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Szávai Ferenc 
 

Párhuzamos életrajzok  
Viktor Kienböck és Szterényi József az osztrák és a magyar gazdaságban 

 
 
Szerencsére vannak már tanulmányok, doktori disszertációk, melyek érintik 

a címben jelölt két szereplő tevékenységét. Írásom célja mégis az, hogy felkelt-
se a figyelmet a két világháború közötti korszak magyar és osztrák gazdasági 
szereplőjének fontosságára, tevékenységük további kutatására. A két főszerep-
lőnk élete és tevékenysége többször találkozott egymással, annak ellenére, 
hogy Szterényi József tizenkét évvel előbb született, mint Viktor Kienböck. A 
sok közös tulajdonságuk között szerepel az, hogy mindketten a 19. század szü-
löttei, és az Osztrák-Magyar Monarchiáé. Sorsukban különleges szerepet ját-
szott a származás, hiszen Viktor Kienböck édesanyja egy magyar zsidó bankár-
család sarja, Stern József édesapja pedig főrabbi volt. Mindketten vonzódtak a 
gazdaság és a jog világához, különösen a vitás és nehéz kérdések megoldásá-
ban számítottak rájuk saját országukban.  

Magyar részről az egykori kereskedelmi minisztert, báró Szterényi Józsefet 
1925. június 1-én nevezték ki döntőbírónak, az osztrákok pedig dr. Viktor Kienböck 
akkori pénzügyminisztert 1925. szeptember 1-én.1 

1926. március 8-16 között zajlottak a döntőbírói tárgyalások Ausztria és Ma-
gyarország között, a két választott bíró az osztrák fél kérésére semleges területen 
találkoztak egymással, az Isztriai félszigeten az egykori híres fürdőváros Abbázia 
(Opatija) közelében, a mintegy hat kilométerre fekvő Lovran (Laurana) városkában. 
A település ekkor olasz fennhatóság alatt volt. Szterényi választott bíró a pénz-
ügyminiszternek írt feljegyzéseiben felvázolta, hogy a Laurana Hotelben már az el-
ső nap meglátogatta őt Viktor Kienböck, hogy egyeztessenek.  

Amikor 2006 nyarán ellátogattam a helyre, különösen megragadó volt számom-
ra. Lovrant Fiuméből (Rijeka) trolibusszal lehetett megközelíteni Opatiján át. Szinte a 
levegőben éreztem az egykori történelem varázslatos illatát, ott láttam Viktor 
Kienböck és Szterényi József személyét s a szakértők gyülekezetét. Fiuméig vasúton 
jól kiépített rendszer volt, s onnét autóval, hajóval vagy kocsival vezetett az út.  

A Lovran szálloda a Villa Blankenstein és a Villa Beauregard részekből áll. A gróf 
Marie Blankenstein számára készített villát 1880 körül kezdték építeni és 1909-ben 
fejeződött be. A mester a lovranai illetőségű Andrea Rubinich volt, aki Carl Seidl 
tervei alapján készítette el a nyaralót. A Villa Beauregard panziót 1899/1909-ben 
Gabriel Schattenfroh részére Johann Töpfl építette. A mintegy 86 évvel ezelőtti 
eseményeknek tehát Lovran volt a központja.  

                                                 
1 Viktor Kienböck (1873-1956), Szterényi József (1861-1941). Österreichisches Staatsarchiv - Archiv 

der Republik – Bundesministerium für Finanzen. A továbbiakban: ÖStA – AdR- BMfF Dept. 17 Karton 98. 
Zl.: 5370/1925 és Zl.: 60725/1925.  
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1925 előtt 
 
Viktor Kienböck 1896-ban szerzett jogi doktori címet. 1909-ben házasságot kö-

tött Johanna Favargerrel, s három gyermekük született. Részt vett az első világhá-
borúban, a Szerbia elleni offenzívában és 1914 augusztusában Niš-ben fogságba 
került. 1917-ben fogolytársaitól megtanult magyarul, aminek nyilvánvalóan az 
osztrák-magyar döntőbírói tárgyalások során jó hasznát vette. 1917-ben felesége 
közbejárására fogolycsere keretében szabadult. Visszatérése után a közös élelme-
zési bizottságban dolgozott 1918-ig. Fontosabb funkciói 1922-1924 között: pénz-
ügyminiszter és az osztrák államháztartás szanálásának biztosa, majd a Nemzeti 
Tanács képviselője 1924-1926-ig.2  

Az első világháborút követően a teljes helyreállítást nem lehetett megvalósíta-
ni, hiszen a vesztes államok gazdasági ereje erre nem volt elegendő. A jóvátételi 
kötelezettséget ezért a polgári lakosságra, annak vagyonára, valamint a békeszer-
ződésben részletesen felsorolt károkra korlátozták. Az állam javaiban okozott 
károk, a katonai nyugdíjak és a hadisegélyek egymagukban is többet tettek ki, mint 
a polgári lakosság által elszenvedett kár. Az 1921. május 5-i londoni konferencián 
meg is fogalmazták, hogy a jóvátétel nem csupán a háborús károk megtérítésére 
vonatkozik, hanem a győztes államok gazdasági helyzetének a javítását is szolgálja.  

1920 nyarán a Spaa-ban tartott konferencián megállapodtak a jóvátételi felosz-
tás mértékéről: eszerint Franciaország kapja a jóvátétel 52%-át, Nagy-Britannia 
22%-ot, Olaszország 10%-ot, Belgium 8%-ot, Japáné és Portugáliáé egyenként ¾%-
ot, a balkáni államok pedig összesen 6 ½%-ot. 

Magyarország két ízben is megkísérelte, hogy kényszerkölcsön és vagyonvált-
ság útján rendezze pénzügyi helyzetét. Külföldi kölcsönt kapni nem volt egyszerű, 
hiszen a vesztes államok vagyonát és jövedelmét lekötötték a jóvátétel biztosíté-
kául. Éppen ezért a Népszövetség közbelépésére volt szükség. Viktor Kienböck 
pénzügyminiszter irányította az osztrák szanálást3, s az volt a meggyőződése, hogy 
az Ausztriától elcsatolt területen lévő állami vagyon átengedésével jóvátételi köte-
lezettségének teljes mértékben eleget tett, és a győztes államok ezen túlmenő 
igényeket vele szemben nem állíthatnak.4 Viktor Kienböck érdeme volt az is, hogy 
a létrehozott kis Ausztria életképessége mellett tette le voksát, s mindent elköve-
tett annak gazdasági fejlődéséért és boldogulásáért. Nem volt ilyenre még példa, 
ezért ez adminisztratív reformot igényelt és az osztrák államvasutat is át kellett 
szervezni.5 

                                                 
2 KIENBÖCK Martin: Viktor Kienböck, Christliche Demokratie. 1995/2. 
3
 KIENBÖCK Martin: Viktor Kienböck. Christliche Demokratie. 12. Jg. 1995/2., illetve Franz 

LANDERTSHAMMER: Viktor Kienböck (1873-1956). IN: Grosse Österreicher. Neue Österreichische 
Bibliographie ab1815. Amalthea Verlag. Wien, 1957. XI. Band. 190-205.  

4
 Közgazdasági enciklopédia. III. kötet. Budapest, Athenaum. 1929. Szerk. biz. elnöke SZTERÉNYI Jó-

zsef. 99-109.  
5 Franz LANDERTSHAMMER: Viktor Kienböck (1873-1956). IN: Grosse Österreicher. Neue 

Österreichische Bibliographie ab1815. Amalthea Verlag. Wien, 1957. XI. Band. 197-199.  
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Viktor Kienböck 1922. november 14 és 1924. november 20 között, valamint 
1926. október 20 és 1929. május 4 között töltötte be a pénzügyminiszteri posztot. 
A nagy gazdasági világválság idején kinevezték az Osztrák Nemzeti Bank elnökének, 
amit az Anschluss bekövetkeztéig gyakorolt. Legfontosabb teendője a munkanélkü-
liség megfékezése volt, s a nemzeti pénz értékállóságának a megteremtése. Ered-
ményes devizagazdálkodás után sikerült a valuta stabilitását elérnie.6 

Szterényi József 1861. november 6-án született a Somogy megyei Lengyeltóti-
ban. Apja Stein Albert rabbi Lengyeltótiban, majd Újpesten. Anyai nagyapja a híres 
Fassel Hirsch főrabbi. Apja később Szterényire magyarosította a nevét. A középis-
koláit Budapesten végezte, majd két évre Németországba ment tanulmányútra, 
nyelvismeretét jól hasznosította a közös vagyon megosztásának döntőbírájaként. 
Először újságíróként dolgozott, majd 1885-ben megalapítja az Erdélyrészi Ipari- és 
Kereskedelmi Egyesületet. Több ízben beutazta a keleti országokat, illetve Kisázsia 
egy részét. 1889-ben Baross Gábor meghívta iparfelügyelőnek, 1897-ben királyi 
tanácsosi címet szerez. 1898-ban a Kereskedelemügyi Minisztériumban miniszteri 
osztálytanácsos. 1905-ben ugyanott az adminisztratív államtitkári posztot töltötte 
be. 1906/1907-ben a kiegyezési tárgyalásokon a kormánybizottság magyar elnöke. 
1918 januárjában az új Wekerle kormányban elvállalta a kereskedelemügyi minisz-
teri posztot. 1918 áprilisában Károly király, mint kijelölt miniszterelnököt kor-
mányalakítással bízta meg, de ez egyes pártok ellenállásán ez meghiúsult. A Károlyi 
kormány idején internálták. Tevékenysége ekkor a szociálpolitika (törvények, ren-
delkezések); gyermekmunka, női munka, mezőgazdasági munkások, bányászok 
ügye, iparfelügyelők; iparfejlesztés, ipari oktatás, kereskedelmi oktatás területe 
felé irányult. Ezt követően öt éven át népszövetségi delegátus volt.7 

Abban is hasonlított egymáshoz a két politikus, hogy a gazdasági tevékenység 
mellett komoly politikai karriert futottak be. Mi azonban e tanulmány keretei kö-
zött elsősorban gazdasági tevékenységüket vizsgáljuk. 

A dualizmus-kori első nagy névmagyarosítási hullám keretében változtatta ne-
vét Szterényire.8 Politikai tevékenysége mellett ki kell emelnünk szociálpolitikai 
munkásságát, a betegsegélyezés körüli törvényalkotást, amely egyébként európai 
tendencia is volt ekkor.9 1891-ben történt meg az első kísérlet a betegsegélyezés 
törvényi rendezése felé, s ez hatalmas lépést jelentett a munkavédelem területén. 
Szterényi A magyar munkásvédelem félévszáda című munkájában kiemelte ezek 
fogyatékosságait éppúgy kiemelte, mint újdonságait.10 Világos volt számára, hogy a 

                                                 
6 Martin KIENBÖCK: Viktor Kienböck. Christliche Demokratie. 12. Jg. 1995/2., 42-59.o. 
7 BÖLÖNYI József: Magyarország kormányai 1848-1992, Budapest 1992. 399.  
8 Ferenc SZÁVAI: Die Rolle der Ungarischen Akademie der Wissenschaften bei der deutschen 

Namenmagyarisierung in der Zwischenkriegszeit. IN: BOCK Andreas, BRADEAN-EBINGER, Nelu (szerk.): 
Akten der Historikerkonferenz zum Volksbund der Deutschen in Ungarn (1938-45). Verlag 
Südostdeutsches Kulturwerk, Budapest, 2007. 18-42.  

9
 SZÁVAI Ferenc: A bányatárspénztárak, a társadalombiztosítás változása az első világháború után. 

IN: UNGVÁRy György - VARGA József (szerk.): A magyar bányaegészségügy története. Argumentum 
Kiadó,Budapest, 2007. 94-114.  

10 SZTERÉNYI József: A magyar munkásvédelem félévszázada. Gyarmati és Bősz Nyomda. Budapest, 1937. 
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mezőgazdasági munkásvédelemben még sok a teendő, ezért sokan fáradoztak 
ezen a területen, de a háború nem tette lehetővé ezek megvalósítását.11   

Szterényi összehasonlító jelleggel rövid ismertetőt írt a brüsszeli kongresszusra 
a magyarországi munkásvédelmi és egyéb törvényekről, s ezeket a berlini kong-
resszus rendeleteivel hasonlítja össze a gyermekmunka, a női munka szabályozása, 
a vasárnapi munkaszünet, a bányászok munkaszabályozása és az iparfelügyelők 
tekintetében.

12
 Az 1913. évi Berni Nemzetközi Munkásvédelmi Konferenciáról elé-

gedetlenül nyilatkozott, a gyermekmunkával kapcsolatos határozatok kapcsán. A 
háborúnak a munkásbiztosításunkra gyakorolt hatását mutatta be képviselőházi 
beszéde 1917. január 25-én, s egyben munkásbiztosításunk 1907. óta átélt nehéz-
ségeire is rámutatott.13 Tevékenységi területe volt az iparpolitika és az iparoktatás 
is. Az iparfejlesztést fontosnak tartotta, miközben a hangsúlyt a mezőgazdaságra 
helyezte, s a két terület közti kölcsönösséget emelte ki.14 Kulcsszerepe volt az 
1899. évi XLIX és az 1907. évi III. tc. kidolgozásában.15 

Az 1902-ben megjelent művében két kérdés tisztázására törekedett: 1. a me-
zőgazdaság jövedelmezősége, melynek eszköze lehet a föld termelőképessége, il-
letve a fogyasztás növelése. 2. Azt a kérdést is felvetette, hogy ha szükség van ipar-
fejlesztésre, akkor az milyen legyen? Szterényi sem tudott elvonatkoztatni attól, 
hogy önálló magyar ipart kell fejleszteni. Ugyanakkor létezett egy olyan értelmezés 
is, miszerint a kölcsönös egymásrautaltság keretein belül Magyarország elsősorban 
a mezőgazdaságának fejlesztésére volt alkalmas. Mindenesetre a fejlesztést a házi-
ipar, kisipar, majd a gyáripar keretein tudta elképzelni. Az orvoslás eszközeit meg-
fogalmazza a kisipar számára: a hiteligényük kielégítésére szövetkezzenek egymás-
sal, mozdítsák elő a technikai fejlődést, javítsák az inas ügyet, az iparoktatást, a 
közszállítások esetében vegyék figyelembe a kisipart. 

Szterényi számos tanulmányt írt az iparoktatásról. Volt főfelügyelő, szervezte a 
magyar iparoktatást. Furcsa, de meg kell jegyeznünk, hogy a dualizmus idején a 
kereskedelmi és iparoktatás állapota és rendszere sokkal inkább az ország igényei-
hez volt igazítva, mint a mezőgazdasági szakoktatás. Utóbbi területen az ország 
igényeihez képest elmaradott volt az iskolahálózat rendszere, bár folyamatosan 
voltak megújulási kísérletek.16 

Az inasiskolák, a kiegészítő iskolák segédmunkások számára, az ipari gyakorló-
iskolák, az ipari szakiskolák, a nemzeti műipari szakiskolák, az ipari rajziskolák, 
majd a kereskedelmi inasiskolák, a felsőfokú kereskedelmi iskolák, a keleti keres-
kedelmi iskolák egyaránt megütötték az európai szintet. 

                                                 
11 Uő. 13.  
12 SZTERÉNYI József: La legislation sociale en Hongrie. Pesti Nyomda Budapest, 1897. 
13

 HELLER Farkas: Magyarország socialpolitikája. Németh József Könyvkereskedése. Budapest, 
1923. 60. 

14 SZTERÉNYI József: Az iparfejlesztésről. Franklin, Budapest, 1902. 9-24.  
15

 VARGA László: Az állami ipartámogatás a dualizmus időszakában a századforduló után. Századok. 
Budapest, 1978. 4. sz. 662-703. 

16 SZÁVAI Ferenc: Gazdaképzési rendszerek - A mezőgazdasági szakképzés története a XIX-XX. szá-
zadi Európában. Pannónia Könyvek, Pécs, 1996. 
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1925 után 
 
A közös vagyontárgyalások 1925-re immár a döntőbírói szakaszba léptek, s 

1923-tól ezeken Szterényi Józsefnek meghatározó szerepe volt, 1925 nyarától pe-
dig már döntőbíró volt. Bethlen Istvánnak írt levelében szóvá tette a magyar érde-
kek lehető legjobb megvédésére tett előkészületeket, egyben javasolta 1925 júniu-
sában, hogy az udvari vagyon kérdésében külön képviselőket kellene szakértőként 
az ügybe bevonni. Javasolta Károlyi Árpád, Szekfű Gyula és Eckhardt Ferenc szakér-
tői bevonását. A levéltári ügyek elintézésére a kultusz- és a külügyminiszter urakat 
javasolta. Mivel a választott döntőbírói poszt a legbizalmasabb érintkezést jelen-
tette, javaslatba hozta Hauer Gyula pénzügyminisztériumi helyettes államtitkárt a 
kapcsolat koordinálására. A miniszterelnök eleget is tett Szterényi kérésének.17 

Szterényi József egyik írásában 1924. június 30-ig terjedően a magyar jóvátételi 
teljesítést mintegy 19-20 milliárd aranykoronára becsülte. Nemzetközi összehason-
lításban mutatta be az adós államok jóvátételi kötelezettségét, összehasonlítva a 
győztes államok eladósodásával. Természetesen rámutat arra a tényre is, hogy a 
korábbi mintegy 41,52 milliárd aranykorona nemzeti vagyonból az új Magyarország 
területén csak 15,77 milliárd maradt. Külön felhívja a figyelmet arra, hogy a jóváté-
tel kérdését politikamentes ügyként kellene kezelni.

18
 

Már 1925 nyarán szóba került a csak 1930. szeptember 15-én megvalósuló 
osztrák-magyar választott bíróság elnöki tisztének a betöltése. Szterényi St. 
Joachimstalból írt levelei világítanak arra rá, hogy ez magyar részről is számos tak-
tikai elemet tartalmazott, több név szerepelt, elsősorban a nemzetközi parlamen-
táris és a pénzügyi szervezetekből. A jelöltek közül Erik Marcus von Württemberg 
báró, volt svéd külügyminiszter jött szóba, akinek felkérését Bethlen azért is támo-
gatta, mert személyesen ismerte őt.19 

Az Anschlusst követően a berlini magyar követség érdeklődött az osztrák katonai 
felszerelés iránt, s megszerzését összekapcsolta az egykori osztrák-magyar katonai 
ingó vagyon követelésével. Ekkor még leltározták ezeket a tárgyakat, s a német fél 
még nem nyilvánította ki tárgyalási szándékát, a megoldással várni kellett.20  

A magyarországi békeszervezetek, a Népszövetséget támogató magyar béke-
egyesület és a feministák egyesülete 1925. augusztus 26-án levelet intéztek a mi-
niszterelnökhöz, s kérték, tegye magáévá a Kötelező Döntő Bíróság elvét a vitás 
ügyek rendezésében.21 

                                                 
17 Magyar Országos Levéltár Miniszterelnöki Iratok K 28. 3. csomó. 7. tétel. (A továbbiakban MOL) 

ME K 28, 419/1925. 481-485. fólió. 
18

 Joseph SZTERÉNYI: Das Reparationsproblem vom Gesichtspunkte der Schuldnerstaaten. Külügyi 
Szemle, 1925. V. évfolyam. Budapest, 1925. 158-174.  

19 MOL ME K 28, 419/1925.  Szterényi 1925. július 7-i és 1925. július 13-i levelei a pénzügyminisz-
ternek. 486-488. fólió. 

20 MOL ME-K 28 3. csomó 7. tétel. 1938-K-17844 1938. április 28-i berlini követségi és 1938. május 
11-i külügyminisztériumi levél. 

21 MOL ME – K 28. 5. csomó 16. tétel 5035/1925. sz. irat 
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Az Egyesült Államok, Ausztria és Magyarország a külön békeszerződések alap-
ján Magyarországot és Ausztriát terhelő pénzügyi kötelezettségek megállapítása 
tárgyában létrejött 1926. évi II. tc.-ben foglalt „Egyezmény” keretében Washing-
tonban felállította a Tripartite Claims Commission-t, amely 1926. január 25-én 
megkezdte működését. A vegyes döntőbíróságban Magyarországot Dr. Boér Elek 
képviselte, aki a munkáját 1926. április 6-án kezdte meg.22 

 
A lovranai tárgyalások23 
 
A legintenzívebb időszak a lovranai tárgyalásokon zajlott a két főszereplő kö-

zött. Miről is volt szó a gyönyörű Isztria pihenőhelyén? Szterényi szerint az anyag 
egy része kivehető lett volna, s megállapította az előzetes tárgyalásokon az osztrák 
fél halogató magatartását. Az ügyet az alábbiak határozták meg: 1. Az anyag hét 
évvel az összeomlás után is tisztázatlan volt, ezért a választott bírósági eljárás min-
den bizonnyal hónapokat fog igénybe venni. 2. A tárgyalási anyag egyik részét ké-
pező közös ingatlanoknál telekkönyvi bonyodalmak voltak. 3. Komolyan mérlegelni 
kellett az ún. adminisztrációs tartozások kérdését, amivel a minisztertanács szintén 
báró Szterényi Józsefet bízta meg. 4. Az ügyek elintézésének gyorsítását sürgette a 
levált területeken maradt állami vagyon jóváírásának függő helyzete miatt. 5. Leg-
nehezebb a magyar álláspont megvédése volt az udvari vagyonra támasztott igé-
nyeknél. 6. Végül az is felmerült, hogy a hosszúra nyúló tárgyalások eljárási díjait 
miként és hogyan finanszírozzák?24  

A tárgyalások Dr. Viktor Kienböck osztrák választott bíró kívánságára és 
Szterényi báró egyetértésével semleges helyen, Lauranában folytak. Az államközi 
szerződésekben nem történt a választott bíróság elnökére javaslat, s bár Szterényi 
ezt felvetette, de kísérlete meddő maradt.

25
 

A magyar bíró szerint az osztrákok féltek a választott bírósági döntéstől. A 
megbeszéléseken megállapodtak a döntőbírók abban, hogy az „accord amiable” 
egész anyagát érinteni fogják. A felmerült kérdések között azonban voltak rendkí-
vül kényes és nehezen kezelhető, valamint gyorsabban elintézendő problémák. A 
magyar fél kettéválasztotta a lehetséges ügyeket, oly módon, hogy azt vette előre, 
melyben volt remény a gyors elintézésre, illetőleg olyanokra, amelyeket tovább 
kell tárgyalni és előkészíteni a megegyezésre. Az első csoportba tartoztak a volt 
külügyminisztérium ügykörébe tartozó ingatlanok, a volt közösség címén Ausztriá-
val szemben fennálló valuta követelések, a nyugat-magyarországi szerződés alap-
ján még függőben volt telekkönyvi ügyek, az osztrák kormány által felajánlott 

                                                 
22

 MOL ME – K 28.  1. csomó 2. tétel 7347/1924. 520-534. fólió.  
23 Lásd erről bővebben: SZÁVAI Ferenc: Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlásának következmé-

nyei. Az államutódlás vitás kérdései. Pannónia Könyvek, Pécs, 2004. 
24

 MOL PM K 284 Szabóky III. 3-3. Szterényi József választott döntőbíró jelentése a lauranai tárgya-
lásokról. A döntőbíró jelentéseit közli: SZÁVAI Ferenc: Az Osztrák-Magyar Monarchia közös vagyona, 
Pécs, 1999 című könyvében. 106-120. 125-145. 159-173.  

25 Uo, illetve Szterényi József feljegyzései az 1926. március 8-16 között zajló lauranai tárgyalásokról. 
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egészségügyi anyag, az adminisztrációs tartozások, a levált területeken lévő volt 
közös és udvari vagyon jóváírása a mai Ausztria és a mai Magyarország javára. A 
második csoportba tartoztak a volt közösségnek a mai Ausztria és a mai Magyaror-
szág területén lévő ingatlan vagyona, a katonai ingók, alapok és alapítványok, az 
udvari vagyon a gyűjteményekkel, a polgári és katonai levéltárak, a Hadügyi Múze-
um és az állami hitelügyek.26 

A tárgyalások menetére vonatkozóan megegyeztek abban, hogy a két válasz-
tott bíró felváltva elnököl, valamint a magyar fél terjeszti elő elsőként követeléseit. 
Ezt követően az osztrákok ellenköveteléseket állíthatnak fel a vitás kérdésekben. 
Az osztrákok az udvari vagyont továbbra sem tartották döntőbírói kompetenciába 
tartozónak. A magyar fél követeléseibe ugyanakkor belekerült a trianoni békeszer-
ződés 177. cikkelye alapján a szellemi tulajdon alapján a muzeális és levéltári javak 
megosztásának az igénye. 

1926. március 8-án délután adta elő báró Szterényi a magyar követeléseket. Ezt 
megelőzte egy személyes beszélgetés, ugyanis az osztrák bíró meglátogatta 
Szterényit a szállodában. Szterényi ismertetésében, indoklásában szerepeltek a kö-
zös ingatlanok, ingóságok és valuták a jelenlegi Ausztria és Magyarország terüle-
tén, a vámkülföldi valuták, a polgári és katonai levéltárak, a Hadimúzeum és az ál-
lami hitelügyek. Az udvari vagyonnal kapcsolatos álláspontját az osztrák fél tovább-
ra is fenntartotta, amelyről másnap délután tárgyalt a két választott bíró és szakér-
tőik. A magyar követelés az udvari vagyonra kereken 108 millió aranykorona volt, 
amely számításaik szerint éppen az 50%-a volt a teljes vagyonnak. Karl 
Schönberger szerint esetleg jelenlegi koronában történhet az egyes követelések 
kiegyenlítése. Az érvelések során az osztrák fél ismét felvetette a területi elvet. 

Az osztrák ellenkövetelések az alábbiak voltak: 1. A nyugat-magyarországi 
egyezmény alapján még fizetendő 2,5 millió svájci frank. 2. Az osztrák állampolgár-
ok, illetve társaságok az összeomlást követő forradalmak alatt Magyarországon 
szenvedett kárai. 3. Visszaadandók a IV. Károly király koronázása alkalmából Ma-
gyarországra hozatott mintegy 3,8 millió aranykorona értékű javak. 4. Ausztria ál-
lamhitel ügyekben való követelései (egyelőre függőben). 5. A magyar hadifoglyok 
hazaszállítási költségei. 6. A volt közös hadügy-, külügy- és pénzügyminisztérium és 
számvevőszék felszámolási költségei. 

1926. március 10-én délután 4 órakor tartott ülésen visszatértek az előző napi 
tárgyalás néhány pontjához, így a magyar postakincstár 900 ezer dolláros washing-
toni aktívumára. Ezt követően levéltári és muzeális kérdéseket tárgyaltak meg. Az 
osztrák álláspontot báró Schönberger adta elő, ami szerint a polgári levéltárak ese-
tében az eddigi megállapodás-tervezet túlment a trianoni békeszerződés 177. cik-
kelyében terhelt kötelezettségekként szereplő tételeken. A katonai levéltárra 
ugyanez állt, a Katonai Múzeum esetében sem lehetne vagyonmegosztásról be-
szélni. Szterényi kérte, hogy a Haus, Hof und Staatsarchivba kiküldöttek működése 
elé ne gördítsenek akadályt. Kienböck biztosította erről a magyar választott bírót. 

                                                 
26 Uo. Szterényi József jelentése és feljegyzései. 
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A volt külügy- és pénzügyminisztérium ingatlanjait tekintve Schönberger ugyan-
azon az állásponton volt, mint a katonai ingatlanok ügyében. A magyar fél szerint 
az alapítványok és alapok ügyét az utódállamok nélkül nem rendezhetik. 

Báró Szterényi ezt követően az osztrák ellenkövetelésekre válaszolt: 1. A nyu-
gat-magyarországi egyezmény egyes rendelkezéseiből kifolyólag fizetendő 2,5 mil-
lió svájci frank hátralék fizetését maradéktalanul elismerte. 2. Véleménye szerint 
ugyanakkor a tárgyalások anyagát nem képezhetik a román invázió alatt osztrák 
részről elszenvedett károk megtérítésének igénye. 3. Kategorikusan visszautasítot-
ta a IV. Károly koronázásakor Magyarországra hozott javak visszaszolgáltatásának a 
jogalapját. 4. Az államhitel ügyek kérdése egyelőre függőben maradt. 5. A hadifog-
lyok és haditengerészek hazaszállítási költségeinél csak a magyarországi honosok 
visszaszállítását ismerte el és abban a valutanemben fogadja el a visszafizetési kö-
telezettséget, amelyikben ténylegesen folyósították. 6. A likvidálási költségeket 
kölcsönösen kiegyenlítettnek tekintette. A fentiekkel kapcsolatban a magyar bíró 
megjegyezte, hogy a külföldi külképviseleti ingatlanok közös volta nem vitás kér-
dés. Ebből csak a felosztási kulcs lehet vita tárgya. Elismerte az átlagkvótát és hoz-
zájárult ahhoz, hogy a korábbi elszámolásokat is eszerint módosítsák. A bosznia-
hercegovinai javakra a kvótaszerű részkövetelést fenntartották. 

A katonai ingatlanokra vonatkozó magyar álláspont lényege a következő volt: 1. 
A telekkönyvi állapot nem jelent tulajdonjogot. 2. A jelenlegi Ausztria és Magyaror-
szág területén lévő javak jellege és keletkezése ugyanaz, mint a régi vámkülföldön 
volt javak közössége. Miért csak az utóbbit ismerte el Ausztria? 3. A saint-germain-i 
békeszerződés 208. cikke mondja ki a második bekezdésében a javak közös voltát. 
4. A levált területeken lévő közös javak ellenértékének jóváírását függőben tartják 
mindaddig, míg a két kormány a felosztási kérdésekben meg nem egyezik 
(Schwarzwald-Kállay egyezmény 1922).  

Kienböck március 11-én délelőtt meglátogatta Szterényit, közösen összegezték 
az esetleges megegyezés lehetőségeit. Felmerült többek között az, hogy lehetsé-
ges volna-e egy végleges megállapodás a két állam között az adminisztrációs tarto-
zások ügyében, hiszen ez mindkét államnak érdeke lenne. Sikerült megállapodniuk 
az alapelveket illetően, a volt közösséget érintő összes ilyen tartozások ügyében, 
abban is, hogy a két likvidáló szervezet csak egyetértően járhat el, külön tárgyalá-
soknak helye nem lehet. A két fél fenntartotta magának, hogy a másikat megbízza 
ügyeinek tárgyalásával, állandó informális kötelezettség mellett. A tervezet további 
kidolgozására a szakértők kaptak megbízást. 

Összegezve az eddigi megbeszéléseket, a két választott bíró megállapította, 
hogy amennyiben az eddig felmerült kérdésekben megállapodás születik, akkor 
még függőben marad a katonai ingó és ingatlanok kérdése, a Hadimúzeum és az 
udvari vagyon ügye, valamint a trianoni békeszerződés 177. cikke alapján támasz-
tott magyar igények. Kienböck javasolta a függőben maradt kérdéseknek egy ké-
sőbbi időpontban való rendezését. 

Az udvari vagyon megosztása mellett a tárgyalások másik neuralgikus pontja a 
katonai javak megosztásának a kérdése volt. Ezzel kapcsolatosan március 15-én 
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tárgyaltak a döntőbírák szakértőik jelenlétében. Magyar részről Englisch-Popparich 
Jenő tábornok és az osztrák Berger Leó ezredes készítették el a felméréseket. Az 
osztrák és magyar fél fenntartotta magának az összeállított tételeik felülvizsgálatát 
kémpróbák alapján. Megállapítást nyert, hogy a katonai ingókat tekintve Magyar-
ország javára kereken 134 millió aranykorona esik, ebből Berger 82 milliót feltétle-
nül elismert. Egy további 80 milliós tétel kvótájának az elismeréséhez kérte az ada-
tok megtekintését. Mindkét fél az egymás anyagaiba való betekintés lehetőségét 
kérte. Ehhez a felek hozzájárultak, megállapították a tárgyalások eredményessé-
gét, amelyek alapot jelenthettek egy későbbi megegyezéshez. 

Március 15-én tárgyalásokat folytattak a likvidációs költségekről. Báró Szterényi 
tette szóvá az eddigi megállapodások után, hogy hiányzik a tervezetből egy olyan 
rendelkezés, amely megfogalmazza a két állam likvidálási költségeinek kölcsönös 
kiegyenlítettségét. Az osztrák küldöttek arra az álláspontra helyezkednek, hogy 
mindaddig nem lehet szó ennek aláírásáról, míg a katonai igazgatás likvidálási 
egyezményét meg nem kötötték. 

Az államhitelügyi kérdések is napirendre kerültek március 15-én. Magyar rész-
ről Zsigmondy hangsúlyozta az összes követelések és tartozások kölcsönös kom-
penzációs elfogadásának lehetőségét. Kienböck kijelentette, hogy az elvet elfo-
gadná a háború előtti adósságokra és a hadikölcsönökre, de nem fogadja el az 
Osztrák-Magyar Bank adósságából származó évi 360 ezer koronajáradékra vonat-
kozó javaslatot. Mivel a kérdés még nem képezte az eddigi tárgyalások anyagát, így 
az nem érett meg a döntésre. A magyar fél visszautasította a számítási módot, úgy 
vélte, hogy a kölcsönös kompenzáció felajánlásával a magyar kincstár már jelentős 
áldozatokat hozott, így nem engedheti meg magának, hogy további nyitott kérdé-
seket hagyjanak. Kienböck véleménye az volt, hogy nem tudná a fentiekben a hi-
telügyi megegyezés keretébe beilleszteni az említett járadék fizetési kötelezettsé-
get. E kérdésben tehát nem történt megegyezés. 

Érdekes színfoltja volt a tárgyalások további menetére a polgári és a katonai le-
véltárak megosztásával kapcsolatos vita. Az előzetes anyagok figyelembe vételével 
Szterényi megállapította annak rendezhetőségét, Kienböck viszont ezt is a készülő 
egyezmény keretében a kompenzációs ajánlat részének tekintette, amit a magyar 
fél nem fogadott el. Kifejtette egyben, ha nem sikerül a megegyezés a polgári és 
katonai levéltárak, gyűjtemények ügyében, akkor a magyar fél élni fog azzal a jogá-
val, hogy a 177. cikkely alapján döntőbíró kiküldését kérje a Népszövetségtől. 

A fenti tárgyalások eredményeként fogalmazódott meg az egyezménytervezet 
1926. március 16-án és azt követően államközi jóváhagyása is megtörtént. A 
lauranai egyezmény tehát a közös vagyon kérdésének rendezésében az első hiva-
talos dokumentum volt, jellegét tekintve pedig választott bírói egyezménynek te-
kinthető, amit a két állam törvényhozása véglegesített. Az egyezmény tehát első 
volt a tárgyalások sorában, jó néhány kérdést tisztázott, illetőleg lezárt, s meghatá-
rozta a későbbiek menetét. 

Sikerült megállapodni Lauranában az 1926. március 16-i döntőbírói ítélet alap-
ján az egykori osztrák-magyar külügyminisztérium tulajdonában lévő valuták el-
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számolásában, ugyanakkor a magyar fél a Washingtonban lévő egykori 900 ezer 
dolláros követelését a megváltozott keret miatt 100 ezerre szállította le, összhang-
ban a külügyi szolgálat likvidációs költségeinek megosztásával (kvóták szerint). 
Megállapodtak a felek a közös hadügyminisztériumnak az összeomlás után az egy-
kori Osztrák-Magyar Monarchia területén lévő valutakészlet (katonai adminisztrá-
ciós) felszámolásában. Megosztották a saint-germain-i békeszerződés 208-as és a 
trianoni békeszerződés 191-es cikkelyeinek megfelelően az értékek jóváírását az 
osztrák-magyar jóvátételi-helyreállítási számlának megfelelően az ingatlan vagyon 
tekintetében Ausztria számára 67,18%-os Magyarország esetében 32,82%-os nagy-
ságrendben. Az ingó javak és a Bosznia-Hercegovinában fellelhető vagyon eseté-
ben a 63,6, illetve a 36,4%-os kulcsot alkalmazták. Megegyeztek továbbá egész-
ségügyi készletek Magyarországnak történő átadásában. A magyar fél elismerte 
ennek értékében az Ausztriával szembeni tartozását. Magyarország vállalta a bur-
genlandi telekkönyvek Ausztriának történő átadását. Megegyezés született továb-
bá az egykori külügyminisztérium (külügyi szolgálat) korábbi államterületen fellel-
hető ingó és ingatlan javainak eladási ellenértékének felosztásáról az átlagos kvó-
táknak megfelelően (Ausztria 67,18% és Magyarország 32,82%). Végül a felek állást 
foglaltak az egykori császári és királyi udvar adminisztrációs tartozásaival kapcsola-
tos alapvető rendezési elvekről. Többek között egyetértően megállapodtak abban, 
hogy Németországgal, Törökországgal és Bulgáriával szemben történő tárgyaláso-
kon, hogy az egykori udvari aktívák és passzívák tekintetében azokat a legutolsó 
érvényes kvóta szerint osztják meg.27 

 
1933 után 
 
Viktor Kienböck folytatta gazdasági tevékenységét az Osztrák Nemzeti Bank el-

nökeként és az osztrák-magyar nemzetközi döntőbíróság osztrák választott döntő-
bírájaként. Szterényi József ezen korszakáról keveset tudunk, de munkássága azt 
mutatja, hogy visszatért a korábban eredményesen művelt területeihez. Helyette 
Tomcsányi Vilmos Pált nevezték ki döntőbírónak, s ő töltötte be ezt a tisztséget 
mindaddig, amíg a szervezet fennállt. A sajtóban felröppent olaj panama valódisá-
gát nem sikerült egyértelműen bizonyítani. Mindenesetre tény, hogy számos dön-
tőbírói nemzetközi ügyben élvezte a miniszterelnök, sőt Horthy bizalmát, kitünte-
tései és hátrahagyott művei pedig ékesen bizonyítják jelentőségét a két világhábo-
rú közötti gazdaság eredményes irányításában és formálásában. 1932-ben a Velen-
cei Egyezmény, majd a Római Protokoll (1934) több vitakérdést lezárt, 1935-ben 
kezdődött a katonai ingó vagyon hovatartozásáról a vita. A magyar-román optáns-
perek miniszterelnöki megbízottja volt Szterényi József. 72 éves koráig aktívan po-
litizált. Szerkesztette a magyar ipar almanachja mellett a Gazdasági Világot egé-
szen 1937 végéig. A vészterhes időszak az újbóli névmagyarosítással, a zsidótörvé-

                                                 
27 ÖStA-AdR-BMFA – Sturk – 1926. március 16. A lauranai egyezmény.  
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nyekkel köszöntöttek be. Szterényi Budapesten halt meg 1941. február 6-án, 80 
éves korában.28 

Viktor Kienböck számára azonban több új fejezet kezdődött még 1938-ban, 
majd a háború alatt és a második világháború lezárását követően. Ebben kiemel-
kedő volt az osztrák schilling megerősítése, s az „alpi dollár” 1938-ra a világ egyik 
legerősebb valutájává vált, kiegyenlített fizetési mérleg jellemezte.29 

Az Anschluss egyben azt is jelentette, hogy Viktor Kienböck nem folytathatta 
zsidóbarát politikáját, az Osztrák Bank valutatartalékait pedig Berlinbe szállították. 
Viktor Kienböck visszavonult a magánéletbe, de származása miatt arra is számítha-
tott, hogy fogságba kerül.  

1940. december 19-én a birodalmi pénzügyminiszter levelet intézett a bécsi 
tartományi kormányzat pénzügyi osztályára, válaszolva az 1939. július 12.-i és 
1940. október 29.-i levelekre, amelyek a döntőbírói honoráriummal voltak kapcso-
latosak. Ebben történik hivatkozás az 1940. május 21-én aláírt egyezmény pót-
egyezményére az egykori Csehszlovákia államadósságának és államtulajdonának 
kérdésében. Emellett a Német Birodalom és a Magyar Királyság néhány más, ezzel 
összefüggő pénzügyi kérdést lezárt – ami az 1923. február 26-i osztrák-magyar 
döntőbírói egyezménnyel volt összefüggésben – így a szervezet abbahagyta tevé-
kenységét. Kérte egyben Dr. Viktor Kienböck osztrák döntőbíró visszahívását. S azt 
is, hogy vizsgálják meg a javasolt honorárium nagyságát. Javaslatot tett arra, hogy 
Agostino Soldati örököseinek és Plinio Bollának fizessék ki a hiányzó összegeket. 
Kérte egyben, hogy Magyarországgal jussanak egyezségre a Lausanne-ban őrzött 
akták sorsát illetőleg.30 

Az Osztrák-Magyar Monarchia vagyonközösségéből származó ügyek, a magyar 
követelés immár a Német Birodalom illetékes jogi és pénzügyi osztályának részvé-
telével rendeződni látszottak. Nyilvánvaló, hogy a magyar területi revízió eredmé-
nyessége nagyrészt a német féltől függött, így a cseh államadósság és vagyon fel-
számolását és megosztását célzó pótegyezmény során történő végleges magyar 
lemondás összefüggött a magyar területi igény kielégítésével és az éppen zajló 
magyar-román területi vitával és a német-olasz döntőbíróság tevékenységével. 

1940 decemberében merült fel ismét, hogy Dr. Viktor Kienböck (1938-tól se po-
litikai, se pénzügyi tevékenységét nem gyakorolta), aki 1924-1938 között az oszt-
rák-magyar döntőbíróság osztrák vezetője volt, sok éven át a vagyonközösségi tár-
gyalásokon képviselte Ausztriát, tevékenységéért kapjon tiszteletdíjat.  

A felterjesztést kezdetben, a Birodalmi Pénzügyminisztériumban pozitívan fo-
gadták, és 25 000 birodalmi márkát javasoltak számára. Kienböck az indoklás sze-
rint több milliárd schilling összeget kitevő magyar igényekkel szemben képviselte 
sikerrel Ausztriát (amit elsősorban a kvótaarányos részesedés tett ki a katonai in-
gó- és ingatlan vagyonban). Szinte minden ügyet elintéztek és Magyarország le-
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 Lásd a 8. számú jegyzetet!  
29 Martin KIENBÖCK: Viktor Kienböck. Cristliche Demokratie. 12. Jg. 1995/2., 59. 
30 Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes – Bonn – Rechtsabteilung (R VII), Rechtsakten 8, Band 
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mondott igényeiről. Az „újraegyesítést” követően egy dolgot kellett szabályoznia a 
Német Birodalom és a Magyar Királyság között megkötött egyezménynek, a kato-
nai ingó javak kérdését. Kienböck tevékenységét javadalmazás nélkül végezte. A 
NSDAP kerületi vezetőjének írott felterjesztés tartalmazta a jutalmazás összegét, 
és azt a kívánalmat, hogy az ügy mielőbbi elintézést nyerjen, s továbbították a Bi-
rodalmi Pénzügyminisztériumba. 

Dr. Makovszky Bécsből levelet intézett 1941. február 10-én a birodalmi pénz-
ügyminiszterhez, amely az osztrák-magyar döntőbíróság záró rendelkezéseit tartal-
mazta. Ebből megtudjuk, hogy Makovszky a bécsi devizaosztállyal kapcsolatba lépett 
az egykori osztrák-magyar döntőbíróság elnökének és titkárának tiszteletdíj-
kifizetése tárgyában. Kienböck javadalmazását illetően felvette a kapcsolatot 1941. 
január 8-án az NSDAP körzeti vezetőségével, de arra válasz nem érkezett. Pozitív el-
bírálás esetén 10-13 ezer birodalmi márkát javasoltak számára. Kifejezte egyben a 
döntőbírói akták Bécsbe szállításának szükségességét, a birodalmi levéltár bécsi rész-
legében történő elhelyezését, hogy ott megőrizzék, és majd kutatható legyen.31 

Az 1941. február 26-i válaszában az NSDAP kerületi vezetősége hivatkozott ar-
ra, hogy Kienböck édesanyja, Sándor Adél, jómódú magyar zsidó bankárcsalád 
gyermeke, ezért csak kisebb összeget javasolt a kerületi vezető. A visszaérkezett 
válasz azt valószínűsíthette, hogy az egykori döntőbíró javadalmazása nem jöhet 
szóba.32  

Viktor Kienböck már a háború utáni Ausztria pénzügyi politikájával foglalkozott. 
Karl Renner szövetségi elnök javasolta a pénzügyminisztériumnak szakértőként va-
ló alkalmazását. Hivatalosan 1945. július 23-án lett a „szürke eminenciás” az Oszt-
rák Nemzeti Bank hivatalos tanácsadója. Nagy energiával és meggyőződéssel har-
colt az infláció ellen. 1952. március 10-én Viktor Kienböcköt a Nemzeti Bank át-
szervezésekor Eugen Margaretha elnök mellett a bank alelnökévé választották. 
1956 nyarán séta közben combnyaktörést szenvedett, majd 1956. november 23-án 
83 éves korában elhunyt és magával vitt néhány titkot az osztrák-magyar és német 
banktörténelemből.33 

Viktor Kienböck és Szterényi József jelentősége gyakorlati tevékenységükben 
rejlik: fontos gazdasági kérdésekben mutatták meg rátermettségüket. Döntőbírói 
tevékenységük során csaknem tizenöt éven át találkozott sorsuk, és számos kér-
dést sikerült kielégítő módon rendezniük. Mindketten eredményesen dolgoztak 
hazájuk gyarapodására. E rövid tanulmány ezt a tevékenységet mutatta be.  

                                                 
31 Uo. Zl.: 1391/1941. 
32 ÖStA-AdR-BMfF Dept. 17 Karton 96, (1933-1941), Zl.: 1976/1941; Zl.:19341/1940. 
33 Martin KIENBÖCK: Viktor Kienböck. Christliche Demokratie. 12. Jg. 1995/2., 60-63.  


