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Maruzsa Zoltán  

 

Ausztria újrafegyverkezése és részvétele az NSZK újrafegyverkezé-
sében  

 
 
Ausztria második világháború utáni újrafegyverkezésének kérdése több okból is 

izgalmas, elsősorban azért, mert Ausztria is német nyelvű ország, mely a második 
világháború idején a Harmadik Birodalom része volt, s ezt követően 10 éven át 
négyhatalmi megszállás alatt állt, újrafegyverkezése pedig az NSZK és az NDK újra-
fegyverkezésével egy időben zajlott. Tekintettel arra, hogy az NSZK a nemzetközi 
szinten is sok vihart kavaró fegyverkezése során számos országgal folytatott gyü-
mölcsöző együttműködést, érdekes lehet annak vizsgálata, hogy hasonló együtt-
működés létrejött-e Ausztriával, s amennyiben igen, volt-e speciális szerepe az al-
pesi országnak a német újrafegyverkezésben.  

Ausztria második világháború utáni sorsát az 1943-as moszkvai deklarációban 
foglaltak határozták meg: a szövetségesek ismét önálló országként kívánták létre-
hozni, és bár szintén megszállás alá került, a győztesek Ausztria-politikája jelentősen 
eltért a németországi gyakorlattól.1 Ennek legmarkánsabb eleme az ideiglenes kor-
mány létrejötte volt már 1945 áprilisában. Az ausztriai „felszabadítás” ebből a szem-
pontból leginkább a magyarországi eseményekkel mutat párhuzamokat azzal a meg-
szorítással, hogy az ország területe nem pusztán szovjet, hanem négyhatalmi meg-
szállás alá került, ennek számos következményével. A Karl Renner vezetésével a szov-
jet megszállási övezetben létrejövő ideiglenes kormány kancellári hivatalán belül a szovje-
tek tudtával létrejött egy hadügyi helyettes államtitkárság -Unterstaatssekretariat für 
Heerwesen2 - az év végéig pedig létrehozták a Hadügyi Hivatalt és annak tartományi 
kirendeltségeit (Heeresamtstellen). Sőt, megalakultak a tartományi Katonai Parancs-
nokságok (Militärkommandos) is.3 Ezen szervek elsődleges feladata a német Wehr-
macht egységeinek leszerelése, a hadifoglyok hazatérésének segítése, valamint a ha-
disírok felkutatása és gondozása volt.4 Tisztségviselőik – például Friedrich Pova alez-
redes – tollából azonban napvilágot láttak az első tervek 6 gyalogos hadosztály, 1 
páncélos hadosztály és 2 gyors dandár felállításáról mintegy 100.000 fős fegyveres 
állománnyal, és megindult az első fegyveres alakulatok felállítása.5 A tervezett had-

                         
1 MARUZSA Zoltán: Az osztrák külpolitika a szövetséges megszállástól az európai integrációig 1945-

1995. Eötvös József Főiskolai Kiadó, Baja, 2007. 12-15. 39-51.  
2 STIFTER, Christian: Die Wiederaufrüstung Österreichs – die geheime Remilitarisierung der westlichen 

Besatzungszonen 1945-1955. Studien Verlag, Innsbruck-Wien, 1996. 32-33. A helyettes államtitkárság vezető-
je a szocialista kötődésű Franz Winterer lett, aki igen változatos katonai életpályát befutva 1945 tavaszán még 
a Birodalmi Légügyi Minisztérium bécsi körzeténél állt szolgálatban alezredesi rangban.  

3
 STIFTER: 37.  

4 UO. 34.  
5 STIFTER: 40. Fontos megjegyezni, hogy a tervezett létszám jelentősen meghaladta az osztrák szö-

vetségi haderő 1938-ban 60.000 fő alatti létszámát.  



 
 

Maruzsa Zoltán: Ausztria újrafegyverkezése és részvétele az NSZK újrafegyverkezésében 
 

 
396 

erő létrehozására azonban már nem kerülhetett sor.  
1945. december 10-én a Szövetséges Tanács a potsdami egyezmény alapján 

Ausztria teljes demilitarizálásra utasította az osztrák kormányt, így a már kialakított 
katonai struktúrákat feloszlatták, az 1.621 fős adminisztratív állományból 759 főt 
azonban más minisztériumok vettek át.6 Megszüntették a Karintiában és Stájeror-
szágban már felállított dandárokat is, továbbra is működhetett azonban a városi 
rendőrség (Polizei) és a vidéken alapvetően katonai szervezetben működő hagyo-
mányos csendőrség (Gendarmerie).  

A megszálló hatalmak által követelt demilitarizáció nyilvánvalóan nem érintette 
a saját parancsnokságuk alatt álló egységeket, melyek kötelékében továbbra is 
szép számmal szolgáltak németek/osztrákok. A brit megszállási övezetben az ön-
magukat a háború végén megadó német egységekből brit parancsnokság alatt fel-
állított Aldrian-dandár mintegy 20.000 fős legénységéből 13.000 volt osztrák, a 
francia megszállási zónában pedig francia parancsnokság alatt is működött egy ön-
kéntes osztrák zászlóalj, mely a háború előtti osztrák egyenruhát viselte.7  

Az osztrák politikai elit nem mondott le könnyen a haderő felállításának tervé-
ről. Az önálló osztrák katonaság létrehozásának igényét bizonyítja Karl Renner szö-
vetségi elnöknek az Amerikai Egyesült Államok kormányához 1946. május 28-án írt 
levele, melyben a haderő megteremtésének szükségességét azzal indokolta, hogy 
azt már a szövetségesek várható kivonulása előtt célszerű felállítani. Más források 
az esetleges kommunista puccsveszély miatt tartották szükségesnek az ezt elhárí-
tani képes fegyveres erők megszervezését.8 Az aggodalmat alátámasztani látszott, 
hogy a Szovjetunió 1946 februárjában a szovjet zónában található és szovjet tulaj-
donban álló USIA-üzemek9 védelme érdekében félkatonai szervezetet állított fel 
(Werkschutz), melynek 1.500 - 2.000 fős állománya részben katonai kiképzésben 
részesült, és 1948-tól könnyű fegyverzetet is kapott.

10
  

Az államszerződéssel kapcsolatos tárgyalások gyors lezárásában bízva 1947-48 
folyamán már az első véderővita is lezajlott az osztrák parlamentben, de az állam-
szerződés aláírásának kitolódásával az ezzel kapcsolatos tárgyalások lekerültek a 
napirendről. A háttérben azonban a kormányzó nagykoalíció pártjai 1948 januárjá-
ban Julius Deutsch vezetésével egy pártközi bizottságot hoztak létre, mely április 
20-án tárgyalásokat folytatott a nyugati zónák megszálló erőinek képviselőivel. A 
salzburgi egyeztetésen Deutsch felvetette, hogy a védelmi képességek növelése 
érdekében a kormány irányítása alatt álló rendőri és csendőri erők kereteit lehetne 
további 5.000, illetve 2.500 fős állománnyal feltölteni. Deutsch a Linz és Graz kör-
zetében felállítandó fegyveres erők, valamint egy – a bécsi rendőrség keretében 

                         
6
 Uo: 45-48.  

7 Uo.42-43.  
8 Uo. 54-56.  
9
 Uprawlenye Sowjetskogo Imuschteschestva w Austrii – Szovjet Tulajdon Ausztriai Igazgatósága. 

10 STIFTER: 92. Stifter kiemeli, hogy a szovjet irányítás alatt álló erők létszámát számos forrás jelen-
tősen eltúlozza, több esetben 12.000 fős állományról esik szó. Ezen túlzások feltehetőleg tudatos dezin-
formációra vezethetőek vissza, melyek a szovjet hatalomátvétel veszélyét kívánták felnagyítani.  
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már létező – 500 fős „egyetemi zászlóalj” (Studenten-Bataillon) részére amerikai 
felszerelést is igényelt.11 A felvetés időzítése szerencsésnek bizonyult: az 1948 feb-
ruárjában Csehszlovákiában bekövetkező kommunista hatalomátvétel okozta ag-
godalmat csak fokozta a júniusban kezdődő berlini blokád. A konfliktus kiszélese-
désétől tartó amerikai, francia és brit erők az Ausztria esetleges megosztása esetén 
életbe lépő vészforgatókönyvek készítésén túl ekkorra érdemben foglalkoztak az 
osztrákok felfegyverzésének kérdésével: az antikommunizmus – miként majd az 
NSZK esetében is – teljes mértékben legitimálta a remilitarizációt. 1948 szeptem-
berére döntés született a három nyugati zónában 1-1 gépesített gyalogsági riadó-
zászlóalj (Alarmbattailon) titokban történő felállításáról a csendőrség keretén be-
lül, egyenként 500 fős állománnyal, salzburgi parancsnoksággal.12 A riadózászlóal-
jak felállítása 1949 tavaszán történt meg. A fegyveres egységeket szükség esetén 
be lehetett vetni egy esetleges kommunista hatalomátvételi kísérlet leverésére, 
ráadásul a magja lehetett a leendő osztrák haderőnek, melynek gyors felállítását az 
államszerződés esetleges aláírása és a megszálló erők kivonása esetén az amerikai 
tervezés az ország stabilitása és a katonai vákuum létrejöttének elkerülése érdeké-
ben kulcsfontosságúnak tartotta. Az első egységek felállításával párhuzamosan 
ezért az amerikaiak a feltartóztatás és visszaszorítás doktrínájának jegyében újabb 
elképzelésekkel álltak elő, melyek Ausztria nyugati részének felfegyverzését céloz-
ták, jelentős anyagi és katonai támogatást helyezve kilátásba.13 A brit és a francia 
kormány azonban inkább visszafogottnak minősíthető ajánlatokat tett, a korábban 
kezdeményező osztrák kormány pedig a folyamatosan romló nemzetközi helyzet-
ben némiképpen elbizonytalanodott: a nyugati zónák nagyobb mértékű és nyilván-
valóan kiszivárgó remilitarizálása tovább ronthatta az államszerződés megkötésé-
nek feltételeit, ami mégiscsak az elsődleges célnak számított.  

Az elbizonytalanodás ellenére azonban az újrafegyverkezés programja folyta-
tódott. 1951 őszétől havi 5 millió schilling folyósítása fejében a csendőrség szerve-
zetén belül elkülönülő, kimondottan katonai kiképzésben részesülő egységek felál-
lítását – egykori katonatisztek kiképzőként való foglalkoztatásával – kérték.14 A 
Szövetségi Kancellári Hivatalban létrejött a speciális egységek felállításának terve-
zéséért felelős „Bécsi Bizottság” (Wiener Kommitee), 1952 augusztusában pedig 
elkezdték működésüket a speciális „csendőriskolák” (Gendarmerieschulen), ahogy 
a katonai jellegű egységek fedőszerveit hivatalosan elnevezték. A hagyományos 
csendőrségtől elkülönülő egységeket azonban igen hamar csak a „B-Csendőrség” 
(B-Gendarmarie) elnevezéssel illették; állományuk 1953 áprilisában 3.527 főt, 1954 
októberében 6.102 főt tett ki.15  

Ausztria nyugati zónáinak katonai megerősítése az osztrák kormány megkerü-
lésével is folytatódott: az amerikaiak támogatásával 1946-tól dolgozó Gehlen-

                         
11 STIFTER: 80-82.  
12

 Uo. 90-91.  
13 Uo. 120-126.  
14 Uo. 155.  
15 Uo. 161.  
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szervezet Ausztriában is tevékenykedett, ügynökeit egy esetleges szovjet támadás 
esetére szabotázsakciókra képezték ki. Emellett az amerikai állambiztonsági szer-
veknek is számos ügynöke volt a térségben főleg egykori nácikból, akik egykor a 
német állambiztonsági szerveknek dolgoztak, és akiket antikommunista beállított-
ságuk miatt reaktiváltak.16 Az 1950 őszén az osztrák kommunisták szervezésében 
kirobbanó sztrájkok letörésében jelentős szerepet játszó szakszervezeti funkcioná-
rius, Franz Olah irányításával, és az amerikaiak anyagi támogatásával jött létre to-
vábbá az Osztrák Kiránduló, Sport és Társasegylet (Österreichischer Wander Sport 
und Geselligkeitsverein), mely Vorarlberg kivételével valamennyi tartományban 
támaszpontokat, kommunikációs központokat és fegyverraktárakat állított fel azzal 
a céllal, hogy Ausztria esetleges felosztása vagy háborús helyzet esetén legalább 
2.000 fős állománya ellenállást fejtsen ki a szovjetek ellen.17 A fegyveres csoportok 
civil szervezet mögé rejtése nem csak a titoktartást szolgálta, de az esetleges lelep-
leződés esetén is megkönnyíthette az osztrák és az amerikai kormány helyzetét, 
hiszen így bármikor le lehetett tagadni a kormányzati támogatás tényét. Az 1990-
es években napvilágra került dokumentumok alapján bizonyos, hogy 1950 és 1954 
között a CIA legalább 65 titkos fegyverraktárt működtetett Salzburg, Felső-Ausztria 
és Stájerország területén, a britek pedig további legalább 33 hasonló létesítmény-
nyel rendelkeztek; a raktárakat ráadásul 1955 után sem ürítették ki.18  

Az osztrák újrafegyverkezésben jelentős fordulatot hozott az államszerződés19 
1955. május 15-én történő aláírása, amely helyreállította Ausztria szuverenitását, 
elismerte függetlenségét és területi sérthetetlenségét.20 Az államszerződés máso-
dik része tartalmazta az engedélyezett osztrák haderőre vonatkozó katonai és lég-
ügyi rendelkezéseket, megtiltotta például a különleges és tömegpusztító fegyverek 
rendszeresítését, vagy például a volt nácik katonai alkalmazását (mely azonban 
nem vonatkozott a Wehrmacht egykori katonáira és tisztjeire), ennek ellenére a 
felállítandó osztrák haderő mindkét szuperhatalom érdekeinek megfelelően terü-
letvédelemre képes erővé válhatott. Az államszerződésből az utolsó tárgyalásokon 
került ki a hadsereg létszámára vonatkozó korlátozás, és a nagyhatalmak hozzájárul-
tak az általános hadkötelezettség bevezetéséhez, hiszen közös érdekük volt, hogy 
Európa közepén ne legyen katonai vákuum, mely mindenkinek biztonsági kockázatot 
jelenthetett volna.21 Érdekes módon francia javaslatra kikerült az államszerződés 

                         
16 RAUCHENSTEINER, Manfried: Die Stellung des Bundesheeres in der Innen- und Aussenpolitik. IN: 

Erich Zöllner (Hrsg.): Österrreichs Erste und Zweite Republik. Bundesverlag, Wien, 1985. 161. STIFTER: 
127-128.  

17 Uo. 130-134.  
18 RATHKOLB, Oliver: Die paradoxe Republik. Österreich 1945 bis 2005. Zsolnay, Wien, 2005. 271.  
19 A dokumentumot kivonatolt formában magyar fordításban közli HALMOSY Dénes: Nemzetközi 

szerződések 1945-1982. Közgazdasági és Jogi – Gondolat, Budapest, 1985. 291-307. 
20 MARUZSA: 49-51.  
21 AdR 01 Pol-II. 336. 1955. június 30. Gruber washingtoni nagykövet jelentése szerint az amerikaiak 

már 1955 nyarán a területvédelemre képes haderő mielőbbi felállítását követelték, és ennek felfegy-
verzéséhez nyugati fegyvereket is felajánlottak. A jelentés szerint egyértelműen a szovjetek elleni eset-
leges területvédő háborúra szerették volna felkészíteni az új osztrák haderőt – a korábbi egyeztetések-
nek megfelelően.  
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tervezett szövegéből a félkatonai szervezetek felállításának tilalma is.22  
Az államszerződés aláírását követően 1955. július 8-án a Szövetséges Tanács ha-

tályon kívül helyezte az 1945. december 10-i határozatát a katonai tevékenység ti-
lalmáról, s létrejött a Szövetségi Kancellári Hivatalon belül a Honvédelmi Hivatal (Amt 
für Landesverteidigung).23 Július 27-én a „B-Csendőrség” ideiglenesen határvédelmi 
feladatokat kapott, szeptember 7-én pedig elfogadták a véderőtörvényt, amely 9 
hónapban határozta meg a szolgálati időt, továbbá – orvosolva az államszerződés 
szövegéből való törlés problémáját – betiltotta a félkatonai szervezetek működé-
sét.24 A hadsereg szervezése azonban meglehetősen lassan haladt:25 a jelentős ame-
rikai fegyverszállítások26 és szovjet fegyveradományok27 ellenére állománya a terve-
zett nagyjából 60.000 fős békelétszám helyett 1956 őszén is csak 8.000 főt tett ki.28 
Az önálló Honvédelmi Minisztérium 1956 júliusában jött létre Ferdinand Graf vezeté-
sével, a hadsereg főszemlézője pedig Erwin Fussenegger ezredes lett, aki nem egé-
szen egy éve hagyta ott a gazdasági szférát, és a nevével is fémjelzett osztrák védel-
mi stratégia 1956 nyarán néhány sorból állt.29 Az 1956-os magyarországi válság 
azonban megerősítette a kormány azon elképzelését, hogy az ország biztonsága ér-
dekében jelentősebb erőforrások mozgósításával fejlesztenie kell a haderőt. Ennek 
eredményeképpen az osztrák hadsereg 1960-ra 3 katonai körzetben (Bécs, Graz, 
Salzburg) összesen 9 felszerelt dandárból – 3 páncélgránátos- és 6 vadászdandár – 
állt, békelétszáma elérte a 48.000 főt. Osztrák hadiipar hiányában a fegyverzet kez-
detben az egykori megszálló erőktől származott: a szárazföldi csapatok döntően 
amerikai fegyvereket használtak, a légierő azonban kezdetben például 4-4 db szovjet 
JAK-11 és JAK-18-as repülőből állt, melyet 1960-tól 30 db használt SAAB-29-es váltott 
fel. Az 1960-as évektől azonban többségében már az állami kézben lévő hazai nehéz-
ipar gyártotta az osztrák hadsereg felszerelését. A fegyverzet javulása ellenére is a 
térségben a hagyományos fegyverzetű katonai egységek erőviszonyai alapján a Var-
sói Szerződés esetleges támadását az osztrák haderő érdemben legfeljebb lassítani 
lett volna képes. Ezen az sem változtatott, hogy a semleges ország katonái 1960-tól 
különféle ENSZ békefenntartó akciókban vettek részt.30  

                         
22 RAUCHENSTEINER (1985): 161.  
23

 STIFTER: 185.  
24 RAUCHENSTEINER (1985): 162.  
25 RAUCHENSTEINER, Manfried: Die Performance war Perfekt. IN: Die Ungarnkriese 1956 und 

Österreich. Böhlau, Wien-Köln-Weimar, 2003. 239. Az osztrák politikai vezetés tudatában volt katonai 
gyengeségének. Leopold Figl egy megbeszélésen 1956 nyarán azért szorgalmazta az általános hadköte-
lezettség kiterjesztését, hogy „legalább egy olyan haderőnk legyen, amely komoly esetben 5 lövést lead 
a határon.”  

26 AdR 01 Pol-II. 336. 1955. május 3. és május 25. 
27

 AdR 01 Pol-II 355. 1955. szeptember 23. 
28 Ennek oka, hogy az első hadköteleseket – 12.800 főt – 1956. október 15-én hívták be szolgálatra.  
29 A „stratégia” két esetet ismert: 1. Csehszlovákia és Magyarország területéről összehangolt táma-

dás éri Ausztriát, Jugoszlávia viselkedése pedig bizonytalan. 2. Magyarország izolált támadást intéz 
Ausztria ellen. Ebben az esetben a védelmi minisztériumot St. Johann im Poglau térségébe kell telepíte-
ni. MBLV Zl. 401-strgeh/III/Gz 56, 1956. július 25.   

30 MARUZSA: 91-92.  
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Alighanem ez a nyilvánvaló felismerés is motiválhatta Liebitzky vezérkari főnököt, 
amikor személyesen lépett kapcsolatba Taviani olasz védelmi miniszterrel, hogy rajta 
keresztül Ausztria összehangolja védelmét a NATO védelmi terveivel. A látogatás 
még az amerikai stratégákat is aggasztotta, mert az nyilvánvalóan nem volt össze-
egyeztethető Bécs semlegességével, és megakasztották a tárgyalásokat.31  

Az osztrák Bundesheer és a nyugatnémet Bundeswehr között már a felállítás 
közben is fennálltak akár bizalmasnak is tekinthető kapcsolatok. Az NSZK Védelmi 
Minisztériuma például 1958. november 13-án kelt levelében32 kérte, hogy a Kül-
ügyi Hivatal érdeklődjön Bécsben a szovjetektől kapott T-33-as és a közeljövőben 
érkező T-54-es típusú tankok hírközlési eszközeivel kapcsolatosan: a frekvenciatar-
tománytól a méretig minden részlet érdekelte őket. Az NSZK nagykövetségének 
válaszát Bécsből 1958. december 5-én adták fel, ebben az osztrák fél közölte, hogy 
nincs T-54-es harckocsijuk, csak T34/85-ös, de a válaszban nem ez az érdekes: a 
dokumentum szerint az osztrák Védelmi Minisztérium politikai okokból tartózkodik 
a választól, arra hivatkozva, hogy az csakis a Szövetségi Kancellári Hivatalon keresz-
tül történhetne, ezért a Strauß és Graf védelmi miniszterek közötti személyes 
megegyezés értelmében az ilyen jellegű katonai információk cseréje csakis Dr. 
Acker alezredes és Zeininger őrnagy között valósulhat meg. A választ elolvasva a 
Külügyi Hivatal 1959. január 9-én kelt levelében figyelmeztette is az NSZK Védelmi 
Minisztériumát, hogy a két megnevezett személy véletlenül se kezdjen magánleve-
lezésbe, inkább küldjenek egy alkalmas tisztet Bécsbe a kívánt információkért.33 Ez 
a feltételezhetően véletlenül fennmaradó levelezés mindenképpen a két fél közötti 
együttműködés bizalmas és kiépített jellegét bizonyítja, és azt is megmagyarázza, 
hogy egyes ügyeknek miért nincs nyoma a levéltárban.  

A két fél közötti konstruktív együttműködésre szép példákat kínál a két védelmi 
minisztérium közötti levelezés néhány esete is: 1962 áprilisában a német fél érdeklő-
dött az osztrák haderő kötélpálya-építési tapasztalatai felől, 34 októberben az osztrák 
fél kért tájékoztatást a német tisztek fizetéséről és nyugdíjazásának mikéntjéről,35 1962 
decemberében és 1963 februárjában pedig az osztrák fél kérésére az NSZK bécsi nagy-
követsége kért német nyelvű katonai oktatófilmeket a Bundeswehrtől.36 Talán furcsa, 
hogy egy NATO-tag és egy semleges ország ilyen információkat cserél egymással, 
azonban azt is tudni kell, hogy a szorosabb katonai együttműködésre utaló, a német 
újrafegyverkezést titokban támogató direkt magatartásnak nem akadtam nyomára.  

Elmondható ez a hadianyag szállítás területén is, amely előtt Ausztria megszál-
lásának lezárását követően alapvetően megnyílott az út, még akkor is, ha az állam-
szerződés tartalmazott néhány korlátozó kitételt. Ilyenek voltak például a német és 
japán eredetű hadianyagok és haditechnika gyártásának illetve felhasználásának, 

                         
31 RATHKOLB: 272.  
32 PA AA Neues Amt B14 301 19  301-81-16/2286/58.  
33

 PA AA Neues Amt B14 301 19  301-81-16/2286/58.  
34 PA AA Neues Amt B-14 IIA7 831 301-81-02-1/1051/62.  
35 PA AA Neues Amt B-14 IIA7 831 301-81-02-1/2168/62.  
36 PA AA Neues Amt B-14 IIA7 831 301-80-02-1/62 és 301-89-02-0/63.  
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valamint a német állampolgárok hadseregben való jövőbeni alkalmazásának a ti-
lalma. Vizsgálatunk szempontjából kiemelt fontosságú a 15. cikk: „A német újra-
fegyverkezés megakadályozása. 1. Ausztria teljes mértékben együttműködik a Szö-
vetséges és Társult Hatalmakkal annak biztosítása érdekében, hogy Németország-
nak ne legyen módja a német területen kívüli újrafegyverkezése érdekében lépése-
ket tenni.”37 A két német állam újrafegyverkezése 1955-ben már jó ideje foglalkoz-
tatta a nemzetközi közvéleményt, így nem véletlen, hogy az államszerződés is ki-
tért erre a folyamatra. A szövetségesek ugyanis már a háború alatt deklarálták, 
hogy garantálni kell Ausztria függetlenségét, és teljesen le kell választani Németor-
szágról, megakadályozandó, hogy a jövőben ismét német állammá váljon. Mivel 
azonban Ausztria legfontosabb kereskedelemi partnerei hagyományosan a német 
tartományok voltak, ráadásul az NSZK és az NDK egyaránt hatalmas forrásokat 
mozgósított az újrafegyverkezés érdekében, ami csábító lehetett az osztrák ipar 
számára, a szövetségesek szükségesnek ítélték egy ilyen beavatkozási lehetőség 
rögzítését az államszerződésben. További korlátozásokat jelentett Ausztria számá-
ra az 1955-ben rögzített „örökös semlegesség”38 is, ami ugyancsak ezt a folyamatot 
volt hivatott erősíteni, ráadásul többet is jelentett az Anschluß egyszerű tilalmánál: 
Ausztria az ellenséggé vált egykori szövetségesek kivonulásáért cserébe nem csat-
lakozhatott egyik katonai szövetségi rendszerhez sem. A kérdés az, hogy ez a ket-
tős korlátozás megakadályozta-e Ausztriát a német újrafegyverkezésben való rész-
vételben, különösen a jó üzletnek számító hadianyag-szállítások területén.39  

A semlegesség katonai követelményeit egy szárazföldi háborúban az 1907-ben 
aláírt második hágai egyezmény 5. szerződése tartalmazza. A fenti egyezmény a 
hadianyagok szállításáról az alábbiak szerint rendelkezik: „A hadviselő feleknek 
semleges Hatalom területén csapatokat vagy pedig lőszer- vagy élelmiszerosztago-
kat keresztülvinni tilos. … A semleges Hatalom nem köteles megakadályozni fegy-
vereknek, lőszereknek és általában a hadsereg vagy a hajóhad céljaira felhasznál-
ható dolgoknak kivitelét vagy átvitelét a hadviselő felek valamelyike számára. …”40 
Amint látjuk, a fenti pontok a hadiállapotban követendő magatartásformákat rög-
zítik, azaz előírják, hogy a hadviselő feleknek és a semleges államoknak milyen kö-
telességei vannak. A német újrafegyverkezés kérdésére szűkítve vizsgálódásainkat, 
ez azt jelenti, hogy a hadiállapot beállta esetén az NSZK – vagy más hadviselő fél – 
nem szállíthatott semmiféle fegyvert Ausztria területén (és légterén) keresztül, 
Ausztria ugyanakkor nem volt köteles megakadályozni fegyverek és lőszerek ex-
portját, azaz pusztán nemzetközi jogi szempontból Ausztria még hadiállapotban is 
szállíthatott volna hadianyagot az NSZK vagy az NDK számára. Ezt az egyértelmű-

                         
37 MARUZSA: 164.  
38

 MARUZSA: 50-51.  
39 A hadianyag-szállításokra vonatkozó egyes részek megtalálhatóak: MARUZSA Zoltán: Ausztria 

hadianyag-szállításai az NSZK részére – A semlegesség és az államszerződés egy speciális szempontból. 
47-52. Jogtörténeti Szemle. 2011/1. 47-52.  

40 A hágai egyezményeket Magyarország az 1913. évi XLIII. törvényben becikkelyezte, az eredeti 
szöveg magyar fordítását így a magyar törvény szövegének megfelelően közöltem. www.1000ev.hu 
(2012. július 23.).  

http://www.1000ev.hu/
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nek tűnő helyzetet némileg bonyolította, hogy Németországgal a második világhá-
ború végén a győztesek nem kötöttek békeszerződést, ezért nemzetközi jogilag a 
hadiállapot a szövetségesekkel még 1945 után is fennállt. Ne feledjük el ugyanak-
kor, hogy a nyugati szövetségesek 1951-ben, a Szovjetunió pedig 1955-ben dekla-
rálta a hadiállapot megszüntetését Németországgal, így a hadiállapot legkésőbb 
1955-ben megszűnt, és a két német állam a hidegháború folyamán többé nem is 
került hadiállapotba.

41
 Ez a kérdés ugyanakkor irreleváns is elemzésünk szempont-

jából, hiszen egyfelől a semleges Ausztria 1955 után akár hadviselő félnek is szállít-
hatott volna hadianyagot, másfelől pedig az NSZK újrafegyverkezése csak 1955-ben 
vette kezdetét. A már 1946-tól fegyverkező németországi szovjet zóna, a későbbi 
NDK újrafegyverkezésében Ausztria nem kapott semmiféle szerepet, az teljes egé-
szében a szovjet befolyási övezet erőforrásaira támaszkodott.42 Összességében te-
hát megállapíthatjuk, hogy az ország semlegessége nemzetközi jogi szempontból 
nem korlátozta Ausztria külföldi hadianyag-szállításait. Sokkal érdekesebb azon-
ban, hogyan értelmezte Ausztria az államszerződésben megfogalmazott korlátozá-
sokat. Ezzel kapcsolatosan a legkorábbi ismert dokumentum egy 1957. április 12-
én készült jogi állásfoglalás, mely az osztrák iparnak az NSZK katonai közbeszerzé-
seibe való bekapcsolódásáról szólt. Az akkor még a Szövetségi Kancellári Hivatal 
keretein belül működő Külügyi Hivatal nemzetközi jogi osztálya -
Völkerrechtsabteilung - véleményének kikérésére azért került sor, mert „állampol-
gári kérés” érkezett, melyről az alábbi feljegyzés készült: „Az előterjesztésből kide-
rül, hogy egy bizonyos Paul H. Kuligowski nevű úr, egy Klagenfurtban és Bécsben 
működő export-import nagykereskedelemi cég tulajdonosa, bejelentkezett a politi-
kai osztályon, és azt állította, hogy már hosszú ideje intenzíven foglalkoztatja az 
osztrák ipar részvételi lehetőségének kérdése az NSZK Katonai Beszerzési Hivatala 
(Heeresbeschaffungsamt der BRD) által meghirdetett projektekben. Nevezett kö-
zölte, hogy a fent említett hivatal különféle tisztségviselői neki azt állították, hogy 
az NSZK részéről látnak arra lehetőséget, hogy a Katonai Beszerzések Hivatalának 
költségvetésének egy bizonyos részét Ausztria számára bizonyos értelemben „le-
foglalják”, amennyiben ezt a bonni osztrák nagykövetség kéri. A politikai osztály 
munkatársa kijelentette Kulikowski úrnak, hogy a Szövetségi Kancellári Hivatal kül-
kapcsolatokért felelős osztályának ez semmiféle problémát nem jelentene, ameny-
nyiben a Szövetségi Kereskedelmi Kamara vagy annak ipari részlege osztrák szemé-
lyeket írásban felhatalmazna az osztrák ipar képviseletére ezen kérdéskörben, és 
ennek alapján a bonni nagykövetséget értesíteni lehetne, hogy ezen személy(eke)t 
egy, a nagykövetség által alkalmasnak talált formában az NSZK kormányszerveinek 
figyelmébe ajánlja. … A nemzetközi jogi osztály ezen konkrét esetben is rámutat 
arra, hogy az államszerződés 15. pontja értelmében … a fegyverek és a hadianyag 
szállítását az NSZK fegyveres erői számára az államszerződés egyes aláírói az ál-
lamszerződés ezen pontjának megsértéseként értékelhetnék. Nemzetközi jogi 

                         
41 FISCHER Ferenc: A megosztott világ. IKVA, Budapest, 1996. 144-161.  
42 DIEDRICH, Torsten-WENZKE, Rüdiger: Die getarnte Armee. Geschichte der Kasernierten 

Volkspolizei der DDR 1952-1956. Links, Berlin, 2003. 13-93.  
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szempontból ugyanakkor a politikai részleg által kezdeményezett ügyben a javasolt 
eljárással kapcsolatosan nincs más kifogásunk.”43 A dokumentumból az nem derül 
ki, hogy mi lett ezen kezdeményezés konkrét sorsa. Az mindenesetre egyértelmű, 
hogy az NSZK illetékes szervei nyitottak voltak az osztrák cégek német újrafegyver-
kezésbe való bevonására, amit az osztrák külügy ezen állásfoglalás után nyilván 
nem akadályozott meg, az üzlet tehát bizonyára megindult.  

A német újrafegyverkezésben való részvétel tilalmának rugalmasabb értelme-
zését illusztrálja egy későbbi érvelés, melyet 1965. július 28-án alakított ki az akkor 
már önálló Külügyminisztérium nemzetközi jogi osztálya, amikor a Dynamit-Nobel 
cég 500.000 schilling értékben Ausztriában gyártott robbanófejeknek az NSZK-ba 
történő kiviteli lehetősége felől érdeklődött. A nemzetközi jogi osztály az állam-
szerződés már ismertetett 15. pontjára hivatkozva az alábbiakról tájékoztatta a cé-
get: „… A nemzetközi jogi osztály ezt a rendelkezést úgy értelmezi, hogy az csakis 
az Osztrák Köztársaság együttműködési kötelezettségét tartalmazza a szövetséges 
és társult hatalmakkal, azaz csakis az ezen hatalmakkal való közös cselekvés köte-
lezettsége áll fent. Mivel egy ilyen együttműködésre vonatkozó felkérést nevezett 
hatalmaktól Ausztria eddig nem kapott, Ausztria egyedüli, izolált és restriktív fellé-
pése idézett cikk alapján nem várható el. Az államszerződés ezen pontjának fenti 
értelemben történő magyarázata ugyanakkor nem jelenti azt, hogy Ausztria a to-
vábbiakban teljesen felelőtlenül részt vehet a német újrafegyverkezésben. Ausztri-
ának sokkal inkább úgy kellene viselkednie, hogy az ezen szektorban létező gazda-
sági kapcsolatok ne vezessenek egy ilyen, a szövetséges és társult hatalmakkal való 
együttműködést kötelezővé tévő felszólításhoz.”44  

Amint láthatjuk, a két dokumentum közötti időben megtörtént az államszerződés 
hivatkozott pontjának átértékelése: a semlegesség és a nemzetközi jogi előírások be-
tartásával kapcsolatos félelmek helyére a jogi szemfülesség lépett, mely már képes 
volt Ausztria gazdasági érdekeinek megfelelően értelmezni a jogszabályi előírást.  

A Külügyminisztérium nemzetközi jogi osztályának álláspontja tovább puhult, 
amikor 1968-ban a Schoeller-Blechmann Stahlwerke Rt. az után érdeklődött, hogy 
szállíthat-e egy német hajógyár részére mintegy 3.000 tonna nagyságrendben spe-
ciális acéllemezeket 12 tengeralattjáró készítése céljából. Egy ilyen kérésre 1957-
ben feltételezhetően még elutasító válasz született volna, tíz esztendővel később 
azonban a nyilvánvalóan nagy volumenű üzlettel kapcsolatos minisztériumi állás-
foglalás ehhez egyértelműen hozzájárult: „Az államszerződés 13. pontja Ausztria 
számára tartalmazza a speciális fegyverek tilalmát, melyek között a tengeralattjá-
rók és az egyéb víz alatti közlekedési eszközök kifejezetten nevesítve vannak, … 
ugyanakkor ezen túl nem tartalmaz a konkrét esetre vonatkoztatva semmiféle 
nemzetközi jogilag érvényes rendelkezést, éppen ezért figyelmen kívül hagyható. 
Az államszerződés 15. pontja Ausztriát a szövetséges és társult hatalmakkal való 
együttműködésre kötelezi a német újrafegyverkezés megakadályozása érdekében. 

                         
43 Bundeskanzleramt Auswärtige Angelegenheiten, Zahl: 237.129 – VR/57.  
44 Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten, Zahl: 5946 – VR/65. 
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Ezen esetben sem áll fent az államszerződés alkalmazásának konkrét feltétele, hiszen 
a 15. pont végrehajtására csakis a benne említett valamennyi hatalom és Ausztria 
közös akciója keretében kerülhetne sor, és ennek érdekében még egyik fél részéről 
sem érkezett egyetlen kezdeményezés sem. … Nemzetközi jogi szempontból először is 
le kell szögezni, hogy az előterjesztés azon állítása, miszerint Németország nemzet-
közi jogilag még hadiállapotban áll a szövetségesekkel, nem felel meg a valóságnak. 
A hadiállapotot Németországgal a nyugati szövetségesek 1951-ben, a Szovjetunió 
1955-ben nyilvánította befejezettnek. Ezen kívül a Szövetségi Kancellári Hivatal többi 
nemzetközi jogi következtetése véleményünk szerint helytálló. Álláspontunk szerint 
ugyanakkor túl messzire vezetne, ha az állami tulajdonban lévő ipart a semlegességi 
jog területén az állammal egy szinten kezelnénk, ami az előterjesztés esetében … 
tendenciózusan megjelenik. … Véleményünk szerint mindezek alapján a Szövetségi 
Kancellári Hivatal tervezett eljárásával szemben nincs nemzetközi jogi kifogásunk.”45 
Az engedélynek az egyértelműen a kiskapukat kihasználó magyarázata világosan fo-
galmaz, amikor engedélyezi a tengeralattjárók építéséhez szükséges speciális acél 
exportját. Érdekes, hogy a dokumentum foglalkozik az állami tulajdonban lévő cégek 
problémájával, mert az előterjesztés felveti, hogy az állam semlegessége ezekre is 
vonatkoztatható lenne. Való igaz, hogy az állami tulajdonban lévő, és hadianyagot is 
termelő cégek nem tekinthetőek egyszerűen piaci szereplőknek, a nemzetközi jogi 
osztály azonban elutasítja ezt a felvetést, és az állami tulajdonban lévő nehézipar 
számára kedvező állásfoglalást hoz. Amint láttuk, a semlegességi jog szempontjából a 
szállítások akár hadviselő fél részére is megengedettek.  

A német újrafegyverkezés egy speciális területét jelentette a fegyverszállítások 
kérdése Ausztria területén keresztül. A Bundeswehr katonai szállítmányainak át-
engedése a feszült nemzetközi légkörben kellemetlen lett volna Bécsnek. A levéltá-
ri források azonban igazolták, hogy ilyenekre sor került, és foglalkoztak is jogszerű-
ségük kérdésével, amint azt például a Külügyminisztérium nemzetközi jogi osztá-
lyán tartott egyeztetésről 1966. augusztus 5-én készült feljegyzés tanúsítja, mely-
ből egyértelműen fény derül a német hadianyag-szállítások bevett gyakorlatára 
Ausztria területén keresztül: „Egyértelműen megállapítható, hogy az államszerző-
dés 15/1 pontja a hadianyagok Olaszország és Németország között Ausztrián ke-
resztül történő szállításának engedélyezésével nem áll ellentétben. A semlegességi 
jog alapján is problémamentes a szállítások engedélyezése, amíg abban hadiálla-
potban lévő ország nem vesz részt. Annak ellenére, hogy a 15-ös pont semlegességi 
jogi szempontból nem mérvadó, semlegességpolitikai szempontból igenis figye-
lembe kell venni, különösen akkor kell óvatosan eljárni, amikor jelentősebb meny-
nyiségű hadianyagról és nehéz fegyverekről van szó. Tekintettel arra, hogy a Diehl 
cég, Nürnberg, már 1961 óta a legkülönfélébb katonai eszközöket hordja Olaszor-
szágból Németországba, vagy fordítva, mégpedig a külügyminisztérium hozzájáru-
lásával, ezen a gyakorlaton jelenleg semmit sem szükséges változtatni.”46  

                         
45 Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten, Zahl: 46.550 – VR/68. 
46 Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten, Zahl: 58617– VR/66. 
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A négy eset vizsgálata azt mutatja, hogy Ausztria semlegességpolitikai szem-
pontból a német újrafegyverkezésben való korlátozott részvételét is igyekezett 
minél inkább elrejteni a nyilvánosság elől. A dokumentumok alapján az is szembe-
tűnő, hogy Ausztria a semlegesség kezdeti időszakában óvatosabban, az 1960-as 
évek közepétől azonban már meglehetősen szabadon értelmezte nemzetközi jogi 
kötelezettségeit; ha nem is a semlegesség fogalmát, de az államszerződésnek a 
német újrafegyverkezésre vonatkozó nemzetközi jogi előírásait.  

Fontos azonban megjegyezni, hogy a hozzáférhető források alapján Ausztria 
szerepe a német újrafegyverkezésben igen kismértékű volt, területén nem került 
sor „területen kívüli” fegyverkezésre. Ennek oka elsősorban az, hogy az 1955-től a 
NATO tagjává váló NSZK-nak számos szövetséges ország (Franciaország, Portugália, 
Egyesült Királyság, Olaszország) nyújthatott és nyújtott jelentős segítséget az újra-
fegyverkezésben, azt szövetségesei elől sem kellett eltitkolnia, így Bonn – az ismer-
tetett eseteken túl – nem szorult a szomszédos Ausztria segítségére, melynek sem-
leges státusa elkerülhető nemzetközi bonyodalmakhoz vezetett volna.  
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