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Maruzsa Zoltán  
 

Ausztria és a dél-tiroli autonómia 

 
 magyar közéletben – különösen a határon túli magyarság auto-
nómia-törekvéseivel kapcsolatosan – sokszor esik szó Dél-Tirol 
autonómiájáról, melyet a politikai szereplők más-más szem-
szögből, de olyan modellnek tekintenek, melyhez hasonlót a 

magyarságnak is el kellene érnie. Ez önmagában nem is lenne baj, hiszen itt 
mégiscsak egy a koszovói modellnél „európaibb” elképzelésről van szó, emlege-
tése közben azonban szinte kivétel nélkül minden politikai szereplő csak a té-
nyek számára fontos szeletét emeli ki, és nem vizsgálja kellő történeti mélység-
ben és komplexitásban a dél-tiroli autonómia lényegét. Ennek is köszönhető, 
hogy miközben a modellt folyamatosan emlegetik, a lényeges különbségek fe-
lett általában elsiklanak, és nem vonják le a szükséges konzekvenciákat. Ta-
nulmányunk célja, hogy elsősorban is kellő történeti mélységben mutassuk be 
az autonómia kialakulásának körülményeit osztrák levéltári forrásokra és a 
szakirodalomra egyaránt támaszkodva, ennek alapján pedig néhány a magyar 
kérdésre is megfontolandó következtetést is megfogalmazzunk.  

Tirol grófsága – 1363 óta általában a Habsburgok irányítása alatt állt – igazi 
középkori képződmény volt, melynek határai többször változtak, lakossága 
nemzetiségét tekintve nem volt homogén, nem alkotott gazdasági egységet, 
azaz alapvetően politikai egység volt, melynek sorsát saját lakossága mellett 
elsősorban a „nemzetközi” politika alakította. A napóleoni háborúk okozta fel-
fordulás után az örökös tartomány ismét a Habsburg Birodalom része lett, a 
polgárosodás, a modernizáció, az iparosodás ezen állam keretein belül zajlott 
le. A nemzeti ébredés Tirolban sem maradt el: a tartomány északi és középső 
részén a német többség mozgolódott, délen ugyanakkor az olaszokra gyakorolt 
nagy vonzerőt a létrejövő olasz nemzetállam.  

Tirol területén az 1910-es népszámlálás alapján 525.200 (57,3%) német és 
391.300 (42,7%) olasz, valamint ladin1 népesség élt. Tirol déli része az első vi-
lágháború után került Olaszország fenntartósága alá: a Brenner-hágótól délre 
fekvő területet az 1915-ös titkos angol-olasz egyezmény alapján a vízválasztó-
elv érvényesítése szakította le az első világháborút elveszítő német/osztrák 
többségi nemzetről. Az elcsatolt területen az 1910-es népszámlálás alapján a 
383.400 (62,1%) olasz és ladin, valamint 229.300 (37,2%) német élt, összességé-
ben tehát a nemzetiségi elv érvényesült: a háború után kevesebben éltek ki-
sebbségi sorban németek, mint előtte olaszok. Erről a tényről a kérdéssel fog-
lalkozók gyakran elfeledkeznek, pedig ez a Magyarországtól elcsatolt területek 
esetében is igaz. Az más kérdés persze, hogy az új határok mögé került német 
nyelvű lakosság az Olaszországhoz csatolt területek északi részén egy etnikai 

                                                         

1 A ladin egy sajátos, az Alpok zárt völgyeiben fennmaradt közösség, mely nyelvében egyfajta kései 
latint használ, továbbá identitásában is eltér az olasztól.  
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tömbben élt, melyen belül az 1910-es népszámlálás regionális adatai alapján 
89%-os többséget alkotott,2 megfelelő politikai akarat esetén tehát itt is – és 
máshol is – lehetett volna nemzetiségi szempontból „igazságosabb” határokat 
alkotni. (A nemzetiségi régiók a mellékletben található térképeken figyelhetőek 
meg.) A dél-tiroli német nyelvű közösségek 1918 után megkülönböztetett fi-
gyelmet kaptak Ausztria külpolitikájában. Mivel a teljes területen meglévő 
olasz többség nem volt megkérdőjelezhető, Bécs gyakorlatilag fogalomváltoz-
tatást hajtott végre, és Dél-Tirolnak az elveszített tartomány északi, azaz német 
többségű (Német-Dél-Tirol) részét tekintette, politikai törekvései nem érintet-
ték az olasz többségű Trient/Trident (Olasz-Dél-Tirol) térségét, ahol németek 
csak jelentéktelen szórványban éltek.3 Ez megkönnyítette az ügy képviseletét a 
nemzetközi közösség előtt, hiszen így lehetett a területen létező német abszolút 
többségre hivatkozni.4  

Ezen történeti áttekintésben nem térek ki a kisebbségi németség 1918-1945 
közötti történetére, bár érdekes, fordulatokban gazdag korszakról van szó, mely-
ben az erőltetett olaszosítás, a Mussolini-Hitler paktum majd az Anschluß miatti 
elszigeteltség, a Birodalom lengyelországi áttelepítési tervei, az olasz kiugrás 
után a német megszállás és német közigazgatás bevezetése, majd az olasz-brit 
megszállás és a már a Birodalomba áttelepült 70.000 németajkú részleges hazaté-
rése mind-mind hosszú fejezeteket tölthetnének meg. Az osztrák külpolitika és 
az autonómiáért folytatott harc megismeréséhez sokkal fontosabb az 1945 után 
kialakult helyzet elemzése.  

A status quo helyreállítását komoly diplomáciai tevékenység előzte meg: a 
háború után Németországról leválasztott és ismét feltámasztott Ausztria és az 
osztrák politikusok „első áldozatként” kérhették vissza egykor elszakított és né-
met többségű területüket az 1943-as kiugrást követően immár szintén „győztes” 
Olaszországtól.5 1945 szeptemberében Londonban a nagyhatalmak Olaszor-
szág mellett foglaltak állást,6 így Dél-Tirol Olaszországnál maradt. Ebben ko-
moly szerepe volt annak a ténynek, hogy a területi veszteség az olasz választá-
sokon alighanem a kommunisták felé billentette volna a mérleg ingadozó nyel-
vét, illetve annak is, hogy Olaszország nemzetállami jövője ekkor mégiscsak 
kiszámíthatóbban tűnhetett, mint a négyhatalmi megszállás alatt álló Ausztria 
sorsa. Az angol parlamentben azonban jelentős hatása volt az osztrák ellenér-
veknek: kérésükre 1946 tavaszán felmerült a határkorrekció lehetősége, az oszt-

                                                         

2 A népszámlálási statisztikai adatokat – 1910-2001 – között az első mellékletben közöltem.  
3 Hasonló fogalomváltás a magyar politika részéről a mai napig nem történt meg, holott a ma-

gyar többség sem Erdély, sem a Vajdaság, sem Kárpátalja, sem a Felvidék egésze esetében nem lé-
tezik; ebbe az irányba mutatnak ugyanakkor az önálló székelyföldi autonómia-törekvések.  

4 Azt is fontos látni, hogy részben ennek köszönhetően Dél-Tirol területe és lakosságszáma Olaszor-
szág egészéhez képest arányaiban jóval kisebb, mint mondjuk Erdélyé Romániához vagy a Vajdaságé 
Szerbiához képest, így a ragaszkodás és az elveszítéstől való félelem foka is más.  

5 EGEN, Alexander von: Die Südtirol-Frage vor den Vereinten Nationen. Peter Lang, Frankfurt am 
Main-Berlin-Bern-New York-Paris-Wien, 1997. 22-23.  

6 SIEGLER, Heinrich (Hg.): Österreichs Weg zur Souveränität, Neutralität, Prosperität 1945-1959. 
Siegler, Bonn-Wien-Zürich, 1959. 79.  
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rák kormány követelését Dél-Tirol északi részére (Brixen és a Puster-völgy 
mintegy 70.000 lakossal, lásd a mellékelt térképeket) – mely összeköttetést biz-
tosított volna Kelet-Tirol és Észak-Tirol között – ezt azonban Róma és a nagy-
hatalmak végül elutasították.7 

A határ stabilizálódása után nyugati nyomásra 1946. szeptember 5-én szüle-
tett meg a Gruber-De Gasperi egyezmény8 az olasz és az osztrák kormány kö-
zött, mely hivatalosan felolvasztotta a korábban eléggé fagyos diplomáciai lég-
kört. Mindként politikus Tirolból származó konzervatív politikus volt, ami 
részben megkönnyítette a tárgyalást. Az egyezményben Ausztria elismerte a 
Brenner-határt, az olasz kormány ugyanakkor elfogadta Ausztria mindenkori 
kormányának azt a jogát, hogy a Dél-Tirolban élő német nyelvű lakosság érde-
keit képviselje; az olasz állam vállalta továbbá, hogy ezt nem tekinti a belügye-
ibe történő beavatkozásnak, és kötelezettséget vállalt Dél-Tirol területi auto-
nómiájának létrehozására. Az 1947-ben aláírt olasz békeszerződés az egyez-
ményt mellékletként tartalmazta és így nemzetközi jogilag megerősítette. Ez a 
tény nagyon fontos, Magyarország számára ugyanis a hatályos 1947-es párizsi 
békeszerződés nem tartalmaz ilyen jogokat, és szomszédainkat sem kötik ilyen 
vállalások. Lényeges azt is megemlíteni, hogy a szövetséges (és az olasz) dip-
lomácia többek között azért is támogatta és fogadta el a gyenge, megszállt 
Ausztria szerepvállalását az ügyben, hogy az ne legyen az esetlegesen később 
újjáéledő német nacionalizmus táptalaja. Potsdam után már látszott, hogy a 
Dél-Tirolban élő németek lesznek Európában az egyetlen megmaradt, etnikai 
tömbben élő német nemzeti kisebbség, az pedig nyilvánvaló volt, hogy a kis 
Ausztria jóval kisebb nyomást tud majd Rómára gyakorolni, mint Berlin. Eb-
ben a kérdésben tehát ismét a nemzetközi politika döntött, a helyi lakosság vé-
leményét nemhogy a határok kérdésében, hanem még arról sem kérdezték 
meg, hogy magukat osztrák, vagy német kisebbségnek tartják-e inkább; a kér-
dést nyilván egész Ausztria esetében is fel lehetett volna tenni, de a szövetsé-
gesek nem azért nyerték meg a háborút, hogy ilyen kérdéseket tegyenek fel…  

A beígért autonómiát az olasz állam – jogi értelemben eleget téve nemzetközi 
kötelezettségeinek - az első Autonómia Statútumban9 (1948. január 1.) biztosította 
az egyesített Trentino és Bolzano megyéknek (azaz a teljes Ausztriától elcsatolt te-
rületen), melyben azonban az olaszok abszolút többségben voltak,10 a területi au-
tonómia így egyáltalán nem szolgálta a német kisebbség érdekeit.11 Mivel a német 

                                                         

7 SIEGLER, Heinrich (Hg.): Österreichs Weg zur Souveränität, Neutralität, Prosperität 1945-1959. 
Siegler, Bonn-Wien-Zürich, 1959. 80.  

8 CSÁKY, Eva-Marie: Der Weg zur Freiheit und Neutralität. Dokumentation zur österreichischen 
Außenpolitik 1945-1955. Wien, 1980. 114-115.  

9 Lásd bővebben GULYÁS László: A dél-tiroli kérdés rövid története. Bácsország. (2005/Tél).  
10 SIEGLER, Heinrich (Hg.): Österreichs Weg zur Souveränität, Neutralität, Prosperität 1945-1959. 

Siegler, Bonn-Wien-Zürich, 1959. 83. 
11 EGEN, Alexander von: Die Südtirol-Frage vor den Vereinten Nationen. Peter Lang, Frankfurt 

am Main-Berlin-Bern-New York-Paris-Wien, 1997. 28-29. Hasonló módon a vajdasági autonómia 
sem tekinthető a magyarság autonómiájának; még ha számos előnnyel jár is a területen élő ma-
gyarok számára, de nemzeti önrendelkezésről szó sincs. Hasonlóan sikeres lenne Erdély egészé-
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kisebbség képviselői részt sem vehettek az autonómia kidolgozásában, ezért el sem 
fogadták azt. Ausztria kormánya ezt 1951-1955 között több esetben kifogásolta 
Rómának, de nem történt érdemi változás: a megszállt Ausztriának esélye sem volt 
érdekei érvényesítésére a hamarosan a NATO tagjává és az európai integráció 
résztvevőjévé váló Olaszországgal szemben, melynek így jelentősen megnőtt a 
diplomáciai akciórádiusza. 

A félresikerült autonómiával szemben a Dél-Tiroli Néppárt – a kisebbségi 
németek egységes, konzervatív irányítású politikai pártja – következetesen ki-
állt a német nyelvű területen megvalósuló autonómia igénye mellett; tárgyalá-
sos úton, végig legitim szervezetként irányította, szervezte a kisebbség életét a 
helyhatóságokra és a német nyelvű civil szervezetekre, intézményekre támasz-
kodva.12 A kisebbségi politikai párt megosztása nem sikerült az olasz politiká-
nak, bár voltak rá kísérletek.  

A folyamatos politikai tárgyalások mellett a német ajkú lakosság körében a 
sikertelenség miatt egy radikális szervezkedés is megindult, mely 1956-ban az 
első robbantásos merényletkor vált nyilvánvalóvá.13 Az ilyen jellegű radika-
lizmus megjelenésének fontosságára, mint a későbbi siker egyik katalizátorára 
szintén sok utalást hallani manapság, de ne feledjük el, hogy a világ azóta so-
kat változott: ma már nem – vagy csak jóval kisebb mértékben – támogatják a 
szuperhatalmak titkosszolgálatai az ellenséges államokat destabilizáló radiká-
lis csoportokat, illetve az ilyen jellegű csoportokra hamar felkerül a terrorizmus 
címkéje, ami a nemzetközi közvélemény előtt jóvátehetetlen károkat okozhat 
egy nemzeti mozgalom számára.  

A kialakult helyzetben Ausztria kormánya már 1955-ben – az államszerző-
dés megkötését követően szuverenitásának helyreálltával – ismételten jegyzék-
ben kérte Olaszországot közös tárgyalóbizottság felállítására, melyet azonban 
az olasz kormány nemzetközi kötelezettségének teljesített jellegére hivatkozva 
elutasított. Előzetes egyeztetéseket követően 1957-ben a Néppárt tömegtünteté-
sen követelte az autonómiát, az elszakadást az olasz többségű Trentinotól 
(Trident).14 1959-ben egyes német kisebbségi képviselők hivatalosan is az oszt-
rák kormány segítségét és beavatkozását kérték az autonómia ügyébe – nyilván 
előzetes egyeztető tárgyalások alapján.  

Amikor az osztrák diplomácia Franciaországnál (és feltételezhetően a többi 
nagyhatalomnál is) megszondázta a probléma nemzetköziesítésének kérdését, 
Párizs idegesen reagált és inkább a NATO-tag Olaszország mellett foglalt állást. 
Amikor azonban a nemzetköziesítés lehetőségeire az osztrák nagykövet felvetet-
te, hogy Bécs azt fontolgatja, hogy az olasz békeszerződés – melynek mellékletét 
képezte a Gruber-De Gasperi egyezmény – aláírói vagy az ENSZ illetékesebb-e a 
kérdésben, akkor a franciák a szovjetek beleszólási lehetőségének minimalizálása 
                                                                                                                                         

nek autonómiája is, ha létrejönne, hiszen ott a románok abszolút többsége jelenleg is megkérdő-
jelezhetetlen.  

12 SZOMRÁKY Géza – RAJNAVÖLGYI Géza: Tartomány a határon. Európai Utas 37. (1999/4.) 8.  
13 THALER, Martin: Zwischenstaatliches Verhandeln am Beispiel der Südtirolfrage. Wien, 1999. 125.  
14 GÁL Gyula: Az autonómia felépítése. A dél-tiroli eset. Európai Utas 37. (1999/4.) 12.  
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érdekében15 a kérdés ENSZ Közgyűlés elé vitelét javasolták.16  
Többszöri kormányközi tiltakozás után végül a Dél-Tiroli Néppárt kérésére 

hivatkozva az osztrák külügyminiszter 1959. szeptember 21-én nemzetközi jo-
gosítványaival élve az ENSZ Közgyűlése előtt beszélt Dél-Tirol autonómiájá-
nak kérdéséről.17 Az olasz külügyminiszter két nap múlva ugyanott tiltakozott. 
A következő hónapokban jegyzékek sora következett, melyben az álláspontok 
nem közeledtek, így Ausztria kormánya az 1960. szeptemberi ENSZ Közgyűlés 
napirendjére tűzette az autonómia kérdését.18  

Az eddig államközi konfliktus nemzetközi szintre emelésében komoly sze-
repet játszott, hogy Leopold Figl (ÖVP) helyett 1959-ben a kiváló diplomáciai 
kapcsolatokkal rendelkező Bruno Kreisky (SPÖ) vette át a külügyminiszteri 
széket a nagykoalíciós osztrák kormányban. A lendületes külügyminiszter 
1960. február-március folyamán Londonban, Párizsban, Bonnban, Varsóban és 
Belgrádban is tárgyalt az EFTA/EGK problémakör mellett Dél-Tirol kérdésé-
ről, de osztrák delegáció járt Brazíliában, Argentínában, Uruguayban és Chilé-
ben is.19 Ezek a látogatások természetszerűleg konkrét eredményekkel nem jár-
tak, de mindenhol sikerült a probléma fontosságát és az osztrák álláspontot hi-
telesen bemutatni. Kreisky utolsóként 1960. október 4-én Washingtonban 
Merchant külügyi helyettes-államtitkárral tárgyalt Dél-Tirolról és az ENSZ-ben 
várható fejleményekről.20  

                                                         

15 A szovjetek egyébként is megkísérelték az olasz-osztrák viszony élezését, amikor Ausztriát 
arra biztatták, hogy akadályozza meg Dél-Tirol területén olasz (NATO) rakétabázisok felállítását, 
hiszen ezek egy esetleges háborús helyzetben szükségszerűen megsértik a semleges osztrák légte-
ret. Ausztria nem harapott rá a szovjet javaslatra, bár Olaszország 1948-ban Svájccal olyan egyez-
ményt kötött, melynek értelmében komoly katonai létesítményt a határ 50 kilométeres körzetében 
nem állít fel. AdR 01 Pol-II. 597/c. (1959. június 29.)  

16 AdR 01 Pol-II. 597/c (1959. március 4.) A szondázás tényét a dokumentumok igazolják, arra 
azonban nincs bizonyíték, hogy éppen ezen párizsi szondázás az ügy menetére milyen befolyást 
gyakorolt. Kétségtelen azonban, hogy a probléma kezelése ennek megfelelően folytatódott.  

17 EGEN, Alexander von: Die Südtirol-Frage vor den Vereinten Nationen. Peter Lang, Frankfurt am 
Main-Berlin-Bern-New York-Paris-Wien, 1997. 40-42.  

18 THALER, Martin: Zwischenstaatliches Verhandeln am Beispiel der Südtirolfrage. Wien, 1999. 127.  
19 AdR 01 Pol-II. 639. (1960. április 21.) A Pittermann kancellár-helyettes vezette delegáció első-

sorban gazdasági tárgyalásokat folytatott, de bizonyára szóba jöttek aktuális nemzetközi politikai 
kérdések is.  

20 AdR 01 Pol-II. 600. (1960. október 4.) A 15 oldalas kivonatos jegyzőkönyv szerint Merchant, wa-
shingtoni diplomata az ügynek a hágai Nemzetközi Bíróság előtti tárgyalását javasolta, és óvott az 
ENSZ-ben a politikai vita kirobbantásától. Az osztrák delegáció az ügyet több oldalról megvilágította. 
Érvelésük szerint sokkal veszélyesebb lenne az ügy pángermán üggyé válása, vagy az egész olasz 
békeszerződés felmondása, amire az aláíró hatalmaknak joguk van, ha az abban foglaltak nem telje-
sülnek, márpedig a mellékletben helyet kapó Gruber-De Gasperi egyezmény nem teljesül. Erről sike-
rült is meggyőzni Merchantot, aki azonban továbbra is az ügy bilaterális olasz-osztrák kezelése mel-
lett kardoskodott. Kreisky megígérte, hogy az ügy ENSZ elé vitele után a tárgyalások bilaterális ala-
pon folytatódnak majd, és csak abban az esetben kerül az ügy ismét az ENSZ elé, ha az olasz fél ekkor 
sem hajlik a megegyezésre. A további kellemetlen viták elkerülése érdekében kérte az USA közbenjá-
rását az olaszok puhításában. A State Department végül az osztrák kezdeményezés ellen foglalt állást, 
de nem mozgósította szavazógépezetét az 1960-ban tartott szavazáson, mely az érdemi bilaterális tár-
gyalásokra szólította fel az érintett országokat. 1961 folyamán Kreisky az amerikai álláspont puhítása 
érdekében több alkalommal tárgyalt Washingtonban.  
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Az ENSZ Közgyűlésében a téma tárgyalásának kedvező fogadtatását jelen-
tősen megkönnyítette, hogy az ezt megelőző években Ausztria jelentősen nö-
velte nemzetközi politikai aktivitását és pénzügyi támogatását a harmadik vi-
lág országai felé, továbbá semleges államként jó kapcsolatokat tartott fent a 
Szovjetunióval is.21 Aki modellként emlegeti a dél-tiroli autonómiát, annak lát-
nia kell azt is, hogy a mai Magyarországnak nincs olyan lobbi-ereje a világban, 
hogy például az ENSZ előtt bármilyen sikert érhetne el egy hasonló kezdemé-
nyezéssel, és ez nem csak azon múlik, hogy merünk-e nagyok lenni, hanem 
azon is, hogy mennyi pénzt és energiát fordítunk az afrikai és ázsiai országok-
kal való kapcsolatainkba. Ausztriának is hosszú évekbe és bizony komoly 
anyagi ráfordításába került, amíg elsősorban a harmadik világ államainak egy 
részét maga mellé tudta állítani, de a történelmi helyzetnek ebben is nagy sze-
repe volt, hiszen akkoriban élte virágkorát az el nem kötelezettek mozgalma, 
amely államok egy része a NATO-tag és volt gyarmattartó Olaszország ellené-
ben a semleges Ausztriát támogatta. Ennek ellenére az esélyek nem voltak túl 
jók. A második világháború után kialakult bipoláris rendszer a két világháború 
között szerzett tapasztalatok alapján nem kedvelte a kisebbségi kérdéseket, rá-
adásul a nemzetközi folyamatok főszereplője két olyan szuperhatalom volt, 
amely soknemzetiségű létét a nemzetiségi autonómia kérdésének szőnyeg alá 
söprésével is igyekezett leplezni. Ennek szellemében az USA és a NATO tagál-
lamai kiálltak a szövetséges Olaszország mellett,22 így egyértelműen elítélő ha-
tározat elfogadtatása nem sikerülhetett.23 

Az osztrák felvetést az ENSZ különleges politikai bizottsága tárgyalta,24 a 
Közgyűlés pedig 1960. október 31-én egyhangúan fogadta el az 1497-es számú 
határozatát,25 melyben a feleket a helyzet tárgyalásos rendezésére szólította fel. 
Természetesen mindkét fél győzelmi mámorban úszott, holott a határozat 
alapvetően semleges és visszafogott volt. Olaszország azt ünnepelte, hogy nem 
marasztalták el, és nem merült fel a németek önrendelkezési jogának kérdése, 
Ausztria ugyanakkor azt emelte ki, hogy ismét jogot kapott a német ajkú lakos-
ság érdekeinek képviseletére, és Olaszország nem zárkózhat el tovább az ér-
demi bilaterális tárgyalások elől.26 Az általános ünneplés ellenére az álláspont-
ok a következő hónapokban tartott számos egyeztető tárgyaláson sem haladtak 
előre, összességében tehát a sokat emlegetett nemzetköziesítés sem oldotta meg 

                                                         

21 A Szovjetunió hivatalosan nem támogatta az osztrák kezdeményezést. AdR 01 Pol-II. 600. 
(1960. október 4.) A Kreisky-Merchant tárgyaláson részletesen beszéltek a tartózkodó szovjet maga-
tartásról, mely megkönnyíti az ügy nyugodt kezelését. 

22 AdR 01 Pol-II. 672/c (1960. augusztus 5.) Osztrák diplomata jelentése az osztrák ENSZ-
képviseletről. 

23 HAJDA, Lucas: Die politischen Beziehungen zwischen den USA und Österreich von 1955 bis 1983. 
Diplomarbeit, Wien, 1993. 77.  

24 THALER, Martin: Zwischenstaatliches Verhandeln am Beispiel der Südtirolfrage. Wien, 1999. 127-129.  
25 EGEN, Alexander von: Die Südtirol-Frage vor den Vereinten Nationen. Peter Lang, Frankfurt am 

Main-Berlin-Bern-New York-Paris-Wien, 1997. 57.  
26 EGEN, Alexander von: Die Südtirol-Frage vor den Vereinten Nationen. Peter Lang, Frankfurt am 

Main-Berlin-Bern-New York-Paris-Wien, 1997. 58-60.  
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a problémát. 1961 nyarára a dél-tiroli lakosság türelme is elfogyott: egyre sza-
porodtak a robbantásos merényletek az olasz ipari létesítmények ellen. Az ez-
zel a módszerrel – minimális emberi áldozatok mellett – végrehajtott akciókkal 
a német radikálisok jelentették a tárgyalások nyomatékát, amennyiben kilátás-
ba helyezték, hogy az elégedetlen kisebbség Olaszországnak komoly károkat 
képes és fog is okozni. Lombardia egy-egy távvezeték felrobbantása következté-
ben néha napokra áram nélkül maradt, ami milliárdos kiesést jelentett az olasz 
gazdaságnak. Ennek a felismerése jelentős hatást gyakorolt az olasz kormányok 
álláspontjára,27 és a NATO számára fontos térség instabilitásának növekedésével 
az amerikai diplomácia is több figyelmet szentelt a válságnak.28 Nyilván az sem 
volt lényegtelen szempont Róma (és a többi nagyhatalom) számára, hogy itt egy 
német ajkú kisebbségről volt szó, Olaszországnak és mindenki másnak pedig ér-
dekében állott jó viszont ápolni az európai gazdaság motorjaként működő 
NSZK-val, melynek ilyen módon, ha nem is hivatalos szereplőként, de létező sú-
lya volt a kérdésben.  

Fontos azt is észrevenni, hogy a tömegmédia korában ezzel a módszerrel 
sikerült a kérdést a széles nyilvánosság előtt is létező problémaként beállítani, 
ugyanakkor a németek nem estek abba a hibába, mint például a Közel-Keleten, 
ahol egyes merényletekben néha ártatlanok tucatjait gyilkolják meg rettenetes 
módon; ez ugyanis könnyedén a tömegszimpátia elveszítésével járhatott volna. 
Az akciókat olasz diplomáciai vádiratok alapján egyébként Münchenből finan-
szírozták,29 egyes híresztelések szerint az NSZK és az NDK titkosszolgálata is – 
más –más okból – benne volt, továbbá Ausztria területét is igénybe vették az 
akciókhoz, ezeket azonban nehezen lehetett bizonyítani, mint ahogy azt sem, 
hogy az osztrák kormány részt vett-e a szervezésben (véleményem szerint 
nem), vagy csak ismerte a háttérben álló csoportokat. Az olasz hatóságok meg-
torlásul csak 1961-ben 67 embert tartóztatnak le,30 többségük súlyos fegyház-
büntetésben részesült (ennek részleges letöltése után amnesztiát kaptak), a 
robbantások azonban folytatódtak.  

Ausztria kormánya végül a tárgyalások eredménytelenségéért Olaszországot 
téve felelőssé ismét az ENSZ Közgyűléséhez fordult. Ennek eredményeként – 
még az ENSZ Közgyűlésének ülésszaka előtt – kezdett el működni a többségé-
ben helyi szakértőkből és politikusokból álló ún. „19-es bizottság” (11 olasz, 7 né-

                                                         

27 SZOMRÁKY Géza – RAJNAVÖLGYI Géza: Tartomány a határon. Európai Utas 37. (1999/4.)  9.  
28 AdR 01 Pol-II. 748. Az osztrák nagykövet hetente tájékoztatta a State Department tisztviselőit a fej-

leményekről. Az USA folyamatosan hangot adott elégedetlenségének, és kérte az erőszak elfojtását. Az 
osztrák kormány elhatárolódott az erőszakos cselekményektől.  

29 AdR 01 Pol-II. 878. (1963. szeptember 28.) Kreisky külügyminiszter Dean Rusk államtitkárral Wa-
shingtonban folytatott megbeszélésén is tényként kezeli a terrorakciók müncheni szervezését. Részben 
ezzel indokolja a válság gyors rendezésének szükségességét, hogy az ügy pángermán jellegének mielőbb 
elejét lehessen venni. Továbbá: AdR 01 Pol-II. 794. (1962. január 31.) A szovjetek értesüléseiket a sajtón 
keresztül adták hírül a nagyvilágnak. A bolgár sajtóban megjelent információkat a szófiai osztrák képvi-
selet továbbította Bécsbe. A bolgár sajtó az Olympia nevű nyugatnémet neonáci szervezetet vádolta a 
terrorakciók elkövetésével, mely ekkoriban az egyetemeken működött.  

30 THALER, Martin: Zwischenstaatliches Verhandeln am Beispiel der Südtirolfrage. Wien, 1999. 131.  
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met, 1 ladin résztvevővel), melyben végre elkezdődött az érdemi munka. Az 
ENSZ Közgyűlése hosszas vita után31 1961. november 28-án elfogadott 1661. 
számú határozatában32 ismét felszólította a feleket az érdemi tárgyalásokra és a 
vita békés rendezésére.33 Szintén 1961-ben a kérdést az Európa Tanács is napi-
rendjére tűzte, és bizottságot állított fel az események vizsgálatára. 

Az ENSZ 1661. számú határozata sem jelentette az osztrák diplomácia átütő 
sikerét, Olaszországnak ugyanakkor fokozódó nemzetközi figyelemmel kellett 
számolnia, mely lehetetlenné tette az ügy belpolitikai kérdésként történő keze-
lését. Ezzel a ténnyel és a terrorcselekmények miatt növekvő instabilitással 
magyarázható, hogy az alulról szerveződő és legitim 19-es bizottság 1961 és 
1964 között több mint 200 ülésen menetrendet és autonómiacsomagot dolgoz-
hatott ki.34 Mivel a kormányok további finomításokat láttak szükségesnek, 1964 
és 1969 között több bilaterális egyeztetésre került sor, melyeken az álláspontok 
nehezen közeledtek. Az olasz politika kényszerűen fogadta vélt vagy valós sa-
rokba szorítását, a 60-as évek közepén a diplomáciai viszony a folyamatos tár-
gyalások ellenére is fagyos volt olyannyira, hogy Olaszország végül 1967-ben a 
szeparatista, fegyveres német akciók miatt francia támogatással és a szovjet 
diplomácia örömére – megfúrta az EGK és Ausztria között folyó társulási tár-
gyalásokat.35 Róma ugyan hivatalosan sosem ismerte el a politikai bosszú té-
nyét,36 érdemes azonban kiemelnünk, hogy ez az első történelmi példája annak, 
hogy az európai integrációs előnyt egy tagállam egy új jelentkezővel szemben 
nemzetiségi/kisebbségi konfliktus miatt használta ki, és élt a nem hivatalos vé-
tó lehetőségével. Hasonlóképpen alkalmazza ezt a módszert az utóbbi hóna-
pokban Szlovénia Horvátország csatlakozási tárgyalásainak megakasztására a 
két ország közötti tengeri határ vitatott ügye miatt. Magyarország ezt a lehető-
séget annak idején Romániával szemben nem használta ki, hanem gesztus ér-
tékű tettként elsőként szavazta meg Románia felvételét az Európai Unióba.  

A tárgyalások Olaszország és Ausztria között végül kompromisszummal 
zárultak, miután mindkét fél elment a még elfogadható legnagyobb engedmé-
nyig. Aldo Moro és Kurt Waldheim külügyminiszterek 1969. november 30-án 
hagyták jóvá a „19-es bizottság” által elkészített és utána a kormányközi tárgya-
lásokon kiegészített menetrendet és autonómiacsomagot, melyben 137 intézke-
dés szerepelt, többek között 97 alkotmánymódosítást igénylő törvényjavaslat.37  

Ezek közül kiemelkedik az 1972. augusztus 31-én hatályba lépett Új Auto-
nómia Statútum, mely a mai napig az autonómia legfontosabb jogforrása. A 
                                                         

31 A tárgyalásokat részletesen bemutatja: THALER, Martin: Zwischenstaatliches Verhandeln am 
Beispiel der Südtirolfrage. Wien, 1999.134-175.  

32 THALER, Martin: Zwischenstaatliches Verhandeln am Beispiel der Südtirolfrage. Wien, 1999. 187.  
33 EGEN, Alexander von: Die Südtirol-Frage vor den Vereinten Nationen. Peter Lang, Frankfurt am 

Main-Berlin-Bern-New York-Paris-Wien, 1997. 67.  
34 THALER, Martin: Zwischenstaatliches Verhandeln am Beispiel der Südtirolfrage. Wien, 1999. 132.  
35 AdR 01 Pol-II. 1266. A párizsi osztrák nagykövet bizalmas jelentése az olaszok indítékairól. 
36 AdR 01 Pol-II. 1266. (1967. november 13.) Az osztrák nagykövetség Bonnból jelenti bizalmas 

információit. 
37 GÁL Gyula: Az autonómia felépítése. A dél-tiroli eset. Európai Utas 37. (1999/4.) 13.  
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többi törvény megalkotásához és a szükséges alkotmánymódosításokhoz – a 
belső politikai konfliktusok miatt is – 23 évre volt szüksége Olaszországnak, 
ami önmagában is mutatja, hogy még fejlett jogállamokban sem egyszerű egy 
valós területi autonómia kialakítása, amennyiben az állam berendezkedése 
alapvetően nem föderatív alapokon nyugszik.38  

A reformfolyamat végére az autonómia széles körű jogokat biztosít az ott 
élő német ajkúaknak, ladinoknak és persze az olaszoknak is. Ezek röviden ösz-
szefoglalva a következők: 

1. Az autonómiát kapó megyék széles körű igazgatási szabadságot kaptak 
helyi törvényhozással és kormánnyal. Valamennyi közigazgatási szervnél köte-
lező nemzetiségi alapú arányosítás működik, azaz a közigazgatás minden 
szintjén az adott szinten meglévő nemzetiségi arányok alapján kell betölteni a 
pozíciókat. Ez igaz a rendőrségre, a vám- és pénzügyőrségre is. Érdekes példa 
ennek szigorúságára, hogy az állami vasút privatizációs szerződésében is sike-
rült érvényesíteni ezt az elvet, azaz az immár magánkézbe került vasút is al-
kalmazza a nemzetiségi arányok rendszerét. Dél-Tirolban éppen ezért 10 éven-
te minden lakosnak nyilatkoznia kell nemzetiségi hovatartozásáról. Ez kötele-
ző, hiszen minden közszolgálati munkahelyet nemzetiség megjelölésével 
együtt írnak ki, és a betöltéskor ellenőrzik, hogy az illető az utolsó jelentkezé-
sekor minek vallotta magát. 

2. Az autonómia területén megyénként önálló törvényhozó testületet vá-
lasztanak, mely elé törvényjavaslatot a kormány, a képviselők és 2.000 állam-
polgár hiteles aláírásával minden magánszemély benyújthat. A helyi törvény-
hozás által elfogadott törvényeket Rómában egy kormánybiztosnak kell meg-
küldeni, aki azt visszautalhatja újratárgyalásra, amennyiben annak hatásköre 
túllépi az autonómia hatáskörét, vagy kisebbségi érdekeket sért. Ha a vissza-
küldött jogszabályt a törvényhozás abszolút többséggel elfogadja, Rómának 15 
napja van az Alkotmánybírósághoz fordulni, ellenkező esetben a törvény élet-
be lép. Ha a törvény valamely nyelvi csoport érdekeinek sérülésére hivatkozva 
ezt kéri, nyelvcsoportonkénti szavazást kell tartani. 

3. Az autonóm terület működtetésének anyagi fedezetét az olasz állam által 
átengedett jövedelmek biztosítják: az autonóm területen befolyó forgalmi adók 
80%-a, továbbá a vámok 90%-a nem Róma, hanem automatikusan a tartományi 
kormány kezelésébe kerül, mely a tartományi törvényhozás által elfogadott 
költségvetés alapján használja ezt fel az autonómia céljainak megfelelően, min-
den mást azonban Róma finanszíroz. Az autonóm terület pénzügyi bázisa a 90-
es évekre stabilnak volt mondható. 

4. A katonai ügyeken kívül az autonómia területén a német és az olasz 
egyenrangú hivatalos nyelv. A német nyelvűek jogosultak valamennyi állami 
hivatalhoz vagy közintézményhez anyanyelvükön fordulni. Mindezen hivata-
lok a megkeresés nyelvén kötelesek az ügyet bonyolítani, sőt, amennyiben a 

                                                         

38 HUMMER, Waldemar – ZELLER, Karl: Der Abschluß der Durchführung des „Südtirol-Pakets”. 
Österreichisches Jahrbuch für Internationale Politik.  Böhlau, Wien-Köln, 1988. 60-65.  
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hivatal a kezdeményező fél, a megkeresett állampolgár valószínűsíthető nyel-
vén kell a megkeresésnek történnie! Ugyancsak kötelező a hivatalos iratokban 
az adott nyelvnek megfelelő helységnevek használata. 

5. A bírósági eljárás az állampolgárok által kérvényezett nyelven folyik, 
egyszer pedig még az eljárás közben is módjában áll a személyeknek a nyelv-
változtatás. Ebben az esetben megkapnak a bíróság költségén minden iratot 
azon a nyelven is. Többnyelvű szereplők esetén az eljárás is többnyelvű, vi-
szont minden bírói vagy ügyészi beszéd mindkét nyelven elhangzik. 

6. Az iskolák alap és középfokon is egynyelvűek, 2. vagy 3. osztálytól azonban 
mindenütt tanítják a másik nyelvet is. Amennyiben valaki nem a nemzetiségének 
megfelelő iskolába akar beiratkozni, ezt az iskolavezetés megtagadhatja, fellebbe-
zés esetén azonban tartományi bizottságot kell összehívni. Ez nem jellemző, ola-
szok és németek egyaránt járnak egymás iskoláiba, bár az utóbbi években Német-
ország, Ausztria és Svájc 95 milliós német nyelvű lakosságának vonzereje egyre nő, 
ezért jellemzőbbé vált, hogy az olaszok német iskolákba járnak. Minden nemzeti-
ség (olasz, német, ladin) önálló iskolaigazgatóságot működtet, ők veszik alkalma-
zásba az összes tanárt és működtetik az iskolákat. A német nyelvű hallgatók 
zömmel Ausztriában járnak egyetemre, ahol természetesen az osztrák hallgatókkal 
azonos jogokat és kötelességeket élveznek. Egy 1989-es felmérés szerint az 5.400 
német nyelvű egyetemi hallgató közül 1.600 tanult olasz egyetemeken, 3.800 pedig 
Ausztriában. Az innsbrucki egyetem például a padovai egyetemmel közös tanterv 
alapján folytatja az olasz jog kétnyelvű oktatását. Több szak és kurzus kihelyezett 
képzésen működik. 1997-ben Róma megadta az autonóm tartománynak az egye-
tem létesítésének jogát, így jött létre Bozenben a „Freie Universität Bozen”.  

A reformok végrehajtását követően Ausztria Európai Uniós csatlakozási 
tárgyalásai közepette 1992. június 17-én a két kormány közös nyilatkozatban39 
jelezte az ENSZ főtitkárának, hogy a politikai vita véget ért.40 A Gruber-De 
Gasperi egyezménytől összesen 46 évig tartó küzdelem a dél-tiroli autonómiá-
ért olyan eredményes volt, hogy ma a Dél-Tirolban élő németek rendelkeznek 
Európában a legszélesebb körű autonómiával. Iskolarendszerük, tartományi 
kormányuk és törvényhozásuk szilárd anyagi bázison nyugszik, nyelvüket hi-
vatalosan használhatják, identitásukat szabadon megvallhatják, kultúrájukat 
fejleszthetik.41 A Dél-Tirolban élő németek (és olaszok) számára az autonómia 
kifejlesztésén túl az Európai Uniós tagság és a határokon átívelő Tirol-Trentino 
eurorégió létrehozása napjainkig további előnyöket biztosít. Dél-Tirol az auto-
nómia kialakítását követően 3 képviselői hellyel rendelkezett az olasz parla-
mentben, továbbá egy hellyel az Európai Parlamentben. Mindez elképzelhetet-
len lett volna az osztrák diplomácia és a helyi német nyelvű lakosság együttes 

                                                         

39 EGEN, Alexander von: Die Südtirol-Frage vor den Vereinten Nationen. Peter Lang, Frankfurt am 
Main-Berlin-Bern-New York-Paris-Wien, 1997. 71.  

40 ZELLER, Karl: Die Beendigung des österreichisch-italienischen Streits vor den Vereinten Nationen. 
In: Österreichisches Jahrbuch für Internationale Politik. Böhlau, Wien-Köln, 1992. 48-91.  

41 Az autonómia tartalmáról a fentieknél is bővebben GÁL Gyula: Az autonómia felépítése. A dél-
tiroli eset. Európai Utas 37. (1999/4.)  
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erőfeszítései nélkül, ebben a tekintetben tehát Dél-Tirol valóban modell, de 
amint láttuk, helyzetében és történetében számos olyan különbség is fennáll, 
mely megkérdőjelezi ezen modell használhatóságát a mai közép-európai vi-
szonyok között.  

Elemzésünk végén érdemes még egy pillantást vetni Német-Dél-Tirol nem-
zetiségi összetételének változására. Amint az alábbi táblázat mutatja, az 1970-
es évektől megállt a német nyelvű lakosság arányának csökkenése a területen, 
sőt, számuk lassú növekedésnek indult, míg statisztikailag az olasz elem fo-
lyamatos csökkenése figyelhető meg. Ez azt is jelenti, hogy az Európában a má-
ig legteljesebb körű területi autonómia megvalósítása képes volt megállítani és 
megfordítani – a Kárpát-medencében ilyenre 90 éve nincs példánk – a konti-
nens más térségeiben egyre gyorsuló nemzetiségi asszimilációt, lehetővé téve 
ezzel a helyi lakosság nemzeti és kulturális identitásának megőrzését. Az igaz-
ságnak persze ebben az esetben is két oldala van: más vélemények szerint mi-
vel a német ajkú lakosság egy része az autonóm területen kívül vállal munkát, 
a helyi – vagy éppenséggel oda költöző – olaszok egy része is németnek vallja 
magát, mert így jobb eséllyel kap munkát a közszolgálati területen.42 Mivel a 
nemzetiségi nyilvántartások alapja az önbevallás, ezen folyamat léte szinte iga-
zolhatatlan, de a hír önmagában is azt mutatja, hogy az „etnobiznisz” nem csak 
a közép-európai régió sajátja. Amennyiben pedig ebben az igazságban hiszünk, 
az autonómia modell-értéke jelentősen csökken, hiszen ha az asszimiláció Dél-
Tirolban továbbra is létezik, akkor ezek szerint még Európa legteljesebb auto-
nómiája sem képes megállítani a gyakorlatban a kisebbségek beolvadását és 
lassú eltűnését. A jövő kérdése, hogy ezen tény (?) ismeretében a dél-tiroli mo-
dell helyett nem lesz-e mégis inkább a koszovói a követendő példa a jövő gene-
rációi számára.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         

42 A 2001-es népszámlálási adatok szerint 5687 fő adta meg az olaszt az anyanyelvének, de so-
rolta magát a német közösséghez. Ez statisztikailag a német ajkú közösség 2 %-a, ami még nem 
tömeges, de létező jelenségre utal; ráadásul ez a statisztika csak a két adat közötti eltérést mutatja 
ki, aki esetleg mindkét adat esetén önös érdekből nyilatkozott, az ebben a számban nem szerepel.  
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1. Melléklet 
 

Német-Dél-Tirol nemzetiségi összetételének változása 1910-2001 

 Német Olasz Ladin Egyéb 

1910 223.913 (89%) 7.339 (2,9%) 9.429 (3,8%) 10.770 (4,3%) 

1921 193.271 (75,9%) 27.048 (10,6%) 9.910 (3,9%) 24.506 (9,6%) 

1939* 235.000 (69,9%) 80.800 (24,1%) 11.000 (3,3%) 9.000 (2,7%) 

         

1961 232.717 (62,2%) 128.271 (34,3%) 12.594 (3,4%) 281 (0,1%) 

1971 260.351 (62,9%) 137.759 (33,3%) 15.456 (3,7%) 475 (0,1%) 

1981 279.544 (64,9%) 123.695 (28,7%) 17.736 (4,2%) 9.593 (2,2%) 

1991 287.503 (65,3%) 116.914 (26,5%) 18.736 (4,2%) 17.657 (4,0%) 

2001 296.461 (64,0%) 113.494 (24,5%) 18.736 (4,0%) 34.308 (7,4%) 

Forrás: Südtiroler Landesinstitut für Statistik www.provinz.bz.it/astat, 
www.gemeinde.bozen.it Letöltés időpontja: 2010. augusztus 15. *Nincs népszámlálás, csak becslés.  

 
Térképmellékletek 

 
Nemzetiségi viszonyok az egykori Tirol területén 1920-ban 

 
Forrás: PÁNDI Lajos: Köztes Európa 1756-1997. Teleki László Alapítvány, Budapest, 1999. 294-295. 
 
 
Jelmagyarázat: 1. Tartományhatár (Tirol); 2. Osztrák-olasz határ 1919; 3. Osztrák területi igény; 

4. Döntő többségében német anyanyelvű lakosság; 5. Döntő többségében olasz anyanyelvű lakos-
ság; 6. Ladin etnikum; 7. XIX. századi olasz immigráció 
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Az Ausztria által 1945-ben Olaszországtól visszakövetelt részterület  

 
Ausztria eleinte a teljes német többségű területet kérte Olaszországtól, majd a szövetségesek kérésére 

csökkentette területi igényeit (Brixen, Puster-völgy), végül azonban mégis az 1938 előtti határ állt vissza. 
Forrás: Keesing's Archiv der Gegenwart. Sammel Sachregister für das Jahr 1945. Siegler, Wien, 1949. 598. 

 
Tirol nemzetiségi régiói 

 
A nemzetiségi alapú régiók északról dél felé haladva: Osztrák-Tirol (Észak-Tirol és Kelet-

Tirol), Német-Dél-Tirol és Olasz-Dél-Tirol. Forrás: SIEGLER, Heinrich (Hg.): Österreichs Weg zur 
Souveränität, Neutralität, Prosperität 1945-1959. Siegler, Bonn-Wien-Zürich, 1959. 109. 
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