
Az osztrák államszerződés aláírása (1955. május 15.) előtti utolsó őrségváltás a császári 
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Maruzsa Zoltán
Az osztrák semlegesség és a semlegesség-vita

k usztria  A második világháború  után  10 esztendőre a Harmadik 
/ ,  . Birodalom felett győzelmet arató szövetséges nagyhatalmak meg- 

l  JL szállása alá került. A diplomatáknak komoly fejtörést okozott 
ugyanis a békeszerződés elkészítése, hiszen a náci Németország 1938- 
ban az „AnschluB” programját végrehajtva megszállta az országot, így 
Ausztria a háború alatt nem létezett, senkivel sem lépett hadba, így nem 
állt sem a győztesek, sem a vesztesek oldalán. Ausztria ezért egyszerre 
volt első áldozata és egyben kollaboránsa a német fasizmusnak. A világ
háború utáni gyors rendezés lehetőségét tovább rontotta a hidegháborús 
konfliktus élesedése 1947-től, amely a folyamatos tárgyalások ellenére 
gyakorlatilag minden érdemi négyhatalmi döntést lehetetlenné tett.

Amikor végül 1955-ben hosszas kötélhúzás után speciális körülmé
nyek között1 megszületett az egyezség az államszerződés megkötéséről 
és Ausztria szuverenitásának helyreállításáról, a hidegháború logikáját 
követve megegyezés született arról is, hogy Ausztria „önként” törvény
ben kötelezi magát az örökös semlegességre, azaz a jövőben katonai ere
je és területének erőforrásai egyik szövetségi rendszert sem erősítik, ez
által biztosítandó a status quot Európában.

Ausztria kormánya az államszerződés ratifikálásával párhuzamosan 
1955. július 19-én meg is szavaztatta a törvényhozással az alkotmányos 
erejű örökös semlegességi törvényt,2 amely az utolsó megszálló csapatok 
távozását -  1955. október 25. -  követő napon életbe is lépett.

Az államszerződés aláírása és a semlegesség deklarálása jelentősen 
megváltoztatta Ausztria külpolitikai helyzetét: helyreállt az ország szuve
renitása, és megnőtt külpolitikai cselekvőképessége. A politikai elit és a 
lakosság is egyöntetűen fellélegzett, hiszen a függetlenség helyreállása

1 Az államszerződés megkötésének történetét a teljesség igényével dolgozta fel: Stourzh, 
1998.

2 A semlegességi törvény szövegét magyarul közli Halmosy, 1985. 308., a német nyelvű 
eredetit pedig Csáky, 1980. 433.
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egyben azt is jelentette, hogy a hidegháborút vívó nagyhatalmak közötti 
frontvonal -  bár továbbra is veszélyesen közel volt -  nem Bécs városában 
és a tartományi határokon húzódott. A hidegháború sajátos viszonyai kö
zepette azonban kérdéses volt, hogy hogyan fog működni a gyakorlatban 
az örökös semlegesség (immerwahrende Neutralitat) külpolitikai kötele
zettsége. Mindazonáltal az osztrák diplomácia a semlegességet olyan le
hetőségnek tekintette, amely ugyan több témában megkötötte az ország 
kezét (például az európai integráció területén), ugyanakkor -  bár nem 
veszélytelen módon -  kiváló manőverezési lehetőséget kínált a szemben
álló hatalmak között. Ez a momentum elsősorban kereskedelmi kedvez
ményekben öltött testet, de egyes diplomáciai tárgyalások Bécsbe helye
zésénél és a harmadik ENSZ-központ felépítésénél is tetten érhető. A 
semleges külpolitika alakításában ugyanis az osztrák diplomáciának ren
delkezésére álltak politikai példák, ezek között azonban a gyakorlatban 
jelentős eltérés mutatkozott: nem létezett ugyanis a semlegességnek egy
séges normarendszere, nemzetközi szabályozása pedig felületesnek bizo
nyult. Kérdés tehát, hogy milyen is volt ez az osztrák semlegesség, miben 
különbözött és miben hasonlított a finn, a svéd, a svájci vagy az ír mo
dellhez, és milyen nemzetközi jogi kritériumrendszer szabályozta diplo
máciai lehetőségeit. Fontosnak tartom továbbá megjegyezni, hogy a hi
vatalos diplomáciai semlegességen túl ma már bizonyítható, hogy Auszt
ria az örökös semlegességet „nem hivatalosan” meglehetősen szabadon 
értelmezte; titkos tárgyalásokon, információgyűjtéseken túl alkalman
ként komolyan együttműködött az Egyesült Államokkal. Nyilvánvaló 
nyugati elkötelezettsége ellenére azonban betartotta a jogi játékszabályo
kat, így a semlegesség mint az 1955-1989 közötti külpolitika vezérmotí
vuma ma is megállja a helyét.

A semlegesség formái, nemzetközi jogi feltételei

A semlegességről tudományos igénnyel először Hugó Grotius 1626-ban 
megjelent műve, „A háború és béke jogáról” egyik fejezetében írt. A sem
leges államokat a háborúban álló országok közötti „béke szigeteinek” te
kintette, vagyis azok a semleges államok, amelyek a háborún kívül (extra 
bellum) helyezkednek el.

A nemzetközi jog szerint a semleges státus jogi alapját az 1907-es há
gai egyezményeknek a semlegességre vonatkozó V. és XII. része jelentet-
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te, amelyeket 32, illetve 28 állam ratifikált,3 igaz, ezen egyezmények 
alapjául döntően a svájci semlegesség modellje szolgált. Ennek békeidő
re előírt rendelkezéseit azonban Svájcon kívül a semleges államok sosem 
tartották be, sőt, a napjainkra döntően megváltozott nemzetközi környe
zet miatt a nemzetközi jogászok egy része nem is fogadja el a hágai 
egyezményeket mint a mai semlegesség jogi alapját.4

A nemzetközi jog fejlődésével a semlegesség több változatát mutatták 
ki. A semlegesség kérdésének legismertebb osztrák nemzetközi jogásza 
Alfréd Verdross volt. Kutatásai alapján a semlegesség egyik kulcskérdé
se mindig annak időtartama: létezik ugyanis az átmeneti (egy adott konf
liktusban vállalt) és az örökös (állandó) semlegesség. Az örökös (állandó) 
semlegességen belül is két csoportot különböztet meg: az egyik egy bel
ső politikai akaratból származó, nemzetközi jogilag nem kötött és ennél 
fogva megváltoztatható (visszavonható) semlegesség, a másik a nemzet
közijogban is rögzített semlegesség.5 Az elsőre példa Svédország, a má
sodikra Svájc esete. Az államszerződési tárgyalások során született 
moszkvai memorandum alapján -  szovjet kérésre -  Ausztriának a svájci
hoz hasonló semlegességet kellett vállalnia, ezért először a svájci mintát 
vizsgáljuk meg, majd a többi semleges európai állam jellegzetességeit.

Svájc örökös semlegességét -  annak 1813-as egyoldalú deklarálását 
követően -  a napóleoni háborúkat lezáró bécsi kongresszuson nyerte el. 
Miután 1815. január 15-én a kongresszus svájci bizottságában megálla
podás született a nagyhatalmak között a semlegesség kérdésében, javas
latot tettek a svájci politikai vezetésnek egy nemzetközi szerződés aláírá
sára, amelyet május 27-én elfogadtak. A dokumentumot 1815. november 
26-án Párizsban írták alá, és valamennyi aláíró fél -  a kongresszus részt
vevői -  elismerte és garantálta Svájc semlegességét, valamint területi6 
épségét.7 Az örökös semlegesség kötelezettségeket is jelentett az ország

3 Zemanek, 1994. 10. Sosem ratifikálta azonban például a világ akkori vezető hatalma, 
Nagy-Britannia, így a hágai egyezmények 1907-ben sem alkották mindenütt a jogrend
szer részét. Az egyezményeket Magyarország is ratifikálta az 1913. évi XLIII. törvény
ben, így ezek magyarul is könnyedén hozzáférhetőek például a www. 1000ev.hu oldalon.

4 Nem ismeri el a hágai egyezmények békeidőre előírt rendelkezéseit például Svédor
szág. Zemanek, 1994. 11.

5 Verdross, 1980. 9.
6 A területi garancia ebben a tekintetben nagyon fontos, hiszen ez Ausztria esetében hi

ányzik. Svájc annyira komolyan vette a területi garanciát, hogy amikor a 19. század vé
gén a Német Birodalommal felmerült egy kisebb határkorrekció kérdése -  ami Svájc
nak is érdeke lehetett volna ezt azzal utasították el, hogy a jogi garanciát nem koc
káztathatják, hiszen az a svájci államterület 1815-ös állapotában érvényes.

7 Verdross, 1980. 10-12. 161



számára: elsősorban a képességet területének katonai védelmére -  a 
semlegesség tehát fegyveres semlegességet jelentett -  másodsorban a 
katonai szövetségekhez való csatlakozás, továbbá bármilyen idegen kato
nai támaszpont létrehozásának tilalmát területén.8 Ezen túl a semleges 
államnak meg kellett akadályoznia, hogy területét -  légterét és vizeit is 
beleértve -  bármely katonai erő használja, ennek esetleges komolyabb 
kísérletét katonai támadásként kellett kezelnie és katonai erővel ellenáll
nia, kisebb esetekben a diplomáciai tiltakozás is elegendő volt. A semle
ges állam hadviselő országoknak nem szállíthatott hadianyagot, a szom
szédos területeken folyó háború esetén a határait átlépő katonai egysé
geket köteles volt lefegyverezni, továbbá tilos volt a hadviselő felek részé
re bárminemű hírközlési, toborzási vagy egyéb katonai jelentőségű tevé
kenységet engedélyezni. Mindezen katonai jellegű kötelezettségek nem 
csak deklarált hadüzenetet követően folyó háború esetén, hanem bármi
lyen, a felek által háborúnak nem elismert fegyveres konfliktus vagy pol
gárháború esetén is alkalmazandók.9 10 Lényeges ugyanakkor, hogy a sem
legesség köti ugyan az államot, de nem kötelező az állampolgárokra, az
az nem jár a sajtószabadság vagy a vélemény szabadságának korlátozásá
val, így nem jelent ideológiai semlegességet. Gazdasági értelemben sem 
kötelező a semlegesség alkalmazása háború esetén, amennyiben azonban 
az illető állam gazdasági szankciókkal sújtja a háborúzó feleket, akkor 
részrehajlás nélkül minden résztvevő féllel szemben ugyanazon eljárást 
kell végrehajtania. Érdekes megjegyezni, hogy amikor Svájc csatlakozott 
a Népszövetséghez 1919-ben, külön jogi szerződésben kötötte ki, hogy 
nem hajlandó részt venni a nemzetközi jogot megsértő államok elleni 
politikai vagy katonai akciókban, kizárólag gazdasági jellegű blokádok
ban, elítélő nyilatkozatokban stb. Mivel ezek megítélése a Népszövetség 
működése során állandó problémát jelentett a svájci delegáció számára, 
az 1945-ben létrejövő ENSZ-be nem is lépett be, hiszen itt ugyanezek 
a problémák fennállhattak volna.

A svéd semlegesség nemzetközi jogilag jóval kötetlenebb, mint az is
mertetett svájci minta. Svédországban a semlegességet nem rögzítették 
az alkotmányban vagy törvényekben -  bár a törvényhozás 1883-ban,

8 Verdross, 1980. 19.
9 Verdross, 1980. 50-55.

10 Az utóbbi években egyre nyitottabbá váló világ a svájci diplomáciára is komoly hatást 
gyakorolt, ezért az ország a nemzetközi elszigetelődést elkerülendő 2003-ban az 
ENSZ teljes jogú tagja lett.
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1899-ben, 1902-ben és 1912-ben is tárgyalta a kérdést11 az ország 
azonban 1814 óta nem vett részt háborúban, megőrizte katonai értelem
ben vett semlegességét. Ajogi kritériumokat azonban, amelyek a hadvi
selő feleknek nyújtott (hadianyag)szállításokra vonatkoztak,12 Svédor
szág a világháborúk során sem vette komolyan figyelembe,13 és ebből ko
moly anyagi hasznot húzott, különösen a második világháború idején a 
náci Németországgal folytatott kereskedelemből. A svéd nemzetközi jo 
gászok egyébként -  a hidegháború folyamán is -  következetesen vissza
utasították békeidőben a semlegességből fakadó jogi kötelezettségek 
gyakorlati alkalmazását.14 Éppen ezért a svéd semlegességet politológiai 
értelemben Brúnó Kreisky, mint egykori svédországi diplomata „szövet
ségmentes politizálásnak” nevezte, amelynek célja a háború elkerülése. 
Ez a definíció gyakorlatilag egyezett a svéd külügyminisztérium évtizede
kig képviselt hivatalos álláspontjával, amelyet 1957-ben váltott fel a sem
legesség fogalma.15 A svéd semlegességi gyakorlat ismerete minden bi
zonnyal hasznos tanulmány volt a későbbi osztrák kancellár számára. A 
svéd semlegesség tehát önként vállalt, de rá kell mutatni, hogy ennek 
fenntarthatóságában fontos szerepet játszott az a tény, hogy szomszéda
ihoz képest jelentős katonai és gazdasági erőt felmutatni képes államról 
volt szó. Érdemes figyelembe venni, hogy a második világháború tapasz
talatai alapján a semleges Svédország 1948-ban skandináv (regionális) 
védelmi szövetség létrehozását javasolta Dániának és Norvégiának, ezek 
azonban a Szovjetunióval szemben inkább a globális védelemre képe
sebbnek ítélt NATO-ba léptek be. Svédország ezt követően -  a Szovjet
unió közelsége miatt is -  ismét a szövetségmentesség mellett foglalt ál
lást, ezt azonban a svéd haderő és hadiipar erős fejlesztése mellett tette. 
Az 1970-es években az osztrákhoz hasonlóan aktív külpolitika folytatása 
mellett Svédország a költségvetés 10%-át költötte katonai kiadásokra,16 
ami igen komoly összeget jelentett. A svéd politikai elit a fegyveres sem
legesség hangsúlyozása mellett a nyugati világgal szimpatizált, és nem 
hivatalosan katonailag is felkészült a NATO államaival való együttműkö

11 Luif, 1985. 74.
12 Mo u n , 2000. 264. Svédország a finn-szovjet Téli Háborúban is szállított hadianyagot 

Finnországnak.
13 Bohn, 2000. 355.
14 Luif, 1985. 83-84.
15 Luif, 1985. 75.
16 Luif, 1985. 80.
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désre egy háborús konfliktus esetén.17 A politikai kapcsolatok széles kö
rű gazdasági alapokra épültek, hiszen Svédország is részt vett a Marshall- 
segélyben és az OEEC intézményeiben, alapító tagja volt az EFTA-nak, 
majd 1972-ben szabadkereskedelmi megállapodást írt alá az EGK álla
maival. Megállapíthatjuk tehát, hogy a svéd semlegesség igen technok
rata alapokon nyugodott, és nemzetközi jogi értelemben alapjaiban tér 
el a svájci és részben az osztrák modelltől.

Finnország először az első világháború végén a szovjetekkel kötött tár
tul békében vállalta a semlegességet,18 19 ennek tapasztalatai azonban meg
lehetősen rosszak lettek: a 600 éves svéd és 100 éves orosz uralom után 
szuverenitását 1917-ben visszanyerő állam 1944-ig képtelen volt kima
radni a regionális konfliktusokból, semlegességét az erősebb szomszédok 
nem garantálták, és így az ország a német-orosz vetélkedés terepe lett.39 
A második világháború után Finnországban is működött 1947-ig -  a pá
rizsi békeszerződés aláírásáig -  Szövetséges Ellenőrző Bizottság, amely a 
szovjet érdekeknek megfelelően befolyásolta az ország politikáját. A bé
keszerződés aláírása után Moszkva egy bilaterális együttműködési szerző
dés megkötését szorgalmazta, amelyet végül 1948 áprilisában írtak alá. 
A Barátsági, Együttműködési és Kölcsönös Segélynyújtási Szerződés 
azonban jelentősen eltért a közép-európai megszállt államokkal kötött 
hasonló egyezményektől.20 Először is nem védelmi szerződés volt, csak 
kötelezte Finnországot területének védelmére, és rögzítette a katonai 
együttműködést a Szovjetunióval, amennyiben erre képtelennek 
bizonyul.21 Másodszor rögzítette Finnország jogát, hogy kimaradjon a 
nagyhatalmi konfliktusokból.22 Ezen kitételek alapján fogalmazta meg 
szovjet egyetértéssel és sugalmazásra Urho Kekkonen miniszterelnök

17 MOLTN, 2000. 269. -  A svéd haderő diszlokációja és a katonai repterek NATO-szábvá- 
nyok szerinti átépítése az 1950-es években egyértelművé tették a svéd védelmi ké
szültség és a várt támadás irányát. Amikor azonban az 1980-as évek elején több kato
nai incidens történt a szovjet haditengerészettel (1981-ben például egy szovjet tenger
alattjáró akadt fenn svéd belvizeken), Svédország Olof Palme külpolitikai koncepció
jának. megfelelően bizonyította a politikai megoldások primátusát, és nem adta fel a 
semlegesség politikai doktrínáját. Az incidensekről bővebben ír Luif, 1985. 78-80.

18 Háikiö, 2000. 199. 1920. Finnország ezt követően a Népszövetség tagja lett.
19 Háikiö, 2000. 201-203.
20 Ruddy, 2000. 17.
21 Fischer, 1996. 130. -  A szovjet vezetés az új amerikai doktrína (a Truman-elv) miatt 

engedett Finnország kérdésében, bár Dilas iratai szerint Sztálin utólag már bánta 
„nagylelkűségét”.

22 Háikiö, 2000. 204.
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1952-ben a finn semlegesség és a skandináv együttműködés tézisét,23 
amely ezt követően 1991-ig érvényben maradt. Ez valójában a szovjetek 
számára igen komoly beleszólási lehetőséget biztosított a finn belpoliti
kába, amelyet folyamatos politikai válságok kísértek. Szó sincs tehát a 
semlegesség kialakulásának svájci vagy svéd evolúciós modelljéről. A finn 
semlegesség tehát részben szovjet koncepció alapján, részben a finnek 
részéről a szovjetek beavatkozási lehetőségének csökkentése érdekében 
született. Nem véletlen, hogy a nyugati demokráciák számára a finn sem
legesség, a „finnesítés”, a „finnlandizálás”24 politikája nagyon negatív je
lentéstartalmat hordozott.25 A finnek gyakorlatilag semlegességük elle
nére a belpolitikában is jelen lévő szovjetbarát politikai erőknek köszön
hetően jó ideig a Szovjetunió trójai falovának szerepét látták el a nem
zetközi szervezetekben, különösen az Északi Tanácsban testet öltő skan
dináv együttműködésben. Ebben a tekintetben a finn semlegesség poli
tikai gyakorlata jelentősen különbözött a többi semleges állam poli
tikájától.26 Igaz, a szovjetek hozzájárultak az ország EFTA tagságához 
(1961) és az EGK-val aláírt szabadkereskedelmi egyezményhez (1973), 
ami nagyon komoly gazdasági fejlődést eredményezett, de a politikában 
jóval erősebb szovjet felügyelet működött. Nem véletlen, hogy Finnor
szág a Szovjetunió összeomlásakor 1991-ben felmondta az 1948-as szer
ződés katonai vonatkozásait, és Brüsszelben benyújtotta csatlakozási ké
relmét az Európai Unióhoz, ami mindenképpen a korábbi -  Moszkvából 
diktált -  semlegességi politika átértékelését jelentette.

Írország semlegessége több ponton is lényegesen eltért a svájci, a svéd 
vagy a finn mintától, jogi feltételrendszerét először 1922-ben az ír Sza
bad Állam létrejöttekor megkötött brit-ír szerződés rögzítette.27 A szige
ten fekvő Írország geostratégiai helyzete mégis Finnországéhoz hasonló

23 A szovjetek célja Finnország semlegesítésével Dánia és Norvégia NATO tagságának 
felpuhítása volt. Finnországon keresztül a semleges és atomfegyvermentes skandináv 
együttműködést lebegtették meg ezen országok előtt.

24 Fischer, 1996. 129.
25 Nielsen, 2003. 216.
26 Die Sowjetunion und Österreich. [Wodak moszkvai osztrák nagykövet levele Waldhe- 

im külügyminiszternek Bécsbe. (Moszkva, 1969. november 14.)] AdR 01 Pol-II. 1552. 
-  A szovjetek nem is tekintették Finnországot igazán semlegesnek, csak amikor érde
kük úgy kívánta (például amikor Helsinkivel szerveztették meg a csúcstalálkozót). Jel
lemző erre a szemléletre, hogy amikor Wodak nagykövet és Szemjonov az oszt
rák-szovjet kapcsolatokat elemzik, Szemjonov következetesen a „két másik semleges 
államról” beszél -  Svédországról és Svájcról.

27 Girvtn, 2000. 88.
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azáltal, hagy egyetlen közvetlen szomszédja van, amely azonban olyan 
nagyhatalom, amely évszázadokon át meghatározta Írország politikáját: 
Nagy-Britannia. Az ír Szabad Állam létrejöttekor ugyan nemzetközi ér
telemben is szuverén állam született, a gyakorlatban azonban Írország 
1949-ig a Brit Nemzetközösség tagja maradt, államfői tisztségét a brit 
uralkodó töltötte be, gazdaságát tekintve pedig továbbra is az Egyesült 
Királyság befolyása alatt állt: 1945-ben az ír export 96,9%-a Angliába irá
nyult, és az ír import 48,5%-a érkezett onnan.-8 A semlegesség politiká
jának kialakítása tehát az 1920-as évektől kezdve az angol befolyás vissza
szorítását célzó következetes politika volt. Egyedülálló sajátosság továb
bá, hogy a semleges Írországnak területi követelései voltak az Egyesület 
Királysággal szemben,28 29 és bár Írország a második világháború harci cse
lekményeiben nem vett részt,30 kormányának egyes vezetői az angolokat 
megszorongató németekkel szimpatizáltak. A semlegességi politika és a 
nácibarát háborús szimpátia eredményeképpen azonban Írország a má
sodik világháború végére tökéletes diplomáciai elszigeteltségbe került.31 
Ezt észlelve 1945 után a politikai vezetés aktivizálódott, hogy csökkentse 
elszigeteltségét: az ország részt vett a Marshall-tervben és az OEEG 
intézményrendszerében,32 továbbá csatlakozott az Európa Tanácshoz és 
az ENSZ-hez -  utóbbihoz Ausztriával együtt 1955-ben. Ez a nyitás jelez
te, hogy a korábbi szigorú semlegességi politikában átértékelődés követ
kezett be, és a brit dominancia fennmaradása mellett Írország nyitást kí
sérelt meg a háború után létrejövő nemzetközi szervezetek felé. Amikor 
azonban felmerült a NATO-csatlakozás lehetősége, az ír politikai elit a 
katonai értelemben vett semlegesség fenntartása mellett döntött.33 Igaz, 
ezt könnyen megtehette, hiszen földrajzi helyzeténél fogva úgy is része
sült a NATO és Anglia fegyveres védelmében, hogy nem vált a katonai 
szövetség tagjává. A katonai értelemben vett semlegességnek nagyobb 
nyomatékot adva Írország 1949-ben a Brit Nemzetközösségből is

28 Zöllner, 2000.117.
29 ZÖLLNER, 2000. 116. -  A területi követelés Észak-írország 6 megyéjére vonatkozik.
30 Önkéntesek tízezrei szolgáltak ugyanakkor az angol hadseregben a szövetségesek ol

dalán.
31 Az elszigeteltséget növelte, hogy De Valera a semlegesség jegyében egyetlen külföldi 

kormányfőként 1945. május 4-én a dublini német nagykövetségen részvétnyilvánító 
látogatást tett Adolf Hitler halálának hírére. A látogatást a szövetséges sajtó természe
tesen erős megütközéssel fogadta.

32 Írország kapta a legkevesebb támogatást -  mindössze 146,2 millió dollárt amelynek 
87%-a ráadásul hitel volt.

33 Girvin, 2000. 96-104.
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kilépett.34 A semlegesség doktrínájának átértékelése és a nyitás a Nagy- 
Britannián kívüli világ felé politikai és gazdasági téren is jelentős ered
ményeket hozott Írországnak; 1961-re már csak exportja 75%-át vette Fel 
a szomszédos Anglia. Az Angliával szembeni emancipálódási igény ma
gyarázza, hogy Írország miért nem vett részt a brit dominanciájú EFTA 
megalapításában, ugyanakkor az első bővítéskor belépett 1973-ban -  
Angliával és Dániával együtt -  a szupranacionális jellegű és ezért az ír 
nemzeti érdekeknek megfelelő EGK-ba.

Az osztrák semlegesség jellemzői

Amint a fenti rövid összefoglaló is mutatja, a semleges államok geostraté- 
giai helyzete és semlegesség! tradíciója, illetve gyakorlata meglehetősen 
eltért egymástól. Az osztrák semlegességi politika kialakításánál tehát az 
osztrák külpolitika nem támaszkodhatott egyértelmű nemzetközi tapasz
talatokra. Igaz, ha következetesen az 1955-ben aláírt nemzetközi megál
lapodások értelmében jár el, a svájci mintát kellett volna átvennie, az 
osztrák politikai elit azonban ezt szerette volna a legkevésbé. Ennek 
megfelelően Ausztria egy sajátos modellt alakított ki, amelyben -  nagyon 
leegyszerűsítve -  a svájciaktól a jogi kötöttségek formális betartását, a 
svédektől az aktív nemzetközi politizálást, az írektől a gazdasági függet
lenség növelésének módszertanát, a finnektől pedig a fegyveres terület
védelmet mint a nagyhatalmak beleszólási lehetőségeinek minimalizálá
si eszközét vette át, és alkalmazta a finneknél jóval nagyobb sikerrel.

Az osztrák semlegesség vizsgálata azt mutatja, hogy az első igen kriti
kus pont születésének pillanatában rejlett. Vitatható ugyanis, hogy a 
semlegességet saját akaratából vállalta (lásd a svéd mintát), és ez ennek 
megfelelően -  pusztán teoretikus alapon -  a körülmények megváltozásá
val (a hidegháború után) visszavonható, vagy a moszkvai memorandum
ban szovjet kérésre nemzetközi jogilag vállalta a semlegességet a szövet
séges megszállás utáni időre. Ezt azonban csak az tette igazán nemzetkö
zi kötelezettséggé, hogy az osztrák kormány 1955 novemberében min
den vele diplomáciai kapcsolatban álló országnak megküldte és elismer
tette semlegességét az egykori svájci gyakorlat szerint. Bár a vita jogilag

34 Zöllner, 2000, 140,
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nyakatekert,35 tétje a semlegesség visszavonhatósága, ezért fordítottam 
erre ekkora figyelmet. Az biztos, hogy jogi értelemben Ausztria saját aka
ratából vállalta semlegességét, és ezt 1957. március 26-ig a világ 61 or
szága ismerte el,36 így az nemzetközi jogilag is kötelező érvényűvé vált. 
Ajogi szempontoktól elvonatkoztatva azonban egyértelmű, hogy az oszt
rák semlegesség a hidegháborús kényszer terméke, a jogilag releváns 
érvrendszer pedig csak ezen kikerülhetetlen tény megszépítését szolgál- 
ja.37

Lényeges, hogy az osztrák semlegesség a svájcival ellentétben nem tar
talmazott területi garanciát.38 Ez a tárgyalásokon nem merült fel, az utó
lagos értelmezésnél pedig a nagyhatalmak (főleg az USA) nem akarták 
ezzel a semlegesség megsértése ürügyén a katonai beavatkozás lehetősé
gét nyitva hagyni a másik fél számára. Bár a szovjeteket érdekelte ez a le
hetőség, a kérdés azonban a kölcsönös érdeklődés hiánya miatt hamaro
san lekerült a napirendről.

A harmadik fontos különbség, hogy a nagyhatalmak elfogadták Auszt
ria belépési igényét az ENSZ-be,39 azaz ők maguk is eltértek a semleges
ség kialakításának mintájául szabott svájci modelltől. Az ENSZ így az 
osztrák külpolitikai ambíciók egyik legfontosabb terepévé válhatott, Ez
zel azonban konfliktushelyzetet is teremtettek, hiszen a szavazásoknál, 
szankcióknál Ausztriának folyamatosan figyelnie kellett a sajátos hideg- 
háborús viszonyok közepette, hogy egyik szuperhatalom se vádolhassa 
meg részrehajlással, bár természetesen ez a sajtó útján mindkét részről 
többször megtörtént.

A negyedik pont, hogy a hidegháborús logikának megfelelően az oszt
rák semlegesség is fegyveres semlegesség lett, azaz Ausztriának képesnek 
kellett lennie területének védelmére, ami a hidegháborús kihívások kö
zepette korántsem volt kis feladat. Az amerikai védelmi minisztérium 
rendszeresen kérte is az osztrák katonai költségvetés folyamatos növelé
sét, mivel egy esetlegesen kirobbanó világháború esetén az osztrák sem
legesség szovjet katonai megsértésével számoltak, ami az osztrák terület

35 A vita már az 50-es években elkezdődött. Összesen 6 (svájci, szovjet, osztrák, ameri
kai) nemzetközi szakértő eltérő véleményét és érvrendszerét közli Siegler, 1959. 
65-76.

36 Az országok listáját időpontokkal közli: Siegler, 1959. 64.
37 A témának komoly figyelmet szentelt: Nowotny, 1992. 23-31.
38 Hajda, 1993. 27.
39 Siegler, 1959. 65.
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védelem összeomlása esetén a Varsói Szerződés haderejének komoly elő
renyomulását eredményezhette volna.40

Mindezen szempontok alapján Brúnó Kreisky kancellár 1973. június 
25-én a varsói Nemzetközi Kapcsolatok Intézetében tartott beszédében41 
egy önálló osztrák semlegesség! modellről beszélt, amely egyben a ’70-es 
évek Kreisky-féle „sikeres külpolitika” koncepciójába illeszkedett. Ki
emelte, hogy a svájci semlegesség a háborúkból történő kimaradás poli
tikája, ezzel szemben Ausztria aktív békepolitikát folytat a nemzetközi 
szervezetekben és a nemzetközi közvélemény előtt.

A semlegesség és a szuperhatalmak

Lényeges mindezen összehasonlító jellegű elméleti alapok után tisztázni, 
hogy a hidegháborús környezetben az ellenséges szuperhatalmak ho
gyan kezelték a semlegesség kérdését, hiszen azonos kritériumrendsze
rek esetén ez is igazodási pontot jelenthetett a semlegesek diplomáciai 
vezetése számára.

Az USA politikai vezetése a hidegháború kezdeti szakaszában -  min
denekelőtt John Foster Dulles42 -  igen nehezen fogadta el az osztrák 
semlegesség, mint nemzetközi politikai lehetőség létét.43 A kiélezett, fe
szült politikai helyzetben nyilván az „aki nincs velünk, az ellenünk van” 
elve dominált. A szocialista semlegességről vallott korábbi marxista-leni

40 Közismert tény, hogy a Magyar Honvédség feladata egy ilyen hadműveletben Észak- 
Olaszország megszállása lett volna, a támadó szellemiségű magyar katonai doktrína 
tehát -  alighanem a Szovjetunió vezérkarával egyetértésben -  szintén nem tartotta 
sokra az osztrák semlegességet; akár azt is feltételezhetjük, hogy a magyar katonai és 
politikai vezetés komoly háborús körülmények között az osztrák semlegesség NATO 
általi megsértésével számolt.

41 Verdross, 1980. 37.
42 Hajda, 1993. 25-26. -  Dulles az 1954-es Berlin-konferencián ki is jelentette, hogy az 

osztrák semlegességet -  amennyiben erről nemzetközi megállapodás születik -  csak 
az államszerződésen kívül rögzített formában fogadja el az Egyesült Államok, semmi
képpen sem az aláírandó multilaterális dokumentum részeként.

43 Az amerikai álláspont alighanem a két világháború közötti időszak negatív tapaszta
lataiból táplálkozott, hiszen a semlegesség nem védte meg Norvégiát vagy Belgiumot 
a náci agressziótól, és Svédország valamint Svájc is csak a nácikkal való korlátozott 
együttműködés miatt kerülhette el a katonai megszállást.
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nista téziseit felülvizsgálva44 a második világháború utáni hidegháborús 
időkben a szovjet apparátus is hasonlóképpen vélekedett. Igaz, a szovjet 
érdekeknek megfelelően Maxim Litvinov már 1944-ben egy, a brit és a 
szovjet befolyási övezet közötti semleges, a nagyhatalmak együttműködé
sével kormányzott zóna kialakítását javasolta.45 A Sztálin halála utáni 
enyhülési időszakban mindkét oldal felülvizsgálta saját álláspontját: a 
Szovjetunió felismerte, hogy a „semlegesítés” megakadályozza az érintett 
országok -  Ausztria, Finnország -  integrálását a nyugati védelmi szövet
ségi rendszerekbe, az amerikaiak pedig felmérték, hogy a semlegesítés 
egyben csökkentheti a szovjet befolyást ezen államokra, és így a gazdasá
gi érdekek mentén ezen államok az amerikai övezetben kötnek majd 
k i46 A korábban már ismertetett körülmények mellett ezen felismerés 
terméke 1955 után az osztrák semlegesség is. Ezen különböző gyökerű, 
de azonos eredőjű stratégiai elképzelésekből következik, hogy a hideg
háború folyamán a semleges államokat a szuperhatalmak saját szövetsé
geseikhez képest nagyobb autonóm döntési lehetőséggel ruházták fel, 
ameddig ez nem sértette nagyhatalmi érdekeiket. Ilyen értelemben tehát 
a gyakorlati semlegesség nemzetközi követelményrendszerét a hideghá
borús konfliktusokhoz kellett alakítania az egyes államok politikai veze
tésének.

A semlegesség gyakorlati határait tehát a mindenkori osztrák kor
mány és a nemzetközi környezet együttesen határozta meg, amelynek el
ső próbája az 1956-os magyar forradalom kezelése volt, hiszen például a 
menekültek befogadása vagy be nem fogadása, továbbutazásuk támoga
tása vagy internálásuk is olyan politikai döntés volt, amely ellen a semle
gességet elismerő államok tiltakozhattak.

44 Maucek, 1995. 21. -  Marxista-leninista álláspont szerint csak forradalmi-felszabadí
tó háború vagy imperialista célokat követő háború létezik. Mivel a Szovjetunió kom
munistajellegénél fogva nem viselhet imperialista háborút, a polgárháború lezárultá
val pedig nem állt hadban senkivel, Korovin 1924-ben megalkotta a szocialista sem
legesség tézisét, mely a második világháborúban bekövetkező német támadásig mint 
szovjet külpolitikai doktrína tartotta magát. A második világháború tapasztalata azon
ban azt bizonyította be a szovjet vezetés számára, hogy a semlegesség a támadónak 
kedvez, hiszen például Svájc vagy Svédország semlegessége inkább vált a náci Német
ország, mint a Szovjetunió előnyére. Éppen ezért a hidegháború folyamán a szovjetek 
a semlegesség kérdését pragmatikus módon, minden esetben a szovjet előnyök vagy 
hátrányok szempontjából közelítették meg.

45 Loth, 2000. 80.
46 Loth, 2000. 80-81.
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A négy nagyhatalom képviselteti magát az 1955. évi Bécsi Őszi Vásáron (Magyar Nem■ 
zeti Múzeum -  Történeti Fényképtár)

171



A semlegesség gyakorlata

A semlegesség elméletén túl tehát szükséges megvizsgálnunk a semleges
ség gyakorlatát is a hidegháborús helyzetben. Ha ugyanis a semlegesség 
legegyszerűbb definícióját fogadjuk el -  tudatos kimaradás a háborúkból

akkor a semlegesség, mint fogalom meglehetősen nehezen értelmez
hető a katonai értelemben soha meg nem vívott harmadik világháború 
és az azt megelőző hidegháború időszakában.47 Fontos továbbá ismétel
ten leszögezni, hogy a semlegesség az államra, de nem az egyes állam
polgárokra vonatkozik; az állam semlegessége a szabad véleménynyilvá
nítás alapvető emberi jogát nem érinti. Nyilvánvaló, hogy a semlegesség 
jogi szabályainak durva megsértésére a hidegháború folyamán nem ke
rült sor, hiszen az -  elvileg -  a garantáló hatalmak katonai beavatkozásá
val és a semlegesség, továbbá a szuverenitás megszüntetésével járt volna. 
Vannak azonban forrásaink olyan gyanús ügyekről, amelyek alapján fel
tételezhető, hogy az osztrák kormány esetleg megsértette a semlegesség 
jogi normáit. A kutatást nagyban hátráltatja, hogy a külügyi iratok közül 
a nemzetközi jogi osztály aktái 1945-ig visszamenőleg zároltak, és csak 
belső engedéllyel kutathatóak, ami meglehetősen furcsa 2005-ben egy 
semleges országban.

A semlegesség gyakorlatának bemutatására kézenfekvőén az 1956-os 
magyar forradalom vizsgálata kínálkozik, amely minden érintett oldal és 
az alig egy éve semleges Ausztria diplomáciai tevékenységét próbára tet
te. Az 1956 októberében kirobbanó budapesti forradalom és a vidék 
megmozdulásai, valamint az ezzel járó katonai és menekültügyi kihívás 
tökéletesen váratlanul érte az osztrák politikai vezetést. Ausztria katonai 
értelemben is felkészületlen volt egy ilyen jellegű válságra, hiszen a sem
legesség alig egy éve alatt a komoly amerikai fegyverszállítások és szov
jet fegyveradományok ellenére sem sikerült a területvédelemre alkalmas 
haderőt felépíteni,48 annak magját még mindig az amerikaiak által az 
50-es évek elején az esetleges háborús helyzetekre kiképzett különleges 
rendőri egység, a B-Gendarmerie alkotta, állománya pedig a tervezett 
60.000 fős békelétszám helyett még csak 8.000 főt tett ki. Az osztrák vé

47 N ielsen, 2003.217.
48 Rauchensteiner, 2003. 239. Az osztrák politikai vezetés tudatában volt katonai gyen

geségének. Leopold Figl egy megbeszélésen 1956 nyarán azért szorgalmazta az álta
lános hadkötelezettség kiterjesztését, hogy „legalább egy olyan haderőnk legyen, amely 
komoly esetben 5 lövést lead a határon. "
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delmi minisztérium is csak 1956 júliusában jött létre, a határvédelemért 
felelős székben pedig az az Erwin Fussenegger ült, aki nem egészen egy 
éve hagyta ott a gazdasági szférát, és a nevével is fémjelzett osztrák vé
delmi stratégia 1956 nyarán néhány sorból állt.49 Az bizonyos tehát, 
hogy az erőviszonyok alapján egy szovjet támadást az osztrák haderő las
sítani sem lett volna képes, a határőrizet pedig szervezetlen és felkészü
letlen volt.

A magyar válság, mint kihívás politikai értelemben is súlyosnak bizo
nyult, hiszen abban minden megfigyelő egyetértett, hogy az események 
kimenetele a semlegesség politikai szakítópróbáját jelentette,50 egy eset
leges kudarc vagy a válság eszkalálódása pedig döntően megváltoztatta 
volna a térségben a status quot.

Az osztrák kormány politikai és katonai lépéseket tett a helyzet keze
lése érdekében. A katonai intézkedések közül a legfontosabb feladat 
minden rendelkezésre álló erővel az első napokban nyitva álló oszt
rák-magyar határszakasz lezárása volt, elsősorban azért, hogy megaka
dályozzák Ausztria területéről fegyveresek esetleges beszivárgását Ma
gyarországra -  aminek alapján a Szovjetunió a semlegesség megsértésé
vel vádolhatná Ausztriát51 valamint a fegyveres akciók átterjedését 
Ausztria területére. Az osztrák határőrök a határsértőkkel szemben már 
október 26-án tűzparancsot kaptak,52 amennyiben ezek megtagadták a 
fegyverletételt. Erről a bécsi szovjet nagykövetet is tájékoztatták. Október 
30-án az egykori megszállók katonai attaséit is meghívták a határövezet
be, hogy együtt ellenőrizzék a határőrizet szigorúságát. Az osztrák tűzpa- 
rancs végül életbe is lépett, amikor Reichnitz (Rohonc) térségében egy, 
a határon átsodródott és a fegyverletételt megtagadó, majd visszamene
külni próbáló szovjet katonát egy osztrák határőr november 23-án -  te
hát már jóval a forradalom leverése után -  lelőtt.53 Ezt az egy fegyveres 
incidenst leszámítva a menekültek és az esetlegesen átsodródó fegyvere
sek lefegyverzése és internálása különösebb fennakadás nélkül zajlott

49 A „stratégia” alapvetően két esetet ismert: 1. Csehszlovákia és Magyarország területé
ről összehangolt támadás éri Ausztriát, Jugoszlávia viselkedése pedig bizonytalan. 2. 
Magyarország izolált támadást intéz Ausztria ellen. Ebben az esetben a védelmi mi
nisztériumot St. Johann im Poglau térségébe kell telepíteni.

50 N ielsen, 2003. 216.
51 Nielsen, 2003. 228.
52 Rauchensteiner, 2003. 245-246.
53 A határőrt ráadásul ki is tüntették, amit a szovjet vezetés gyakorlatilag provokációnak 

minősített, ezért tiltakozott is. Később a határőrt áthelyezték.

173



1956 utolsó heteiben. A Szovjetunió azonban több alkalommal támadta 
az osztrák határőrizetet, és az osztrák kormányt fegyverek szállításával, 
kiképzett emigráns csoportok tudatos átengedésével vádolta meg.54 Az 
osztrákok természetesen tagadták, hogy fegyveres csoportokat engedtek 
volna át, ugyanakkor természetesen nem vizsgálhatták minden Magyar- 
országra utazni szándékozó magánszemély szándékát vagy múltját. A 
szovjet tiltakozás hatására azonban október 28-án az osztrák kormány 
Burgenland tartományt zárt övezetté nyilvánította, ahová a bejelentett 
lakóhellyel nem rendelkezők csak külön engedéllyel utazhattak. A ren
delkezés betartására az utakon 23 ellenőrző pontot állítottak fel.55

Utólag nehéz pontosan feltérképezni, hogy pontosan mi is zajlott le a 
határon, de az bizonyos, hogy más érintkezési pont nem lévén, a nyuga
ti hatalmak titkosszolgálatai és megfigyelői Ausztrián keresztül szivárog
tak be Magyarországra.56 Kérdés persze, hogy erről az osztrák hatóságo
kat tájékoztatták-e. Érdekes, hogy több későbbi magas rangú amerikai is 
a térségbe érkezett 1956 októberében: az egyik legismertebb Dean Rusk, 
az USA későbbi külügyminisztere, aki egy Vöröskereszt misszióval tartóz
kodott Bécsben.57 Bármi is történt, Moszkvából két direkt, pontosan 
megjelölt akcióval vádolták meg az osztrákokat:58 a) október 27-én egy 
30 fős -  Münchenben kiképzett -  fegyveres csoport érkezett az osztrák 
határőrök tudtával Magyarországra, akik ezt követően Budapesten be
kapcsolódtak a küzdelmekbe, b) a budapesti osztrák követség előtt fegy
verekkel (is) megrakott Vöröskeresztes autókat „láttak” kirakodni októ
ber 25-én. Franz Oláh szakszervezeti vezető (SPÖ) visszaemlékezéseiben 
beismerte ugyan, hogy anyagiakkal támogatták a magyar szabadsághar-

54 Österreich und dér Aufstand in Ungam in hiesiger Pressebeleuchtung. [Wodak 
moszkvai osztrák nagykövet jelentése Figl külügyminiszternek Bécsbe (1956. decem
ber 3.)] AdR 01 Pol-11. 1956. 412/c,

55 Rauchensteiner, 2003. 246.
56 GecsÉNYT, 2000. 33. -  Norbert Bischoff moszkvai osztrák nagykövet távirata az osztrák 

külügyminisztériumhoz a magyar eseményekkel kapcsolatos szovjet véleményekről. 
Moszkva, 1956. október 30., Gecsényi, 2000. 34. -  „Az osztrák külügyminisztérium fel
jegyzése a magyar-osztrák határon történt állítólagos határsértéssel kapcsolatos hírekről”.

57 Vorsprache bei Staatssekretar Rusk. [Platzer washingtoni osztrák nagykövet jelentése 
Kreisky külügyminiszternek Bécsbe. (Washington, 1961. február 14.)] AdR 01 Pol-II. 
676. -  Dean Rusk államtitkár Platzer osztrák nagykövettel beszélget, és közben emlí
ti meg, hogy járt már Ausztriában 1956 októberében egy Vöröskeresztes misszióval. 
Külön érdekes, hogy a szovjet vádak szerint éppen a Vöröskereszt autóiban csempész
tek Ausztriából az élelmiszer és a gyógyszercsomagok között fegyvereket is a budapes
ti felkelőknek.

58 AdR 01 Pol-II. 412/c. Az osztrák nagykövet Moszkvából jelenti 1956. december 3-án. 
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cosokat,59 de fegyverek csempészését ő is tagadta. A vádak szerint Auszt
rián keresztül érkezett továbbá Magyarországra Fritz Molden, az NSZK 
titkosszolgálatának ügynöke, akit az osztrákok átengedtek a határon. Egy 
másik, a szovjet vádakról szóló jelentés60 61 azt is tudni vélte, hogy a szov
jetek szerint a Vöröskeresztes szállítmányok 80%-a fegyver volt. Moszkva 
egyébként idővel egyre több vádat a magyar kormány által kiadott Fehér 
Könyvből vett át. Hivatalosan és hitelesen sosem sikerült bizonyítani az 
állításokat, bár a Fehér Könyvnek több -  egyre bővített -  kiadása is meg
jelent.

A határzárás különösen megszigorodott, amikor november 4-én a 
szovjet csapatok másodszor is beavatkoztak Magyarországon, Az osztrák 
katonai egységeket teljes készültségbe helyezték, hátravonták a határ 
közvetlen közeléből és parancsba kapták a védelmi harc mellett a nyuga
ti irányú visszavonulás és az infrastrukturális rombolások terveit is. A 
félve várt szovjet támadás elmaradt, tömegével érkeztek viszont a mene
kültek, akiket osztrák táborokba internáltak. December végéig összesen 
160.000 menekült lépte át a határt (más, kevésbé hivatalos osztrák forrá
sok a 200.000-es számot említik62), majd döntő többségük hamarosan 
nyugati országokba távozott. A megerősített határzárat Ausztria végül 
1956. december 15-én oldotta fel.

A katonai határzárás mellett az osztrák kormány politikai lépéseket is 
tett. A válság kiterjedése esetén az osztrák kormány az első napokban ko
molyan számolt Ausztria részleges szovjet megszállásával, ezért nyugat- 
bai'át és forradalompárti beállítottsága ellenére lépéseket tett annak ér
dekében is, hogy semlegességét igazolja, és politikai magatartásával véd
je ki a szovjetek esetleges támadó elképzeléseit. Ez a kettős megfelelni 
akarás figyelhető meg a kormány lépésein: 1956. október 28-án 
határozatot63 fogadott el, amelyben kérte Moszkvát, hogy segítsen a vér
ontás megállításában, és felhívta a szovjet vezetés figyelmét arra, hogy a 
„szabadság helyreállítása az emberi jogok alapján erősíti a békét

59 Malicek, 1995. 59.
60 Österreich und die Ungarnkrise, ein Gesprách mit einem Funktionar dér russischen 

Botschaft in Paris. [A párizsi osztrák nagykövet levele az osztrák külügyminiszternek 
Becsbe. (Párizs, 1957. január 29.)] AdR 01 Pol-II. 470/b.

61 Sciimid]., 2003. 262-263. -  A visszavonulás esetére Burgenland valamennyi hídjának 
felrobbantását is parancsba adta Bécs, ezért november 5-én éjjel mindenhová megér
keztek a speciális egységek.

62 Schmidl, 2003. 269-270.
63 A nyilatkozatot magyarul publikálta Gecsényi, 2000. 29.
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Európában”.64 Ugyanakkor a szovjet diplomáciai reakcióktól való félel
mükben Nagy Ferenc 1947-ben emigrációba kényszerített egykori ma
gyar miniszterelnököt visszafordították a schweehati repülőtérről, és visz- 
szaküldték Svájcba.65

Julius Raab kancellár ugyanakkor az osztrák semlegesség mibenlét
ének pontosítására is felhasználta a kínálkozó válsághelyzetet, és rámu
tatott, hogy az osztrák semlegesség nem érdektelenség,66 és nyilatkoza
taiban kiállt a menekültek befogadása, a humanitárius segítség mellett. 
Ezzel az osztrák semlegesség katonai jellegét erősítette, és következete
sen elhárította a szovjet figyelmeztetéseket a semlegesség mélyebb értel
mezési lehetőségeire.

Az 1956-os magyar forradalom okozta diplomáciai feszültség több éven 
keresztül megterhelte a magyar-osztrák kapcsolatokat,6̂  de néhány hó
napig a Szovjetunió is neheztelt Ausztriára, míg végül 1957. április 24-én 
Mikojan szovjet miniszterelnök hivatalos bécsi látogatásán nem rende
ződtek a kapcsolatok.68 A válsághelyzetet követő konfliktusok ellenére 
megállapítható tehát, hogy az osztrák semlegesség 1956-ban jól vizsgá
zott, és a konfliktus elején feltételezett legrosszabb opciók nem valósultak 
meg. Ez természetesen nem kizárólag a határozott osztrák intézkedések
nek köszönhető, ennek hiányában azonban az osztrák semlegességbe ve
tett nagyhatalmi bizalom jóval kisebb lett volna a válság lezárulta után. Az 
egész világ figyelmét felkeltő 1956-os válságkezeléstől eltérően azonban a 
„mindennapokban” az osztrák kormány feltételezhetően több alkalom
mal is megszegte a semlegesség jogi -  elsősorban katonai -  kritériumait.

A következő érdekes szituációra az osztrák Honvédelmi Minisztérium 
egyik, a Kancellári Hivataltól információt kérő leveléből69 derült fény: 
1957 februáijában és 1958 januárjában állítólag angol veteránok síbaj
nokságot szerveztek Bad Gasteinben. A minisztérium helyi információi

64 N ielsen, 2003. 228.
65 N ielsen, 2003 230.
66 Raab, 1964. 36.
67 A fontosabb jegyzékeket és jelentéseket teljes terjedelmükben magyarul publikálta 

Gecsényi, 2000. 36-55.
68 A megbeszélésekről szóló magyar nagyköveti jelentést magyarul publikálta: Gecsényi, 

200. 55-58. és 61-64.
69 Biitische militarische Skiübungen in Badgastein. [Az adott cím alatt található levélkö- 

teget a Szövetségi Kancellárt Hivatal Külügyi Hivatala állította össze a Honvédelmi 
Minisztérium számára. (Bécs, 1957. március 7.)] AdR 01 Pol-II. 447. -  Az aktában ta
lálható egyes osztrák kormányhivatalok levelezése és egy brit követségi levél, amely 
azonban már az 1958-as hasonló rendezvény lebonyolításával kapcsolatos.
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szerint ugyanakkor a brit hadsereg hegyivadászainak gyakorlatáról volt 
szó. A Kancellári Hivatal válaszában elismerte ugyan, hogy a helyszínen 
jelen volt egy ezredes, 1958-ban pedig egy tábornok is, de a tiszteknek 
semmi közük nem volt a síelő angol veteránokhoz. A válaszhoz mellékel
ték a britek engedélykérő levelét, melyben előre jelezték, hogy a résztve
vők nem viselik majd az egyenruhát. Az ügyből végül nem lett további 
bonyodalom. Természetesen ez nem bizonyítja a semlegesség megszegé
sét, de jogi értelemben egy katonai gyakorlat -  amennyiben arról volt szó 
-  megtartása tilos egy semleges állam területén.

Nemzetközi ügy is lett azonban abból a szintén katonai ügyből, ami
kor 1977-ben osztrák vámosok a schwechati repülőtéren egy Ausztriából 
Szíriába tartó teherszállító repülőgépen a Bundesheer készleteiből szár
mazó kézifegyvereket és lőszert találtak. Az osztrák kormány nem ismer
te el felelősségét, a hadügyminiszter70 pedig lemondott, de amennyiben 
az osztrák kormány hadianyagot adott el Szíriának -  amely ekkor a nem
zetközi jog szerint hadviselő fél volt az a svájci értelemben vett semle
gesség megsértésének számított.71 A fegyverexport lehetőségének erköl
csi és jogi kérdése egyébként is foglalkoztatta az osztrák politikát, hiszen 
a ’70-es években Chile és Argentína is vásárolt osztrák fegyvereket, és ha
marosan megjelentek a Közel-Kelet vásárlói is, a döntően állami tulaj
donban lévő és az olajárrobbanás miatt gondokkal küszködő osztrák ne
hézipar és hadiipar számára pedig nagyon jól jöttek a pénzes megrende
lések. A ’80-as években azonban a folyamatosan kiszivárgó információk 
és az ezekből keletkező kényelmetlen diplomáciai helyzetek miatt a kor
mányzat végül erősen visszafogta és ellenőrizte a fegyverexportot.72

Ezen feltételezésekkel szemben bizonyított tény, hogy 1955 decembe
rében a frissen felállított osztrák hadsereg tábornoka, Emil Liebitzky tár
gyalásokat folytatott az olasz védelmi miniszterrel és a NATO olaszorszá
gi parancsnokságával, amelyeknek kimondott célja egy esetleges szovjet 
támadás esetén a védelem összehangolása volt.73 Ugyancsak bizonyított 
tény, hogy az amerikai légierő 1958 júliusában74 -  a Libanonba irányu

lt) Dusek -  Peonka -  Weinzierl, 1995. 290.
71 Mivel a levéltári anyagokra 30 éves zárlat és pár éves adminisztrációs korlát vonatko

zik, az erre vonatkozó aktákat legkorábban 2011-ben lehet majd kutatni.
72 Rathkolb, 2001. 119.
73 Rathkolb, 1997. 122-123. -  Igaz, a hír kiszivárgása után Washington tagadott, és 

azonnal megszakította a tárgyalásokat.
74 Kisebb tömegben és diplomáciai bonyodalmak nélkül, de az amerikai légtérsértések 

állandóan napirenden voltak 1955-1958 között.
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ló csapatszállítás miatt75 több száz alkalommal sértette meg az osztrák 
légteret a Raab-kormány tudtával, holott erre az államszerződés értelmé
ben nem lett volna jogi lehetősége.'6 A szovjetek jegyzékben tiltakoztak 
a légtérsértések miatt. Ugyanakkor az osztrák kormány 1955 végén meg
tagadta Csehszlovákiának az Egyiptom felfegyverzésére szánt -  és az 
1956-os háborúban felhasznált -  fegyverek átutaztatására kért engedé
lyét. Az is tény, hogy az USA nagykövetségén 1955 után a katonai attasé 
feladata volt veszély esetén az osztrák hadsereggel való kapcsolattartás és 
a NATO-val való együttműködés megszervezése.77 Azt nem tudni, hogy 
a NATO tervei szerint pontosan milyen esetekben avatkoztak volna be 
Ausztria területének védelmében, abban viszont az elemzők döntő több
sége egyetért, hogy ha Ausztriát keletről katonai támadás érte volna, a 
NATO a status quo kedvezőtlen megváltozása miatt idővel válaszlépése
ket foganatosított volna. Ausztria összehangolt katonai védelmének elő
segítését szolgálta továbbá, hogy az 1960-as évek közepétől az osztrák 
haderő egyes tisztjeinek továbbképzéseit az Amerikai Egyesült Államok 
biztosította.78 Általános nemzetközi figyelmet keltett 1996-ban a CIA 
azon bejelentése, miszerint Ausztria területén az 1950-es évek óta elha
gyott rejtekhelyeken 79 katonai raktára található, amelyről az osztrák la-

75 Hajda, 1993. 47-53.
76 Die österreichisch-amerikanischen Beziehungen. [Platzer, washingtoni osztrák nagy

követ levele Figl külügyminiszternek. Bécsbe {Washington, 1958. december 9.)] AdR 
01 Pol-II. 471. -  A Washingtonból 1958. december 9-én Bécsbe küldött jelentés sze
rint az amerikaiak a libanoni és a berlini krízis miatt komoly katonai szállító tevékeny
séget folytattak Ausztria fölött, holott engedélyt hivatalosan csak 20-30 repülőgép át
haladásához kértek civil amerikaiak evakuálása érdekében. Ausztria szóban tiltako
zott, 1958 júliusában azonban -  nyilván a moszkvai tárgyalásokra szánt gesztusként -  
szigorították a légtérhasználat feltételeit. Ez volt az első olyan éles eset, amikor a szov
je t számítás a Svájc-Ausztria semleges ék kapcsán bevált, és Ausztria egykori semlege
sítése a NATO katonai tervezését hátrányba hozta.

77 Rathkolb, 1997. 120-128.
78 Aktenvermerk. [Prader osztrák védelmi miniszter levele Kreisky külügyminiszter ré

szére. (Bécs, 1965. augusztus 18.)] AdR 01 Pol-II. 1013 -  Az osztrák védelmi minisz
ter az USA védelmi miniszter-helyettesével (Cyrus R. Vance) tárgyal fegyverek beszer
zéséről és a tisztek továbbképzéseiről. Igaz, Prader védelmi miniszter 1966. szeptem
ber 12-én Moszkvában Malinovskij marsallal is tárgyalt, de a katonai együttműködés 
jóval felületesebb volt. Érdekes, hogy a marsall Prademél barátságosan rákérdezett, 
hogy bár tudja, hogy az osztrák haderő diszlokációja alapján inkább keletről jövő tá
madásra készült fel, de érdekli, hogy a semlegesség amerikai megsértése esetén is lő
nének-e? Az osztrák védelmi miniszter biztosította, hogy igen, de jelezte, hogy az oszt
rák haderő egyik nagyhatalom támadásának sem lenne képes ellenállni, ezért abban 
bízik, hogy erre egyáltalán nem lesz szükség.
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Az osztrák tartományi hadsereg első díszfelvonulása a bécsi Hősök terén: az előtérben 
Julius Raab kancellár, Adolf Schárf kancellárhelyettes és Emil Liebitzky (Magyar Nem
zeti Múzeum -  Történeti Fényképtár)
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kosság nem is tud.79 A kellemetlen bejelentés után történt meg a mint
egy 2000 ember állig felfegyverzésére elegendő raktárak feltárása, ame
lyek többsége a Salzburg-Graz-vonalon feküdt, és érdekes módon még 
az egykori brit és a szovjet (!) megszállási zónába is jutott belőlük. Igaz, 
egykor léteztek itt brit fegyverraktárak is, ezeket azonban a britek infor
mációi alapján az 1960-as években az osztrák hatóságok felszámolták.80 
A feltárást követő hetekben megszólaló visszaemlékezők az osztrák poli
tikai vezetők személyes érintettségére figyelmeztettek, miszerint 
Leopold Figl kancellár (ÖVP), Adolf Schárf kancellár-helyettes (SPÖ), 
Oskar Helmer belügyminiszter (SPÖ), Kari Gruber (ÖVP) külügyminisz
ter és Ferdinand Gráf (ÖVP) belügyi államtitkár tudott a raktárakról (a 
helyszínekről nem biztos), az esetleges ellenálló csoportok szervezője pe
dig a hírek szerint Franz Oláh szakszervezeti vezető (SPÖ) volt.81 Arról, 
hogy a raktárakat 1955 után bármilyen katonai céllal használták volna, 
nincs semmiféle adat; mivel Ausztria nem keveredett háborúba, így nem 
is volt rájuk szükség.

A semlegesség alaposabb vizsgálata tehát azt mutatja, hogy Ausztria 
legalábbis a semlegesség kezdeti időszakában, de feltételezhetően azt kö
vetően is a gyakorlatban meglehetősen szabadon értelmezte a semleges
ség fogalmát, és a nemzetközi jogi előírások alkalmazását. Fontos azon
ban azt is leszögezni, hogy a hidegháború folyamán a szuperhatalmak 
vagy a szomszédos államok sem vádolták komolyan, huzamosabb ideig82 
Ausztriát nemzetközi fórumok előtt a semlegesség megsértésével. Az 
osztrák külpolitika hidegháború alatti tematikáját elemezve leszögezhet
jük, hogy annak a semlegesség végig fontos eleme volt. Az ország veze
tése -  különösen Kreisky kancellár az 1970-es években -  különös hang
súlyt fektetett a semleges státusból fakadó nemzetközi kapcsolatok ápo
lására, az ENSZ-ben folyó munkára, továbbá aktív részese volt az N+N 
csoport tagjaként a Helsinki folyamatnak.

79 Rauchensteiner -  Ham, 1998. 3-4.
80 Rauchensteiner -  Ham, 1998. 55.
81 Rauchensteiner -  Ham, 1998. 55-56.
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A semlegesség-vita

A nyolcvanas évek második felében 3 nemzetközi kapcsolatokban bekö
vetkező változások az osztrák politikai elitre is mély benyomást gyakorol
tak. Nyilvánvalóvá vált, hogy a nemzetközi erőviszonyok átrendeződése 
a földrajzilag a hidegháborús feszültség epicentrumában fekvő Ausztria 
helyzetét is megváltoztatta: az új világban növekedett az integráció érté
ke, és veszített jelentőségéből az örökös semlegesség kényszerű, bár pa
píron önként vállalt politikája.

Mivel azonban a semlegesség 1955 óta a nemzeti identitás fontos al
kotóelemévé vált, a lakosság többsége nehezen emésztette meg a politi
kai változásokat, amelyekben benne rejlett Ausztria külpolitikájának 
alapvető átrendeződése is. Bár az európai integráció 1989 előtt is az oszt
rák politikai elit kimondatlan céljai között szerepelt, amelynek irányába 
-  külpolitikai mozgásterének függvényében -  lépéseket is tett a minden
kori kormány, ám ez a hidegháborús logika miatt elsősorban a diplomá
cia vonalán történt, a pártok választópolgáraik felé elsősorban a semle
gességet mint politikai értéket sugározták tovább.

A változások belpolitikai hatása először az Osztrák Néppárt soraiban je
lentkezett: kezdeményezéseivel az 1980-as évek elejétől kivívta magának 
az „Európa-párt”82 83 hírnevet. Az SPÖ ideologikusabb vezetése lassabban 
reagált, de az integrációtól béremelkedést és a jólét növekedését remélő 
szakszervezetek és szociális partnerek nyomására a párton belül is többség
be kerültek a csadakozást támogató erők. Fontos megemlíteni, hogy a la
kosság értékrendszerének megfelelően a pártok egyöntetűen hitet tettek a 
semlegesség fenntartása mellett is, ami ugyan fából vaskarikának tűnt, az 
idő azonban bebizonyította, hogy mindez mégiscsak lehetséges.

Az 1980-as évek közepén a Szovjetunió ellenőrzésének lazulása és az 
európai integrációs folyamatok felgyorsulása Ausztriában is a külpolitika 
átértékelésének irányába hatottak. Az Európa-politika erősödéséhez 
hozzájárult, hogy az 1986-os választások után önmagát a Szabadságpárt
tal szemben definiáló nagykoalíció alakult,84 amelyben a külügyminisz-

82 Határesetnek legfeljebb néhány szovjet felszólalás számít az ENSZ Közgyűlésén, pél
dául az 1956-os magyar forradalom idején, de ezek csak politikai manőverek voltak, 
mint azt a válság rendezése után a szovjet vezetés osztrák diplomatákkal folytatott 
megbeszélések alkalmával többször be is ismerte. A magyar kormány 1956-1964 kö
zötti ellenséges magatartása sem a semlegesség megsértésének tényén alapult.

83 Müller, 1997. 281.
84 Khol, 1993. 11.
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téri posztot a Néppárt tölthette be. A pártokban lezajlott vita egyértelmű 
lezárását jelentette a parlamentben 1989. június 29-én tartott szavazás, 
ahol a képviselők a csatlakozási kérelem benyújtása mellett foglaltak 
állást,85 amelyet Alois Mock külügyminiszter 1989. július 17-én adott át 
Brüsszelben.

Hiba lenne azonban a csatlakozási kérelem benyújtását csupán az oszt
rák pártok és az osztrák politikai elit eredményének betudni, hiszen 
mindez nyilván nem történhetett volna meg, ha a nemzetközi közvéle
mény -  elsősorban az ezt korábban sikeresen megakadályozó, de most 
megroppant Szovjetunió -  nem fogadta volna el Ausztria csatlakozásá
nak elvi lehetőségét. Az integráció azonban csak a semlegesség új értel
mezése mellett volt elképzelhető.

A semlegesség kérdésének felvetésére csak a nemzetközi politikai vál
tozások bizonyossá válása után került sor, bár az elméleti vitákban 1955- 
től kezdve folyamatosan napirenden volt az osztrák politikai közéletben. 
Az 1955-ös semlegességi törvényben ugyan kifejezetten „örökös semleges
ségről” volt szó, de a nemzetközi jog és a nemzetközi politika viszonyá
ban a politika primátusából kiindulva nyilvánvaló volt, hogy a megválto
zott helyzetben nem lehetetlen Ausztria státusának megváltoztatása.

A 80-as évek végén még nem látszott biztosan, hogy megtorpannak-e 
a nemzetközi folyamatok, Tartani lehetett a politikai visszarendeződés
től is, ezért az osztrák politikai elit egészen 1989-ig várt a semlegesség 
kérdésének napirendre tűzésével, és a lakosság meglehetősen semleges
ségpárti reakciói láttán többnyire azóta is zajlik a téma politikai lebegte
tése, a vita tehát napjainkig tart. Ennek lényege, hogy a vasfüggöny le
bontása a hidegháborús helyzetben gyakran komoly politikai előnyöket 
biztosító semlegességben is mélyreható változásokat okozott. Kérdésessé 
vált a semlegesség fenntartásának szükségessége,86 hiszen 1989-90 nem
zetközi politikai viharainak hatására markánsan megjelent az a véle
mény, miszerint az osztrák örökös semlegesség pusztán a hidegháborús 
helyzet szülötte, a szovjetek által az osztrák kormányokra erőltetett kény
szerpálya, amelyet az új nemzetközi környezetben azonnal fel kellene 
mondani, és az így megnövelt politikai mozgásteret kihasználva belépni 
a „szabad világ” eddig tiltott szervezeteibe, mint például az Európai 
Unióba vagy a NATO-ba.

85 Falkner, 1995. 334.
86 Brill, 1999. 447.
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Az 1990-es évek elején -  főleg a délszláv válság tapasztalatai alapján -  
a semlegesség értéke a kollektív védelmi rendszerekkel szemben tehát je
lentősen csökkent, mert nyilvánvalóvá vált, hogy a) az Ausztriával szom
szédos régió a vártnál instabilabbá vált, b) az európai integráció kiépülő 
intézményrendszere és az EBEÉ mechanizmusok rendszere egyelőre 
képtelen a komolyabb konfliktusokat kezelni, c) Nyugat-Európa önma
gában nem rendelkezik olyan politikai akarattal és erővel, hogy Közép- 
Európában a békét fenntartsa, 7

Az Európai Uniós csatlakozás lehetősége kapcsán is felmerült a sem
legesség összeegyeztethetőségének kérdése a mély gazdasági és politikai 
integrációval. Sok nemzetközi jogi elemzés után az osztrák diplomácia 
arra a kényelmes álláspontra helyezkedett, hogy mivel 1955-ben az EU- 
12 államainak mindegyike elismerte az osztrák semlegességet, mégsem 
emelt kifogást az osztrák csatlakozás ellen -  sőt, a minél mélyebb integ
rációt követelik meg Ausztriától a semlegesség nem összeegyeztethe- 
teden az ország integrációjával.87 88

A semlegesség körül kibontakozó vitában meg kell különböztetni a 
nemzetközi-jogi és ezzel összefüggésben a státus megváltoztathatóságá
val kapcsolatos vitát, illetve az osztrák politikai elit belső vitáját a semle
gesség fenntartásának célszerűségéről vagy célszerűtlenségéről. A két kü
lön síkon zajló, de igen összefonódott vita nemzetközi jogi vetülete az 
egyszerűbb. A nagyhatalmak a ’90-es években nem gördítettek az osztrák 
semlegesség esetleges felmondásának útjába semmiféle akadályt, a ga
rantáló államok közül az USA, Nagy-Britannia és Franciaország NATO 
tagállamok, akikkel a Ballhausplatz kifejezetten szoros kapcsolatot tar
tott fenn, utóbbi kettővel ráadásul 1995 óta az Európai Unió intézmény
rendszere biztosította a folyamatos szoros kapcsolattartást és együttmű
ködést. Az integrációs folyamatokban való részvételt is megkönnyítette 
volna a semlegesség esetleges felmondása, így ez az integráció mélyíté
sén dolgozó franciák és -  kisebb mértékben -  a britek érdeke is volt. A 
negyedik garantáló hatalom, Oroszország számára is tökéletesen politi
kai és stratégiai értékét vesztette a 90-es évekre az egykor oly fontos sem
legesség ügye, ezért Moszkva 1995 októberében -  nyilvánvalóan gazda
sági megfontolásból és külpolitikai lehetőségeinek ismeretében nyilatko
zatban ismerte el az osztrák semlegesség egyoldalú felmondásának

87 Nowotny, 1992. 13.
88 ZEMANEK, 1994. 13.
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lehetőségét.89 Az osztrák semlegességet egykor elismerő államok között 
sem volt Ausztriának egyetlen állammal sem olyan rossz viszonya, amely 
lehetetlenné tette volna a semlegesség egyoldalú felmondását, így az 
pusztán a belpolitikai döntésre és a semlegességi törvény kétharmados 
parlamenti többséget igénylő eltörlésére várt. Igaz, a NATO keleti bőví
tésével az orosz álláspont a ’90-es évek végére bekeményedett, Borisz Jel
cin már Viktor Kiima kancellár 1997-es moszkvai látogatásán jelezte,90 
hogy a semlegesség fenntartásának az orosz diplomácia jobban örülne, 
mint a felmondásnak, a politikai lehetőséget azonban nem vitatta Orosz
ország.

A belpolitikai vita és a kormánypártok ingadozó magatartása némi
képpen az 1986-tól ismét nagykoalíciós kormányon belül feszülő SPÖ 
(alapvetően semlegességpárti) -  ÖVP (alapvetően technokrata) ellentét
nek tulajdonítható, gyökerei azonban ennél sokkal összetettebbek. A kér
désnek ugyanis nagyon komoly költségvetési vetülete is van, hiszen egy 
esetleges NATO-tagság esetén a közösségi katonai standardok elérése 
igen komoly katonai kiadásokat feltételez, ami a szociális kiadások szint
jét veszélyeztette volna91 -  ennek minden belpolitikai következményével. 
Nem véletlen tehát, hogy a hidegháborús nyomás megszűnésével erősö
dött az osztrák részvétel a békefenntartó akciókban, mint nemzetközi ka
tonai projektekben, de nem történtek lépések a semlegesség teljes körű 
felmondására. Igaz, 1990-ben Ausztria az aláíró hatalmakhoz eljuttatott 
jegyzékében jelezte, hogy a semlegességnek csak a katonai jellegű ren
delkezéseit tartja érvényesnek.92 93 Ez lényegében csak a korábbi évtizedek 
gyakorlatának dokumentált megerősítését jelentette. Az osztrák bizton
ságpolitikajó érzékkel rátapintott a NATO keleti bővítéséből fakadó biz
tonsági többletre, és kivárt.

Ez a bizonytalanság tükröződött a kilencvenes évek valamennyi nem
zetközi konfliktusában tanúsított osztrák kormányzati magatartásban. Az 
Öböl-háborúban (1990-91) a semlegességre hivatkozva először lezárták 
az osztrák légteret a katonai gépek9 ’ elől, pár hét múlva azonban a tel

89 Luif, 1998. 22.
90 Luif, 1998. 80.
91 Ma már látjuk, hogy ezeket a kiadásokat minden európai állam (Magyarország is)

ügyesen elszabotálja, Ausztria azonban nem vállalta ennek kockázatát.
92 Németh, 1997. 248.
93 Katonai felszerelést vagy csapatokat hivatalosan nem szállítottak Ausztria fölött, de el

lenőrző vizsgálatok híján erősen kétséges, hogy az 1500 átrepülés mindegyike huma
nitárius célokat szolgált volna.
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jes légtérhasználatot is engedélyezték az USA részére, amíg nem kezdő
dött el a háború. A harci cselekmények 1991. január 16-i megindulása
kor példátlan gyorsasággal (30 óra alatt) módosították a hadianyagokra 
vonatkozó törvényt és a büntetőtörvénykönyvet, aminek következtében 
az ENSZ határozatait érvényesítő akciókat az osztrák kormány ezentúl 
nem tekinti háborús eseményeknek, csupán rendőri akcióknak, így ezen 
esetekre nem érvényes a hadianyag szállításának semleges államok szá
mára általános tilalma.94 1991 februáijában az USA kormánya páncélo
sok (103 db M 88-as típus) földi szállításának engedélyezését kérte Bécs- 
tői, amelyre az engedély az ENSZ felhatalmazásra hivatkozva napokon 
belül megérkezett. Irak ezt követően Ausztriára mint hadviselő félre te
kintett. Ez akár csak 10 évvel korábban elméleti és gyakorlati téren egy
aránt elképzelhetetlen lett volna.

A jugoszláv konfliktus idején (1991) a NATO AWACS gépei számára 
először szintén megtiltották a légtérhasználatot, majd engedélyezték az
zal a feltétellel, hogy Ausztria területe felett kikapcsolják a radarokat. 
Néhány hónap elteltével egyes osztrák katonai egységek az AWACS gé
pein közös NATO hadgyakorlatokon vettek részt. 5

A NATO Partnerség a Békéért programjában való részvételt először el
utasította az osztrák kormány, majd egy hónap elteltével -  mivel Finnor
szág és Svédország elkötelezte magát a projekt mellett -  Ausztria is jelez
te részvételi szándékát, rövid időn beiül pedig a program keretében tar
tott hadgyakorlatok során több ország katonai egységei léphettek Auszt
ria területére, ami némi szigorúságot feltételezve nyilvánvalóan ellenté
tes a semlegesség jogi kötelezettségeivel. A boszniai békefenntartásban 
először elutasító határozat született, majd egy hónap múltán osztrák bé
kefenntartók érkeztek a helyszínre.96

A biztonságpolitika azonban nem csak külpolitikai kérdés, hanem ka
tonai kérdés is, hiszen az osztrák semlegesség fegyveres semlegesség. A 
hidegháborús viszonyok között az ellenséges nagyhatalmak meg is köve
telték a Bundesheer területvédelmi képességeinek minimumát (bár en
nek mértéke arányaiban sem érte el a szembenálló szövetségi rendszerek 
országainak kiadásait és katonai potenciálját), a megváltozott helyzetben

94 Luif, 1998. 30.
95 Luif, 1998. 6.
96 Ausztria 225 főt bocsátott az SFOR rendelkezésére, aminél kevesebbet csak a romá

nok állítottak ki. Igaz, az osztrák kormány érvelése szerint viszont Ausztria a térség 
államaihoz képest messze többet költött a boszniai menekültekre.
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ugyanakkor az osztrák kormány kezébe került a katonai kiadások kérdé
se. Egyfelől a nemzetközi békefenntartó és partnerségi műveletekhez 
szükség lett volna egy jól működő, ütőképes haderőre, másfelől azonban 
a semlegesség álcája mögé bújva és a katonai fenyegetettség hiányában 
óriási összegeket lehetett megspórolni a haderő rovására. A megtakarí
tások eredményeképpen Ausztria a hozzá mérhető államok katonai költ
ségvetésének mintegy felét fordítja haderejére, ezzel azonban komoly 
nemzetközi kritika céltáblájává vált, hiszen az alacsony katonai potenciál 
ma már képtelenné teszi Ausztriát bármilyen komolyabb fenyegetés el
hárítására. Igaz, a napjainkban már NATO-tagállamokkal (valamint 
Lichtensteinnel és Svájccal) körbevett Ausztria nyilván nem szerepel sen
ki céltábláján, egy összehangolt NATO-támadás ellen pedig -  bármeny
nyire is elképzelhetetlen ez -  úgysem lenne esélye. A területvédelem 
gyengeségére ellenpéldaként egyébként az osztrák kormányzat általában 
az ENSZ békefenntartó akcióiban való aktív osztrák részvételre hivatko
zott, kritikusai szerint ugyanakkor ezek a katonai költségvetés igen kis 
szeletét jelentik csupán, ráadásul az ENSZ a kiadások jelentős részét 
(25-30%) megtéríti. 7 Ahol a visszatérítés nem történik meg (például 
Bosznia -  IFOR/SFOR), ott viszont Ausztria állította ki az egyik legkisebb 
egységet.97 98 Ennek ellenére tény, hogy Ausztria a '70-es évek óta folyama
tosan 800-900 békefenntartót bocsát az ENSZ rendelkezésére.99

A ’90-es évek elején tehát nem került komolyan napirendre Ausztria 
NATO tagsága, a NATO kétlépcsős keleti bővítésével (és az utóbbi évek
ben tapasztalható mély politikai válságával) pedig ez valószínűleg hosszú 
időre aktualitását is vesztette. Európa mai biztonságpolitikai térképére 
pillantva ugyanis jól látszik, hogy -  az egyébként szintén igen békés -  or
szág minden szomszédja NATO-tag, kivéve az Ausztria számára semmi
féle biztonságpolitikai kockázatot nem jelentő Liechtensteint és Svájcot. 
Ez egyben azt is jelenti, hogy a kivárás taktikája sikeresnek bizonyult, és 
Ausztria középtávon a biztonság garanciája mellett is jelentős összegeket 
spórolhat meg katonai költségvetéséből, hiszen a NATO közös védelmi 
rendszere úgy garantálja indirekt módon Ausztria biztonságát, hogy 
eközben az osztrák hadsereg nem járul hozzá a NATO tagállamok védel-

97 LuiF, 1998. 69.
98 Luif, 1998. 7. -  Ausztria mindössze 234 fős kontingenst küldött azzal az indokkal, 

hogy a délszláv menekültek tömegeinek befogadása jelentős költségvetési terhet ró az 
országra.

99 Ezzel Ausztria a ’90-es évek közepén -a  nagy békefenntartási hullám lecsengése után 
-  a világ élvonalában volt.
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méhez, és a szövetséget ért/érő katonai kihívásokra sem kell válaszol
nia.100 Ennek fényében logikusnak tűnik, hogy a semlegesség hivatalos 
politikája fennmarad. Amint azonban a fent említett konfliktushelyzetek 
is mutatják, a semlegesség értelmezése olyan pragmatikus elvek szerint 
történik, ami megkérdőjelezi ennek korábbi jogi értelemben vett 
komolyságát. Nem véletlen, hogy az osztrák semlegesség emlegetése 
elfogulatlan szakmai körökben egyre gyakrabban derültség tárgya. 
A semlegesség presztízse az utóbbi években nagyon sokat veszített egy
kori fényéből, az elmélet és a gyakorlat nagyon messze került egymástól. 
A politika egyelőre képesnek bizonyult ennek kezelésére, idővel azonban 
Ausztria nemzetközi megítélését is negatívan befolyásolhatja biztonság- 
politikájának megítélése.

IÖ0 LuiF, 1998. 81.
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