élményévé vált az Ausztriáról alkotott belsı és 

külsı kép (a morálisan felsıbbrendő vagy barna foltokkal szennyezett nemzet benyomása) 

közötti áthidalhatatlan ellentét. 

A semlegesség fentebb kifejtett morális vonásának egy másik következményeként a 

multilaterális, diplomáciai megoldásokba vetett hit a közvélemény szemében is külpolitikai 

értéknek számít, így a kül- és biztonságpolitikának a nemzetközi változások és a globalizáció 

folyamatainak köszönhetı egyre nagyobb társadalmi ellenırzöttsége Ausztriában talán nem 

jelentett akkora újdonságot, mint Európa más országaiban. (Ez a hozzáállás jól megfelel a 

nemzetközi kapcsolatokban követett kisállami stratégiának is.) A külsı szemlélı számára 

gyakran úgy tőnik, hogy a társadalom semlegesség iránti elkötelezettségének határozott kife-

jezése valamiféleképpen a külpolitikának ezt a morális eredıjét kéri számon a politikai elittıl. 

Ha valaha sikerül új értelmet adni az osztrák semlegességnek, akkor az elsısorban erre, a 

közvélemény részérıl tapasztalható nyomásra fog válaszolni. 

Nemzetközi szerep 

Már a nyolcvanas évek második felében a külügyminisztériumot átvevı Néppárt kezdemé-

nyezésére a külpolitika a globális agenda helyett inkább európai és regionális érdeklıdést mu-

tatott, így a bipoláris konfliktus végével a semleges országokra leselkedı nemzetközi szerep-

vesztés nem jelentett gyökeres irányváltást az osztrák külpolitikában. Ugyanakkor a tömb-

rendszerrel való politikai és intézményi leszámolás (az évtized elején az EBEÉ-fórum elıtérbe 

kerülése), a kollektív biztonság rendszerének feléledése (és az osztrák BT-tagság 1991-92-

ben), Bécsnek nemzetközi intézmények székhelyeként való mőködése (az évtized elején az 

EBEÉ egyik központja lett a város), illetve a kontinensen zajló – pozitív és negatív – változá-

sok koncentrátumát adó két térség (a kelet-közép-európai és a posztjugoszláv) szomszédsága 

a kilencvenes évek elsı felében is különös súlyt adtak az osztrák külpolitikának. Bár a kelet és 

nyugat közötti hídszerep hamar feleslegessé vált (különösen, mert Ausztria nem volt tagja 

azoknak a nemzetközi intézményeknek, amelyek a leginkább érdekelték a kelet-közép-

európai államokat), a kilencvenes évek elején kibontakozó jugoszláv válságban tett közvetíté-

si kísérletei komoly térségbeli tényezıvé tették az országot. A harmadik világ súlyvesztése az 
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osztrák külpolitikában a fejlesztési segélyezés 1993-as reformjával (súlyponti államok kijelö-

lésével) vált nyilvánvalóvá. A kilencvenes évek második felében a regionális beágyazottság is 

kezdett elhalványulni, a nukleáris energiával kapcsolatos és egyéb problémák mérgezték a 

kapcsolatot még azokkal a régióbeli államokkal is, amelyek a Monarchiához – ilyen vagy 

olyan formában és jogállásban – való tartozásuk révén különös jelentıséggel bírtak a 

mitteleuropéer indíttatású Néppárt által dominált külpolitikában. A évtized második felét így 

egy túlnyomórészt (nyugat-)európai orientáció jellemezte. 

A belsı vita akadályai 

A biztonságpolitikával és a semlegességgel kapcsolatos viták egyik problémáját a semleges-

ségnek az osztrák nemzeti identitás kialakításában játszott, már említett szerepe jelentette, ami 

megnehezített minden, a biztonságpolitika alapjaira irányuló társadalmi egyeztetést. A belsı 

vitákban rejlı másik veszély a közvélemény világos állásfoglalásából és a semlegesség iránt 

mutatott határozott érdeklıdésébıl eredt, amely egyes politikai erıket az érvelés túlzott leegy-

szerősítésére és belpolitikai haszonszerzésre ösztönzött, a semlegesség védelmezıinek tüntet-

vén fel magukat. (A szociáldemokraták egy nagy csoportja különösen vétkesnek mondható 

ebben a fajta populizmusban.) Ennek eredményeként gyakran a revíziópárti tábor is visszavo-

nult a belsı vita elıl, hiszen a semlegességi tabu megtörése fokozott belpolitikai kockázatot 

rejtett magában. Így a közvélemény teherbírásával kapcsolatos kételyekbıl eredı belpolitikai 

megfontolások mindvégig meghúzódtak a biztonságpolitikával kapcsolatos kezdeményezések 

mögött. A semlegesség jelentette tabu (a kilencvenes évek elején a semlegesség újraértelme-

zésére tett bármilyen kísérlet vagy eszmefuttatás tabutörésnek számított) egyfajta irracionális 

elemet csempészett a biztonságpolitikai diskurzusba. A biztonságpolitika alapjairól folytatott 

objektív vita e fı akadályát az identitás csapdájának nevezhetnénk. 

Az a tény, hogy a semlegességgel kapcsolatos belsı fenntartások megakadályozták a 

biztonságpolitika jövıjérıl folytatott objektív vitát, híven tükrözıdik a nemzetközi változá-

sokra reagáló új stratégiai dokumentumok teljes hiányában. Az egyetlen, rendelkezésre álló 

dokumentum az 1985-ös, fehér könyv jellegő, az átfogó honvédelem elvét megfogalmazó 

honvédelmi terv volt. Még az 1998 elejére elkészített, el nem fogadott opciós jelentés sem 

illeszkedett mőfajában a stratégiai dokumentumok körébe, hiszen célja jóval szőkebb, a biz-

tonságpolitika „intézményi” lehetıségeinek felmérése volt. A kormány részérıl a legtöbb a 

kormányprogramokban a biztonságpolitikának szentelt rövid fejezetek voltak; ezek jelentették 

a nagykoalíció legnagyobb közös osztóját ebben a tárgykörben. 
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A biztonságpolitikai vita másik csapdája a nemzetközi, illetve közjogi megközelítés 

elburjánzása volt. Miután az osztrák külpolitika évtizedeket töltött a semlegesség nemzetközi 

jogi értelmezésével és az annak alapján Ausztria elıtt feltáruló vagy bezáruló lehetıségek 

feltérképezésével, ez a megközelítés a kilencvenes években sem vesztett vonzerejébıl. Az 

osztrák biztonságpolitika lehetıségeinek esetleges vizsgálata az esetek túlnyomó részében 

elbukott a „mit enged a semlegesség?” jogi latolgatásán, miközben a politikai szempontok 

háttérbe szorultak. A jogi értelmezés talán a semlegesség érdekében megjelent védekezı me-

chanizmusként is értelmezhetı. 

Biztonságpolitikai dualizmus 

A biztonságpolitika rendszerezett stratégiai alapra helyezése fájón hiányzott a politikai elit 

szempontjából is, amely idınként olyan javaslatokat fogalmazott meg (l. a WEU-tagság és a 

semlegesség összeegyeztethetısége), amelyek komolyan felvetették azt a lehetıséget, hogy a 

politikai elit vagy nagyon provinciális kül- és biztonságpolitikai kérdésekben, vagy megté-

veszti a közvéleményt. Úgy tőnt, esetenként impulzív módon, a semlegesség miatt érzékeny 

közvéleményt kikerülve „bel- és külpolitizál” a kormány. Az elıbbire az opciós jelentést be-

ígérı, a WEU-tagságra utaló 1996-os vagy az 1999-2000-es nagykoalíciós kormányalakítási 

kísérlet keretében keletkezett, végül fel nem használt kormányprogram, az utóbbira az EK/EU 

keretében zajló, egy európai biztonságpolitika kialakítására irányuló folyamattal kapcsolatos 

reaktív politika a példa. Bár az évtized elején gyorsan világossá vált, hogy a megálmodott 

európai kollektív biztonsági rendszer terve nem reális, az osztrák politikai elit mégis az euró-

pai biztonsági rendszer sokat emlegetett címszava alatt még a kilencvenes évek derekán is 

hinni engedte, hogy az európai biztonsági folyamatok egy ilyen, a semlegességgel össze-

egyeztethetı rendszer kialakulását eredményezik majd. A kormány ennek védıpajzsa alatt 

hajtotta végre az osztrák biztonságpolitikának az Európai Unió második pillérében a kilenc-

venes években kialakított vívmányokhoz (közös kül- és biztonságpolitika, formálódó véde-

lempolitika) való igazítását is. A maastrichti szerzıdés elfogadása után az európai integrációt 

prioritásként kezelı osztrák külpolitika a semlegességet katonai magjára lebontva értékelte át 

és hozta összhangba az európai vívmányokkal, különösebb hírverés nélkül, de ugyanígy – a 

semlegességgel kapcsolatos következmények közvélemény elıtti feltárása nélkül, a pillanat 

hatása alatt – zajlott pl. a nemzetközi mőveletekben való részvételrıl szóló törvény 1997-es 

elfogadása is. Hasonlóképpen zajlott az amszterdami szerzıdés ratifikációja is, amelyet egy, a 

petersbergi feladatok teljes spektrumában (így a béketeremtésre irányuló feladatokban is) való 

osztrák részvételt lehetıvé tevı alkotmánymódosítás (a 23f cikkely beillesztése) kísért. Szin-
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tén nagyobb feltőnés nélkül – a semlegesség és az európai uniós tagságból eredı szolidaritás 

követelményei közül választva – fogadta el az osztrák kancellár 1999 júniusában az európai 

biztonság- és védelempolitika kialakulását jelentı tanácsi határozatokat. Úgy tőnik tehát, 

hogy a biztonságpolitika új irányairól folytatott vitát elkerülve a kormány kettıs biztonságpo-

litikát követett: a „nominális” változatot befelé, a valósat kifelé, az európai szolidaritás szel-

lemében. Ahogyan egy diplomata még 1990-ben megfogalmazta: bármilyen politikát is fo-

gunk folytatni, semlegességnek fogjuk nevezni. A két biztonságpolitika összeterelésére csak 

az új, 2000 februárjában megalakult ÖVP-FPÖ-kormány tett óvatos kísérletet. 

 


