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MŰHELY
Ma rúzsa Zoltán

Ausztriát a hidegháborúban többször érték vádak 
elsősorban a Szovjetunió és a Moszkvával szö
vetséges államok részéről, hogy 1955-ben létre

jött semlegességét megsérti. Visszatérő vád volt a NA
TO kötelékében álló repülőgépek átrepülésének enge
délyezése, vagy például a kommunizmus elleni nyuga
ti propaganda tolerálása Ausztria területén.1 Ezen vá
dak között szórványosan felmerült a nyugati világgal 
való katonai együttműködés vádja is, sőt, a Szovjetu
nió azért nem támogatta Ausztria csatlakozását az Eu
rópai Szén- és Acélközösséghez, majd az Európai Gaz
dasági Közösséghez, mert azokat egyfelől a NATO ál
tal létrehozott, katonai jelentőségű szervezeteknek tar
totta, másfelől pedig a gazdasági AnschluB egyik meg
akadályozandó formájának tekintette.2 Érdekes módon 
a vádak között alig szerepel az NSZK részére történő 
hadianyag-szállítások ügye, holott ma már tudjuk, hogy 
ilyenekre sor került. Ennek oka alighanem az, hogy 
ezen szállítások nagyságrendje nem volt túl magas 
(pontos mértéke ugyanakkor nem rekonstruálható), il
letve a szállításokra megfelelő titoktartás mellett került 
sor. A titoktartás oka az lehetett, hogy egyfelől a sem
leges államok hadianyag-szállításainak megítélése még 
a nemzetközi jogi lehetőségek megléte esetén sem volt 
kedvező például a lakosság körében,3 másfelől a német 
újrafegyverkezésben való osztrák részvételt tiltotta az 
államszerződés. A német újrafegyverkezésben való 
osztrák közreműködés azonban alacsony nagyságrend
je ellenére is igen sokrétű volt, a Bundeswehr Ausztri
ában folytatott toborzásától kezdve az egyenruhák 
egyes részeinek ausztriai gyártásáig,4 így annak teljes 
körű elemzését nem tűzhettük ki magunk elé.

Jelen tanulmány célja, hogy az ezekben a kérdések
ben illetékes osztrák külügyminisztérium (Bundesmi- 
nisterium für Auswártige Angelegenheiten) nemzetközi 
jogi irodája (Völkerrechtsbüro) német fegyverszállítá
sokkal kapcsolatos állásfoglalásait megvizsgáljuk. Erre 
azért nyílik lehetőségünk, mert különleges kutatási en
gedéllyel sikerült megszerezni az egyébként 1945-ig 
visszamenőleg zárolt nemzetközi jogi iroda ezen kér-

Ausztria
hadianyag-szállításai 
az  NSZK részére 
-  A  semlegesség 
és a z  államszerződés 
egy speciális szempontból
déssel foglalkozó dokumentumait, vagy legalábbis azok 
egy részét. Értelemszerűen a nemzetközi jogi iroda ál
lásfoglalásaitól függetlenül megtörténhetett vagy elma
radhatott egy-egy szállítás, és bizonyára olyan titokban 
is sor került hadianyag szállítására, amiről a külügymi
nisztérium nem is szerzett tudomást, arról nem is be
szélve, hogy a szállítások egy része jelentős kerülővel, 
több ország fegyverkereskedőinek közbeiktatásával is 
eljuthatott az NSZK fegyveres erőihez. Éppen ezért szű
kítettük kutatásunkat ezen tanulmány keretein belül a 
külügyminisztériumi állásfoglalások vizsgálatára.

A semlegesség katonai követelményeit egy száraz
földi háborúban az 1907-ben aláírt második hágai 
egyezmény 5. szerződése tartalmazza. Bár ezen rendel-

A  semleges állam 
hadianyag-szállításaira vonatkozó 
nemzetközi jogi szabályok



kezéseket nem minden semleges állam ismeri el (pl. 
Svédország), de Ausztria -  és az osztrák semlegesség 
hivatalos mintájául szolgáló Svájc -  igen. A fenti 
egyezmény a hadianyagok szállításáról az alábbiak sze
rint rendelkezik:

„...2. A hadviselő feleknek semleges Hatalom terü
letén csapatokat vagy pedig lőszer- vagy élelmiszer
osztagokat keresztülvinni tilos. (...]

7. A semleges Hatalom nem köteles megakadályoz
ni fegyvereknek, lőszereknek és 
általában a hadsereg vagy a ha
jóhad céljaira felhasználható 
dolgoknak kivitelét vagy átvite
lét a hadviselő felek valamelyi
ke számára....”5

Amint látjuk, a fenti pontok a 
hadiállapotban követendő ma
gatartásformákat rögzítik, azaz 
előírják, hogy a hadviselő felek
nek és a semleges államoknak 
milyen kötelességei vannak. A 
német újrafegyverkezés kérdé
sére szűkítve vizsgálódásainkat, 
ez azt jelenti, hogy a hadiállapot 
beállta esetén az NSZK -  vagy 
más hadviselő fél -  nem szállít
hatott semmiféle fegyvert 
Ausztria területén (és légterén) 
keresztül, Ausztria ugyanakkor 
nem volt köteles megakadályoz
ni fegyverek és lőszerek export
ját, azaz pusztán nemzetközi jo
gi szempontból Ausztria még 
hadiállapotban is szállíthatott 
volna hadianyagot az NSZK számára. Ugyanezen pon
tok alapján ugyanakkor a Szovjetunió jogosan tiltako
zott, amikor 1958-ban az USA -  mint hadviselő fél -  
repülőgépei átrepültek Ausztria felett, hiszen azt a 2. 
pont egyértelműen tiltotta.6 Ezt az egyértelműnek tűnő 
helyzetet némileg bonyolította, hogy Németországgal a 
második világháború végén a győztesek nem kötöttek 
békeszerződést, ezért nemzetközi jogilag a hadiállapot 
a szövetségesekkel még 1945 után is fennállt. Ne feled
jük el ugyanakkor, hogy a nyugati szövetségesek 1951- 
ben, a Szovjetunió pedig 1955-ben deklarálta a hadiál
lapot megszüntetését Németországgal, így a hadiálla
pot legkésőbb 1955-ben megszűnt, és a két német ál
lam a hidegháború folyamán többé nem is került hadi
állapotba.7 Ez a kérdés ugyanakkor szintén irreleváns 
elemzésünk szempontjából, hiszen -  amint azt láttuk -  
egyfelől Ausztria a 7. pont alapján akár hadviselő fél
nek is szállíthatott volna hadianyagot, másfelől pedig 
az NSZK újrafegyverkezése csak 1955-ben vette kez
detét; a már 1946-tól fegyverkező németországi szovjet 
zóna -  a későbbi NDK -  újrafegyverkezésében pedig 
Ausztria nem kapott semmiféle szerepet, az teljes egé
szében a szovjet befolyási övezet erőforrásaira támasz
kodott.* Összességében tehát megállapíthatjuk, hogy az 

— ország semlegessége nemzetközi jogi szempontból nem 
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akadályozta meg Ausztria hadianyag-szállításait az 
NSZK részére.

A z államszerződés rendelkezései

Érdemes azonban arra is felfigyelni, hogy a német
osztrák katonai együttműködés tilalmát és különösen 
Ausztria közreműködését a német újrafegyverkezésben 

az államszerződés 15. pontja is 
rögzítette:

„15. pont: A német újrafegy
verkezés megakadályozása

1. Ausztria teljes mértékben 
együttműködik a szövetséges és 
társult hatalmakkal annak bizto
sítsa érdekében, hogy Németor
szág ne legyen képes a német te
rületen kívül lépéseket tenni új
rafegyverkezése érdekében.

2. Ausztria a katonai és civil 
légiközlekedésben, továbbá kí
sérleteknél, tervezéseknél, to
vábbá hadianyag termelésénél 
vagy karbantartásánál nem hasz
nál és nem képez ki: olyan sze
mélyeket, akik német állampol
gárok. vagy 1938. március 13. 
előtt bármikor német állampol
gárok voltak; továbbá olyan osz
trák állampolgárokat, akik a 12 
pont alapján nem szolgálhatnak 
a fegyveres erőknél; vagy olyan 
személyeket, akik nem osztrák

állampolgárok.9
A két német állam újrafegyverkezése 1955-ben már 

jó ideje foglalkoztatta a nemzetközi közvéleményt, így 
nem véletlen, hogy az államszerződés is kitért erre a 
folyamatra. A szövetségesek ugyanis már a háború alat
ti céljaikban deklarálták, hogy garantálni kell Ausztria 
függetlenségét és teljesen le kell választani Németor
szágról, megakadályozandó, hogy a jövőben ismét né
met állammá váljon. Ez a már 1943-ban rögzített szö
vetséges törekvés I955-re sikerrel járt, az osztrák poli
tikai elit sikeresen hajtotta végre a nemzetépítés felada
tát.111 A semlegesség deklarálása ezt a folyamatot volt 
hivatott erősíteni, ráadásul többet is jelentett az Ansch- 
luB egyszerű tilalmánál: Ausztria az ellenséggé vált 
egykori szövetségesek kivonulásáért cserébe nem csat
lakozhatott egyik katonai szövetségi rendszerhez sem. 
Mivel azonban Ausztria legfontosabb kereskedelmi 
partnerei hagyományosan a német tartományok voltak, 
ráadásul az NSZK és az NDK egyaránt hatalmas forrá
sokat mozgósított az újrafegyverkezés érdekében, ami 
csábító lehetett az osztrák ipar számára, a szövetsége
sek szükségesnek ítélték egy ilyen beavatkozási lehető
ség rögzítését az államszerződésben. Mivel a háború 
folyamán deklarált általános hadicéljuk és Ausztria 
megszállásának egyik célja is a német militarizmus fel

Leopold Figl külügyminiszter 1955. május 15-én, a bécsi 
Belvedere palota erkélyéről bemutatja az aláirt osztrák 

államszerződést



Jog
számolása volt, ezt természetesen megtehették. A kér
dés az volt, hogy Ausztria mennyire fogja ezt betartani, 
megtalálja-e a jogi kiskaput, amelynek alapján mégis 
részt vehet az államszerződés aláírása utáni évek egyik 
legnagyobb európai üzletében.

A z  NSZK és Ausztria közötti 
hadianyag-szállításokkal kapcsolatos 
konkrét jog i állásfoglalások

A témával kapcsolatosan a legkorábbi betekintésre 
megkapott dokumentum 1957. április 12-én készült, és 
az osztrák iparnak az NSZK katonai közbeszerzéseibe 
való bekapcsolódásáról szólt. A nemzetközi jogi rész
leg véleményének kikérésére azért került sor, mert a 
politikai részleghez „állampolgári kérés” érkezett, 
amelyről az alábbi feljegyzés készült:

„Az előterjesztésből kiderül, hogy egy bizonyos Pa
ul H. Kuligowski nevű úr. egy Klagenfurtban és Bécs- 
ben működő export-import nagykereskedelemi cég tu
lajdonosa, bejelentkezett a politikai osztályon, és azt 
állította, hogy már hosszú ideje intenzíven foglalkoz
tatja az osztrák ipar részvételi lehetőségének kérdése 
az NSZK Katonai Beszerzési Hivatala (Heeresbeschaf- 
fungsamt dér BRD) által meghirdetett projektekben. 
Nevezett közölte, hogy a fent említett hivatal különféle 
tisztségviselői neki azt állították, hogy az NSZK részé
ről látnak arra lehetőséget, hogy a Katonai Beszerzések 
Hivatala költségvetésének egy bizonyos részét Auszt
ria számára bizonyos értelemben »lefoglalják«, ameny- 
nyiben ezt a bonni osztrák nagykövetség kéri. A politi
kai osztály munkatársa kijelentette Kulikowski úrnak, 
hogy a Szövetségi Kancellári Hivatal Külkapcsolato- 
kért felelős osztályának ez semmiféle problémát nem 
jelentene, amennyiben a Szövetségi Kereskedelmi Ka
mara vagy annak ipari részlege osztrák személyeket 
írásban felhatalmazna az osztrák ipar képviseletére 
ezen kérdéskörben, és ennek alapján a bonni nagykö
vetséget értesíteni lehetne, hogy ezen személy(eke)t 
egy, a nagykövetség által alkalmasnak talált formában 
az NSZK kormányszerveinek figyelmébe ajánlja. [...] 
A nemzetközi jogi iroda ezen konkrét esetben is rámu
tat arra, hogy az államszerződés 15. pontja értelmében 
»Ausztria teljes mértékben együttműködik a szövetsé
ges és társult hatalmakkal annak biztosítsa érdekében, 
hogy Németország ne legyen képes a német területen 
kívül lépéseket tenni újrafegyverkezése érdekében«. A 
fegyverek és a hadianyag szállítását az NSZK fegyve
res erői számára az államszerződés egyes aláírói az ál
lamszerződés ezen pontja megsértéseként értékelhetik. 
Nemzetközi jogi szempontból ugyanakkor a politikai 
részleg által kezdeményezett ügyben a javasolt eljárás
sal kapcsolatosan nincs más kifogásunk."11

A dokumentumból nem derül ki, hogy mi lett ezen 
kezdeményezés sorsa, az állásfoglalásból mindenesetre 
egyértelmű, hogy a nemzetközi jogi iroda fenntartások
kal viseltetik, és az alig kétesztendős semlegesség vé

delmében, ha a semlegességi jog alapján nem is, de az 
államszerződés 15/1. pontjára hivatkozva aggályosnak 
tartja az ügyletet. Ez az óvatosság, különösen az 1956- 
os magyarországi forradalom utáni feszült nemzetközi 
légkörben addig jellemző, amíg Ausztria ki nem alakít
ja a semlegesség gyakorlatát. Fontos továbbá, hogy a 
kért politikai támogatást a külügy a támogatandó sze
mély „legitimitásához” kötötte, azaz nem az egyes üz
letemberek, hanem az ausztriai cégek képviseletében 
eljáró személy(ek) részére tartották elfogadhatónak a 
politikai támogatás biztosítását.

A német újrafegyverkezésben való részvétel tilalmá
nak rugalmasabb értelmezését illusztrálja a nemzetközi 
jogi iroda egy jóval későbbi érvelése, melyet 1965. jú
lius 28-án alakítottak ki. amikor a Dynamit-Nobel cég
500.000 schilling értékben Ausztriában gyártott robba
nófejek NSZK-ba történő exportjának lehetősége felől 
érdeklődött. A nemzetközi jogi iroda az államszerző
dés már ismertetett 15. pontjára hivatkozva az alábbi
akról tájékoztatta a céget: „...A nemzetközi jogi iroda 
ezt a rendelkezést úgy értelmezi, hogy az csakis az 
Osztrák Köztársaság együttműködési kötelezettségét 
tartalmazza a szövetséges és társult hatalmakkal, azaz 
csakis az ezen hatalmakkal való közös cselekvés köte
lezettsége áll fent. Mivel egy ilyen együttműködésre 
vonatkozó felkérést nevezett hatalmaktól Ausztria ed
dig nem kapott, Ausztria egyedüli, izolált és restriktív 
fellépése idézett cikk alapján nem várható el. Az állam- 
szerződés ezen pontjának fenti értelemben történő ma
gyarázata ugyanakkor nem jelenti azt, hogy Ausztria a 
továbbiakban teljesen felelőtlenül részt vehet a német 
újrafegyverkezésben. Ausztriának sokkal inkább úgy 
kellene viselkednie, hogy az ezen szektorban létező 
gazdasági kapcsolatok ne vezessenek egy ilyen, a szö
vetséges és társult hatalmakkal való együttműködést 
kötelezővé tévő felszólításhoz.”12

Amint láthatjuk, a két dokumentum közötti időben 
megtörtént az államszerződés hivatkozott pontjának át
értékelése: a semlegesség és a nemzetközi jogi előírá
sok betartásával kapcsolatos félelmek helyére a jogi 
szemfülesség lépett, amely már képes volt Ausztria 
gazdasági érdekeinek megfelelően értelmezni a jogsza
bályi előírást.

A külügyminisztérium nemzetközi jogi irodájának 
álláspontja tovább puhult. amikor 1968-ban a Schoel- 
ler-Blechmann Stahlwerke Rt. az iránt érdeklődött, 
hogy szállíthat-e egy német hajógyár részére mintegy 
3000 tonna nagyságrendben speciális acéllemezeket 12 
tengeralattjáró készítése céljából. Egy ilyen kérésre 
1957-ben feltételezhetően még elutasító válasz szüle
tett volna, tíz esztendővel később azonban a nyilvánva
lóan nagy volumenű üzlettel kapcsolatos minisztériumi 
állásfoglalás ehhez egyértelműen hozzájárult:

„Az államszerződés 13. pontja Ausztria számára tar
talmazza a speciális fegyverek tilalmát, amelyek között 
a tengeralattjárók és az egyéb víz alatti közlekedési esz
közök kifejezetten nevesítve vannak, [...) ugyanakkor 
ezen túl nem tartalmaz a konkrét esetre vonatkoztatva
semmiféle nemzetközi jogilag érvényes rendelkezést,__
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éppen ezért figyelmen kívül hagyható. Az államszerző
dés 15. pontja Ausztriát a szövetséges és társult hatal
makkal való együttműködésre kötelezi a német újra
fegyverkezés megakadályozása érdekében. Ezen eset
ben sem áll fent az államszerződés alkalmazásának 
konkrét feltétele, hiszen a 15. pont végrehajtására csak
is a benne említett valamennyi hatalom és Ausztria kö
zös akciója keretében kerülhetne sor, és ennek érdeké
ben még egyik fél részéről sem érkezett egyetlen kez
deményezés sem. [...] Nemzetközi jogi szempontból 
először is le kell szögezni, hogy az előterjesztés azon 
állítása, miszerint Németország nemzetközi jogilag 
még hadiállapotban áll a szövetségesekkel, nem felel 
meg a valóságnak. A hadiállapotot Németországgal a 
nyugati szövetségesek 1951-ben, a Szovjetunió 1955- 
ben nyilvánította befejezettnek. Ezen kívül a Szövetsé
gi Kancellári Hivatal többi nemzetközi jogi következ
tetése véleményünk szerint helytálló. Álláspontunk sze
rint ugyanakkor túl messzire vezetne, ha az állami tu
lajdonban lévő ipart a semlegességi jog területén az ál
lammal egy szinten kezelnénk, ami az előterjesztés ese
tében [...] tendenciózusan megjelenik. [...] Vélemé
nyünk szerint mindezek alapján a Szövetségi Kancellá
ri Hivatal tervezett eljárásával szemben nincs nemzet
közi jogi kifogásunk.”13

Az engedély -  egyértelműen a kiskapukat kihasználó 
-  magyarázata világosan fogalmaz, amikor engedélyezi 
a tengeralattjárók építéséhez szükséges speciális mág- 
nesezettség-mentes acél exportját. Érdekes, hogy a do
kumentum foglalkozik az állami tulajdonban lévő cé
gek problémájával, mert az előterjesztés felveti, hogy 
az állam semlegessége ezekre is vonatkoztatható lenne. 
Való igaz, hogy az állami tulajdonban lévő, és hadi
anyagot is termelő cégek nem tekinthetőek egyszerűen 
piaci szereplőknek, a nemzetközi jogi iroda azonban el
utasítja ezt a felvetést, és az állami tulajdonban lévő ne
hézipar számára kedvező állásfoglalást hoz; hiszen mint 
láttuk, a semlegességi jog szempontjából a hadianyag
szállítások akár hadviselő fél részére is megengedettek.

Hasonlóan rugalmasan járt el a külügyminisztérium 
nemzetközi jogi irodája, amikor 1970. október 27-i ál
lásfoglalásában semmi kivetnivalót nem talált a koráb
bi 60.000 után újabb 10.000 darab 223-as kaliberű lő
szer exportjában az NSZK-ba. „A nemzetközi jogi iro
da Zl. 162.722-4/(Pol) 69. számú határozatában 1969. 
szeptember 1-jén már hozzájárult a Hirtenbergi Lőszer
gyár kérelméhez, és engedélyezte 60.000 darab 223-as 
kaliberű lőszer kivitelét az NSZK-ba. Most újabb kér
vény érkezett 10.000 darab ugyanolyan lőszer kivitelé
nek engedélyezése céljából. [...] A lőszereket aligha
nem katonai fegyverek fejlesztéséhez rendelték, me
lyek a legnagyobb valószínűség szerint, mivel kipróbá
lás alatt lévő fegyverekről van szó, nem a német Bun- 
deswehr részére készülnek, így egy ilyen kis mennyisé
gű muníció eladása nem is értelmezhető az államszer
ződés 15/1. pontja alapján egy a Németország újrafegy
verkezéséhez gyújtott segítségnek. [...] Az engedélye
zendő 10.000 darab 223-as kaliberű lőszer az NSZK 

— részére történő kivitelével kapcsolatosan azért sem me- 
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rülnek fel alapvető természetű aggodalmak, mert csu
pán egy kis mennyiségről van szó, ráadásul biztosan 
nem is áll az NSZK érdekében, hogy egy ilyen gyalog
sági fegyverekbe való lőszer tekintetében a semleges 
Ausztriából érkező importra szoruljon. A külügymi
nisztérium álláspontja szerint tehát a tervezett export 
nem áll ellentétben az osztrák államszerződés vonatko
zó rendelkezéseivel.”14

Különösen érdekes, hogy amikor a Steyr-Daimler 
Puch Rt. 34.000 gépkarabély -  amelyek állítólag már 
nem alkalmasak a modem hadviselésre -  javítási mun
kájára kapott megbízást és a külügyminisztérium állás- 
foglalását kérte, hogy a munkát elvállalhatja-e, a nem
zetközi jogi iroda korábbi döntéseit felsorolva hozta 
meg állásfoglalását, így rendelkezünk egy áttekintés
ről, hogy mit fogadott el, és mit tartott már problémás
nak a nemzetközi jogi iroda. Az 1966. november 9-én 
kelt dokumentum bevezetőjében a nemzetközi jogi iro
da ismét leszögezte, hogy amíg a szövetséges hatalmak 
nem kérik, Ausztriát jogilag semmi sem kötelezi a ka
tonai szállítások betiltására, majd így folytatta: „Ezen 
általános megfontolás fényében a múltban hozott kö
vetkező állásfoglalások figyelembe vételét javasoljuk 
az NSZK-ba irányuló katonai jellegű áruk szállításáról:

-  Géppisztolyok (Steyr-Művek), az ipartestület álta
lános kérdése; nemzetközi jogi iroda: nem engedélyez
ve (OZ. 10)

-  Katonai kézifegyverek, kérdés egy amerikai cég 
tervezett ausztriai letelepedésével kapcsolatosan: nem
zetközi jogi iroda: nem engedélyezve (OZ. 17)

-  Gyalogsági lőszer: nemzetközi jogi iroda: engedé
lyezve, amennyiben nem nehéz fegyverekről és speciá
lis felszerelésről van szó (OZ. 28)

-  Műanyag gyakorlólőszer próbaszállítása: nemzet
közi jogi iroda: engedélyezve a kis mennyiségre tekin
tettel, de hangsúlyozva, hogy ez nem precedensértékű 
(OZ. 78)

-  Robbanóanyag a német Bundeswehr számára: 
nemzetközi jogi iroda: nincs döntés, mert a tényállás 
nem eléggé ismert (OZ. 75)

-  Mágnesesség-mentes acél katonai célokra, általá
nos kérdés: nemzetközi jogi iroda: inkább engedélyez
ve, de nincs konkrét döntés (OZ. 55)

-  Katonai egyenruhák: nemzetközi jogi iroda: enge
délyezve (OZ. 39)

Amint ezen esetek is mutatják, eleinte jogi szempont
ból kizártnak tartottuk a szállításokat, a már említett 
alapvető állásfoglalás óta azonban (OZ 55.), amely az 
államszerződés 15/1. pontját Ausztria nagyobb mozgás
terét rögzítve értelmezi, ilyen tiltásra nem került sor. 
Jogpolitikai megfontolásainkat azonban az esetek több
ségében kifejeztük.”15 A konkrét kérdésről, mely a gép
karabélyok karbantartására vonatkozott, az állásfoglalás 
pozitívan nyilatkozott. A dokumentumban hivatkozott 
állásfoglaláshoz nem sikerült hozzáférni, ugyanakkor 
feltételezhetjük, hogy olyan stratégiai döntésről van szó, 
melyet a nemzetközi jogi iroda az osztrák ipar verseny- 
feltételeinek javítása érdekében hozott meg. Az egyes 
döntések időpontja sajnos nem ismert, azokra legfeljebb



a határozati számok alapján lehet következtetni. Ezen 
módszerrel úgy tűnik, hogy az első jelentősebb megke
resés a Steyr-Művek géppisztolyok exportjára vonatko
zó megkeresése volt. amelyet azonban a nemzetközi jo
gi iroda -  hasonlóan a tanulmányunkban már ismerte
tett 1957-es esethez -  fenntartásokkal fogadott. Támo
gatta ugyanakkor a katonailag kevésbé jelentős egyen
ruhagyártást, és az idő múlásával párhuzamosan a ké
relmeket egyre nagyobb rugalmassággal bírálta el az 
osztrák ipar érdekeinek megfelelően.

A német újrafegyverkezés egy speciális területét je
lentette a fegyverszállítások kérdése Ausztria területén 
keresztül. Ez az ország semlegessé válása óta számos 
bonyodalmat okozott, és többször jegyzékváltásra is 
sor került, általában szovjet tiltakozások miatt. Moszk
va ugyanis kifogásolta az USA repülőgépeinek soroza
tos engedély nélküli átrepülését Ausztria felett, például 
1958 júliusában a Libanonba irányuló -  már említett -  
csapatszállítás miatt,16 amikor az USA gépei több száz 
alkalommal sértették meg az osztrák légteret a Raab- 
kormány tudtával, holott erre az államszerződés értel
mében hadviselő félnek nem lett volna jogi lehetősége. 
Nyilván ilyen előzmények után az egyébként is a Szov
jetunió által folyamatosan támadott Bundeswehr kato
nai szállításainak átengedése kifejezetten kellemetlen 
lett volna Bécsnek. A levéltári források azonban iga
zolták, hogy ilyenekre sor került, a politika pedig tu
dott róluk és foglalkozott is jogszerűségük kérdésével, 
amint azt például a külügyminisztérium nemzetközi jo
gi részlegén tartott egyeztetésről 1966. augusztus 5-én 
készült feljegyzés tanúsítja, melyből egyértelműen fény 
derül a német hadianyag-szállítások bevett gyakorlatá
ra Ausztria területén keresztül:

„Egyértelműen megállapítható, hogy az államszerző
dés 15/1. pontja a hadianyagok Olaszország és Németor
szág között Ausztrián keresztül történő szállításának en
gedélyezésével nem áll ellentétben. A semlegességi jog 
alapján is problémamentes a szállítások engedélyezése, 
amíg abban hadiállapotban lévő ország nem vesz részt. 
Annak ellenére, hogy a 15-ös pont semlegességi jogi 
szempontból nem mérvadó, semlegességpolitikai szem

jegyzetek______________________________________
1 Maruzsa Zollán: Az osztrák külpolitika a szövetséges megszállás
tól az európai integrációig 1945-1995. (Eötvös József Főiskolai 
Kiadó. Baja. 2007. 53-64. p.)

2Weiss, Flórian: „Gesamtverhalten: Nicht sich in den Vorderg- 
rund stellen". In: Österreich und die europaische Integration 
1945-93 (Böhlau, Wien-Köln-Weimar. 1993, 43. p.)

'  Verdross. Alfréd: Die immerwöhrende Neutralitat Österreichs 
(Sonderheft dér Schriftenreihe „Politische Bildung". Wien, Ges- 
chichte und Politik. 1980. 50-55. p.)

* Bundesministerium für Auswartige Angelegenheiten. Zahl: 
58617-VR/66

5 A Hágai egyezményeket (1907) Magyarország az 1913:43. tör
vényben becikkelyezte, az eredeti szöveg magyar fordítását így a 
magyar törvény szövegének megfelelően közöltem: www.1000 
ev.hu |2009. február 28.]

6 Österreichisches Staatsarchiv /  Archív dér Republik. Bundesmi
nisterium für ÁuBere Angelegenheiten. II. Politische Abteilung 
(ÖstA/ARD, BmfÁA. II-PoI.) AdR 01 Pol-II. 471. Die österrei- 
chisch-amerikanischen Beziehungen. Platzer. washingtoni oszt-

pontból igenis figyelembe kell venni, különösen akkor 
kell óvatosan eljárni, amikor jelentősebb mennyiségű ha
dianyagról és nehéz fegyverekről van szó. Tekintettel ar
ra. hogy a Diehl cég, Nürnberg. már 1961 óta a legkü
lönfélébb katonai eszközöket hordja Olaszországból Né
metországba, vagy fordítva, mégpedig a külügyminisz
térium hozzájárulásával, ezen a gyakorlaton jelenleg 
semmit sem szükséges változtatni, hiszen az esetjogi 
megítélésében az 1961 májusában a külügyminisztéri
umban folytatott megbeszéléshez képest semmi sem vál
tozott.”17 Bár azt pontosan nem tudhatjuk, hogy mi tör
tént az engedély végén hivatkozott alkalommal, feltéte
lezhető, hogy ekkor került sor arra az egyeztetésre, mely
nek alapján az államszerződés 15/1. pontját a későbbiek
ben rugalmasabban értelmezték.

Áttekintés

A semlegesség ezen speciális szempontból történő 
vizsgálata azt mutatja, hogy az a külföldre irányuló ha
dianyag-szállítást nemzetközi jogi tekintetben nem kor
látozta; legfeljebb annyiban, hogy Ausztria semleges
ségpolitikai szempontból a szállításokat igyekezett mi
nél inkább elrejteni a nyilvánosság elől. A dokumentu
mok alapján az is szembetűnő, hogy Ausztria a semle
gesség kezdeti időszakában óvatosabban, az 1960-as 
évek közepétől azonban már bizonyosan meglehetősen 
szabadon értelmezte nemzetközi jogi kötelezettségeit; 
ha nem is a semlegesség fogalmát, de az államszerző
désnek a német újrafegyverkezésre vonatkozó nemzet
közi jogi előírásait bizonyíthatóan. Fontos azonban azt 
is leszögezni, hogy a hidegháború folyamán a szuper- 
hatalmak vagy a szomszédos államok sem vádolták ko
molyan Ausztriát nemzetközi fórumok előtt a semle
gesség megsértésével. Alighanem ez a hamis biztonsá
gérzet is hozzájárult ahhoz, hogy az 1970-es évektől 
több fegyverszállítási botrány robbant ki, ahol bizonyí
tást nyert, hogy Ausztria hadviselő feleknek is szállított 
titokban fegyvert, ezek elemzése azonban már nem tar
tozik ezen tanulmányba.
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Rigó Kinga

Állami jelenlét 
a felsőbb oktatásban: 

a kezdetek

A magyar államalapí
tást követően, a ko
rai feudális patrimo- 

niális-teokratikus állam
ban az uralkodó, mint 
„szakrális személyiség, a 
klérus t a g j a egyházszer
vező tevekénysége kereté
ben szabta meg az oktatás 
rendjét. Ebben a rendben 
az állam csak áttételesen 
vett részt az oktatás irányí
tásában: „...a királyi isko
lafelügyelet... az állam es 
egyház szoros kapcsolata 
idején nem különült el az 
egyházi iskolafelügyelet
től, mert a király a maga 
jogát az egyházi hatósá
gok, püspökök útján gya
korolta..."2-, az oktatás -  a 
korabeli nyugati mintának 
megfelelően -  az egyházi 
tevékenység tartozéka a z Óbudai egyetem címere 
(kvázi pertinentiája).

A korabeli felsőoktatás,3 az egyetem (bár ismeretes 
más, magas szintű oktatást nyújtó intézmény is a kor
ból, például a budavári domonkos rendi főiskola) szin
tén egyházi vonásokat mutatott (összes tanára és sokáig 
hallgatója is pap, illetve papnövendék volt4), jóllehet 
már ekkor önkormányzattal bírt, s az uralkodó magán
jogi természetű5 hatalma is kiterjedt rá, igaz, csak köz
vetve, az egyetemalapítási kísérleteken (1395: óbudai 
egyetem, 1465: pozsonyi egyetem, 1367: pécsi egye
tem) keresztül. Ennek során a két alapító, az uralkodó 
és a pápa „azt tette bele” az új intézménybe, ami rendel
kezésre állt: a pápa a tartalmat (az előadások tartásának 
és az akadémiai fokozat adományozásának jogát), az 

_uralkodó pedig -  eleinte magánjogi alapokon nyugvó 
52

közhatalmi funkcióját gyakorolva -  a jogi formát és az
zal együtt az egyetemen oktatók és tanulók jogi védel
mét.6 Az egyetemalapítás e konstrukciójában a pápai 
privilégium, gyakorlatilag változatlan formában, egé
szen az oktatás állami üggyé nyilvánításáig -  sőt a teo
lógiai fakultás tekintetében még azt követően is -  fenn
maradt (bár annak erodálódását már jelzik a nagyszom
bati egyetem alapításának pápai engedély nélküli körül
ményei), az uralkodót megillető jogosítványt azonban 
csak az abszolutizmus alakította át kizárólagos állami 
hatáskörré.

A patrimoniális monar
chia idején azonban továb
bi beavatkozási lehetőséget 
biztosított a magyar ural
kodók számára a magyar 
királyt egyházalapító érde
meire tekintettel megillető 
főkegyúri jog intézménye, 
melynek értelmében az 
egyházi méltóságok kine
vezése felett a pápa pusz
tán a megerősítés jogát 
gyakorolta. Az egyetem- 

alapítás dolgában tehát az uralkodó kettős szerepben járt 
el, egyrészt az alapítás során a pápával egyetemben, 
másrészt kegyúri jogainál fogva kinevezte az érintett 
egyházi méltóságokat; a pécsi egyetem alapítása felett 
bizonyos Vilmos nevű pécsi püspök (és alkancellár) bá
báskodott,7 a pozsonyi egyetem alapításánál Vitéz Já
nos esztergomi érseket, az óbudai egyetemnél pedig 
Szántai Lukács Csanádi püspököt találjuk. A kegyúri jog 
jelentősége az oktatás felett a protestantizmus megjele
nésével (lévén, hogy kegyúri jogot gyakorolni csak ka
tolikusok felett lehetett), illetve az oktatásban történő 
állami megjelenéssel halványodott el, de maga az intéz
mény csak a II. világháborút követően szűnt meg.

Az alapítás és a kegyúri jogok gyakorlásának keretein 
túl, a patrimoniális állam idején az állam (az uralkodó) 
mint világi szereplő nem vállalt szerepet a felsőoktatás
ban. S jóllehet az idő előrehaladtával változtak a körül
mények, hanyatlott az uralkodó magánvagyonára épülő 
patrimoniális állam, a gregoriánus reform kiváltotta az 
uralkodói hatalom racionalizálását, kialakulóban voltak 
a rendek, majd a rendi állam, a felsőoktatás és az állam 
kapcsolatát azonban ez még hosszú ideig nem befolyá
solta. A központi államhatalom, az államapparátus, a 
köznemesség és a városi polgárság másfajta -  sokkal in
kább világi, pragmatikus -  ismereteket igényelt, mint 
korábban, ezt azonban az intézményrendszer alkalmaz-
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