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KRITIKAI MEGJEGYZÉSEK HAJDÜ GYULA: 
SEMLEGESSÉG C. KÖNYVÉHEZ 

A semlegesség az 1956-os ellenforradalom legfontosabb 
jelszavai közé tartozott. Az ellenforradalmi erők politikájának 
egyik legdöntőbb célkitűzését képezte az a törekvésük, hogy 
hazánkat a „semlegesség" útján kiszakítsák a szocialista tábor
ból. Éppen ezért a semlegesség kérdésének tudományos és 
amellett népszerű feldolgozása nemcsak a nemzetközi jog és a 
történelem kérdéseivel foglalkozó szakemberek, hanem a poli
tikai kérdéseket figyelemmel kísérők széleskörű érdeklődésére 
is számot tarthat. 

Hajdú Gyula: „Semlegesség" című könyvében a semleges
séggel foglalkozó nemzetközi jogot ismerteti és értékeli a ka
pitalizmus kialakulásától napjainkig és azzal összefüggésben 
egyes államok egy-egy háborúval kapcsolatos semlegességének 
történeti-politikai értékelését is adja. Hajdú Gyula könyvének 
helyes politikai állásfoglalása és tudományos érdemei elisme
rése mellett fel kell hívnunk az olvasók figyelmét azokra az 
elvi kérdésekre is, amelyek vitathatók, s amelyek megzavar
hatják az olvasó tisztánlátását a semlegesség és más fontos po
litikai kérdések értékelésében. 

A bírálat korlátozott terjedelme indokolja, hogy nem fog
lalkozhatunk a könyv ismertetésével, hanem csupán néhány 
kritikai észrevétel megtételére szorítkozunk, a teljességre való 
törekvés nélkül. 

Nem lehet egyetérteni azzal a szereppel, amelyet Hajdú 
Gyula az államok közti kapcsolatok változása terén a kapita
lizmus kialakulása korszakának tulajdonít. 

..Hosszú évezredeken keresztül — írja — az államok kap
csolatában a háború volt a 7iormális állapot." (8. old) . . . „A 
gazdasági fejlődés, az árucsere nagymérvű fellendülése, de meg 
a népek fokozódó tiltakozása a háborúk pusztításai és kár tevé
sei ellen, végülis létrehozták a nemzetközi kapcsolatok új rend-
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jet: a béke lett a normális állapot." (9. old.) (Hajdú Gyula ki
emelései.) 

A társadalom életében az alapvető a termelés, amelynek 
segítségével az emberek nemcsak a saját létfenntartásukhoz 
szükséges anyagi javakat állítják elő, hanem megtermelik azo
kat a fegyvereket, egyéb eszközöket és anyagokat is, amelyek 
nélkül háborút viselni lehetetlen. A termelés tehát nemcsak az 
élet fenntartásának, hanem a háború viselésének is előfelté
tele. Az államok belső életében tehát — ha egyáltalán ragasz
kodunk a „normális" jelzőhöz, csak a békés termelés idősza
kát lehet annak nevezni, nem pedig a háborúét. Ugyanez vo
natkozik az államok közti kapcsolatra is, hiszen az államok 
közti kereskedelem, amelyet a háború megszakít, vagy meg
zavar, többé-kevésbé feltétele a termelésnek. 

Vagy talán azért nevezi a háborút normális állapotnak, 
mert az államok közti kapcsolatokban ez volt a gyakoribb? De 
az államok közti kapcsolatokban a háborús kapcsolatok akkor 
lennének gyakoribbak a békés kapcsolatoknál, ha a világ vala
mennyi állama állandóan a többi államnak legalább a felével,, 
folytatna egyidőben háborút. Ilyen időszak azonban a történe
lem folyamán sohasem volt. 

Akármilyen értelemben nevezi is a szerző a háborút az 
államok közti normális állapotnak, semmiképpen sem helyes 
a kialakuló vagy a kifejlett kapitalizmus korszakának az álla
mok közti kapcsolatokban ilyen gyökeres változást tulajdoní
tani. Az a korszak, amelyben a szerző szerint ez a változás vég
bement, a központi hatalom kialakulásának vagy (Kelet-Euró
pában) végleges megerősödésének, a feudális oligarchia felszá
molásának a kora. A központi hatalom megszilárdulásával meg
szüntették ugyan az oligarchák egymás elleni belháborúit, de 
ezzel nem vált a béke „normális állapottá", mert az államok 
egymás elleni háborúi folytatódtak, sőt nagyobb méretűek let
tek. 

A könyv más részeiből úgy tűnik, hogy a szerző az államok 
közti kapcsolatban bekövetkezett ezen változást a XVII. szá
zad második felére teszi, amikor Anglia és Franciaország más 
államokkal a semlegesek jogairól és kötelességeiről szóló szer
ződéseket kötött. A világkereskedelem kialakulásával a hadvi
selőknek ellentéteik támadtak az ellenfelükkel is kereskedő 
olyan államokkal, amelyeket egyébként nem volt szándékuk
ban megtámadni, hiszen ez megzavarta volna eredeti háborús 
terveiket, megnövelte volna ellenfeleik számát, s a háború ki
menetelét is befolyásolhatta volna. Ezért vált szükségessé a 
semlegesek jogainak és kötelességeinek lerögzítése, és a sem-
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legesek jogainak több-kevésbe tiszteletben tartása. De ebből a 
körülményből nem lehet azt a következtetést levonni, hogy az 
államok közötti kapcsolatban ebben az időszakban a háború he
lyett a ,,béke lett a normális állapot." 

Egyébként a XVII. sz. második felétől egész a Napoleon 
elleni háborúk végéig, vagyis a XIX. század elejéig Európa 
szinte állandóan nagyméretű háborúk szintere, s még ha Euró
pában a XIX. században viszonylag kevesebb háború is dúlt, 
folyt háború jóformán az egész világon mindenütt a gyarma
tokért. A feudális oligarchia végleges felszámolása egyben a 
tőkés osztály politikai befolyása megerősödésének kezdete is, s 
ez — mint tudjuk — együtt járt a gyarmatszerzésre irányuló 
törekvésekkel. A kapitalizmus kora kiterjesztette a háborúkat 
az egész világra s ezek a háborúk az emberiség nagyobb felé
nek gyarmati leigázásához vezettek. A gyarmatok szerzéséért 
folytatott versenyfutás pedig éppen a XIX. században, Európa 
viszonylag békés korszakában kulminált. Nem történt tehát a 
háborúk gyakoriságában sem olyan változás, amelynek alapján 
indokolt lenne ebben az időben a nemzetközi kapcsolatok új 
rendjéről beszélni, S ami a legfontosabb: központi hatalmú feu
dális országokban éppen úgy, mint később a kapitalista orszá
gokban megvoltak a társadalom gazdasági rendjéből fakadó 
okok, amelyek a háborúkat szülték, ugyanúgy, mint a rab
szolga társadalomban, vagy a feudális társadalom anarchikus 
szakaszában. Ennek következtében a kapitalista társadalom
ban sem tisztelték jobban, mint azelőtt — bármiféle „kialakult 
felfogás" ellenére sem — az államoknak azt a jogát, hogy a 
háborún kívül maradjanak, ha meg akarták valamelyiket tá
madni. 

Az a. szemlélet, amely szerint a kapitalizmus kialakulása 
vagy virágzása idején a háború helyett a „béke lett a normá
lis állapot", abból fakadhat, hogy a szerző csupán a fejlett 
európai hatalmak egymás közti viszonyát veszi tekintetbe és 
teljesen figyelmen kívül hagyja a gyarmatosítást. Erre vall az 
is, hogy a semlegességről szóló szerződések megkötését — a 
gazdasági fejlődésen kívül — a szuverenitás elvének megszi
lárdulásával indokolja. Pedig soha annyi állam, annyi nép és 
néptörzs szuverenitását nem sértették meg, mint éppen ebben 
az időben, a gyarmatosítás korában. 

A háború kérdésében bekövetkezett változás indoklásának 
második része is vitatható. ,,. . . a népek fokozódó tiltakozása a 
háborúk pusztításai és kártevései ellen . . . " nem ért el még 
olyan fokot, ami indokolná azt, hogy éppen ebben az időben 
a béke lett a „normális állapot". A rabló-hódító háborúkat az 

235 



uralkodó osztályok mindig a dolgozó osztályok érdekei ellenére 
indították. Mégis elkerülhetetlenek voltak e háborúk, mert a 
dolgozó osztályok félrevezetettek és szervezetlenek voltak — 
tehát nem volt olyan erő, amely megakadályozhatta volna a ki
zsákmányoló osztályokat a hódító háborúk megindításában. 

A rablóháborúk indításánál minden korban figyelembe 
kellett venni az ország gazdasági helyzete, a hadsereg felké
szültsége és még több más feltétel mellett az ország belpoliti
kai helyzetét is, s nem egyszer fordult elő, hogy belpolitikai ne
hézségek akadályozták a hódító háborúk viselését. De ilyen eset 
a rabszolga, vagy a feudális társadalom idején éppúgy előfor
dult, mint az árucsere nagymérvű fellendülése után. 

összegezve az eddigieket: általános megállapításként ki
mondani, hogy ,,az árucsere nagyméretű fellendülése" korá
ban, azaz a kapitalizmus kialakulása, vagy a klasszikus kapita
lizmus idejére vonatkozóan a háború helyett ,,a béke lett a nor
mális állapot", nem helyes, a valóságnak ellentmondó meg
állapítás. 

Hajdú Gyula idézett mondatait nem lehet mésképp értel
mezni, mint úgy, hogy a háború társadalmi, történelmi szere
pében állt be változás. Éppen ez az, amivel nem lehet egyet
érteni. Egyébként a szóban forgó kérdést pl. Wertheimer Ede 
egy 40 évvel ezelőtt megjelent munkájában a következőképpen 
fogalmazta meg: „Volt idő amidőn a természetes állapot a há
ború volt." a XVI. században vetették fel a kérdést: „Kinek 
van joga a hadviseléshez? Az erre adott válasz, hogy csak az 
uralkodónak . . . Ekkortól fogva a háborút csak akkor tekintik 
megengedhető jogi cselekedetnek, amelyhez kizárólagosan az 
államnak van joga, ha önvédelemből, van rá szükség. E felfo
gás szerint immár a béke normális jogi állapot, a háború ellen
ben pereskedő fegyveres eljárás, vagy fegyveres peres eljá
rás."1 

Wertheimer e fogalmazását abból a szempontból tekint
hetjük pontosabbnak Hajdú Gyuláénál, hogy a változást jogi 
nézetben, és nem a háború történelmi, társadalmi szerepében 
beállt változásnak tekinti. 

Nem lehet egyetérteni azzal az érveléssel sem, amellyel a 
szerző a második világháború után kialakult nemzetközi jog
rend létrejöttét indokolja. „Az Egyesült Nemzetek Szervezete 
létrejött, — írja — nem azért, mert egyes kormányok és poli
tikusok indokoltnak tartották a nemzetközi béke és biztonság 
kollektív úton történő megvédését az ebből a célból minden 

i Wertheimer Ede: Békekongresszusok és békeszerződések. 1918. Bp. 3. oldal. 
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erőszak alkalmazásáról való lemondást, hanem azért, mert a 
második világháború borzalmaitól elcsigázott népek sürgető 
követelése nem tűr t ellentmondást." 

Az imperialista hatalmak az első világháború után is szá
moltak ,,a háború borzalmaitól elcsigázott népek" követelései
vel. Ez volt az egyik alapvető oka annak, hogy létrehozták a 
Népszövetséget és új jogrendet hirdettek. De az azt létrehozó 
imperialista hatalmak elsősorban azért tették ezt, hogy leve
zessék a tömegek imperializmusellenes forradalmi hangulatát. 
Céljuk nem az volt, hogy megakadályozzák a rabló, imperia
lista háborúk indítását, — amit egyébként Hajdú Gyula meg
győzően ki is mutat. De ha a második világháború után létre
hozott új jogrend pozitív, — háborúellenes tendenciájú, akadá
lyozza az imperialista háborúk indítását, abban nemcsak a tö
megek követelése, hanem az is fel nem becsülhető szerepet 
játszott, hogy a második világháború után a tárgyalóasztalnál 
ott ültek a szocialista szovjet kormány képviselői is, nemcsak 
az imperialista kormányoké, mint az első világháború után. 
És amennyiben ez az új jogrend a béke szolgálatában áll, abban 
jelentős szerepe van „egyes kormányok és politikusok"-nak is 
— nevezetesen és különösen a Szovjetuniónak, valamint a szo
cialista országokénak és annak a hatalmas gazdasági és kato
nai erőnek is, amelyet képviselnek. 

Nem lehet egyetérteni azzal sem ahogy Hajdú Gyula az 
osztrák semlegesség reakciós vonásait indokolja, „Ausztriában 
nincsenek a semlegességnek hagyományai, az osztrákoknak 
nem lett még vérévé az állandó semlegesség státusza." (267. 
old.) Az osztrák semlegességi politika reakciós vonásainak ha
tározott tőkés osztály jellegére mutat az a tény, hogy ez a „gya
korlatlanság" a semlegességi politikában sohasem a demokrá
cia, a haladás, a háború ellen következetesen küzdő erők, ha
nem mindig az imperialisták érdekeit szolgálja, tehát nem a 
hagyományok: hiányából ered. 

A könyv számos részéből a szerző materialista történelem 
felfogása látható, de ezt nem érvényesíti mindenütt . Például 
könyvében a következőket olvashatjuk: „Politikusok és írók 
egymással versengve gondoskodtak annak kimutatásáról, hogy 
a támadó elleni kollektív fellépést, a támadás lehetőségének 
felszámolását nem kell olyan szó szerinti szigorúsággal venni. 
A különböző imperialista államok azután alkalmazkodtak eh
hez a megváltozott felfogáshoz, nem is vették azt komolyan." 
(218. old.) Eléggé közismert pedig, hogy nem az írók, politiku
sok felfogása irányítja az imperialista államok politikáját, ha
nem megfordítva, az uralkodó osztály érdeke és politikája az 
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írók, politikusok felfogását. Majd így folytatja: „A semleges
ség fogalmának elméleti válságából a kollektív biztonság rend
szerének ,a nemzetek szövetsége intézményének tényleges vál
sága lett." (218. old.) Nyilvánvaló itt, hogy az ok és okozat fel
cseréléséről van szó. 

Vitatható továbbá az, ahogy Hajdú Gyula a semlegességi 
jog és a semlegességi politika egymáshoz való viszonyát értel
mezi. Kielégítő bírálat nélkül idézi polgári jogászok véleményét, 
akik a semlegesséről azt tartják, hogy „ . . . a semlegesség szi
gorúan jogi jelenség." ,, . . . a nemzetközi jog írja elő a kölcsönös 
jogokat és kötelezettségeket, melyek összességét nevezzük sem
legességnek . . ." (171. old.) Ez a felfogás semlegességen csak 
jogi fogalmat ért. 

Saját véleményét tükrözi a 193. oldalon olvasható követ
kező megállapítás: „Az Egyesült Nemzetek létrejötte óta . . . a 
semlegesség alatt nemcsak jogokat és kötelezettségeket kell ér
tenünk, de egyben annak politikai tartalmát", vagyis 1945 előtt 
a semlegességen csak jogokat és kötelességeket ért. 

Másutt szűken értelmezi a semlegességi politika fogalmát. 
Bírálat nélkül mondja el pl. svájci államférfiak véleményét 
a semlegességi jog és a semlegességi politika közti különbség
ről: ,,Az előbbi azokat a jogokat és kötelezettségeket tartal
mazza, melyek a semleges államok vonatkozásában kiépültek, 
az utóbbi pedig az államnak azokat az elhatározásait irányítja, 
melyek a jog által nem szabályozott kérdésekre vonatkoznak". 
.235. old.) Több ízben maga is ilyen szűken értelmezi a sem
legességi politikát. ,, . . .a semlegességi politika vitele — írja — 
talán még nagyobb jelentőségű . . . mint a semlegességi jog sza
bályainak tiszteletben tartása." (237. old.) Itt szembeállítja a 
semlegességi politikát a semlegességi jog szabályainak betartá
sával. Tehát a semlegességi jog szabályainak betartását nem 
tartja, semlegességi politikának. 

A fenti, egymással nem összehangzó idézetek is alátá
masztják, hogy nem derül ki világosan Hajdú Gyula könyvé
ből az a tény, hogy a semlegesség elsősorban és eredetileg is 
politika. Semlegességi politika az is, ha egy állam más álla
mokkal állandó semlegességéről szerződést köt, politika az is, 
ha ezt a szerződést, illetőleg a semlegesek jogait és kötelessé
geit szabályozó nemzetközi jogot betartja, és az is politika, 
mégpedig a semlegességi politika feladása, ha e szerződéssel 
járó jogi kötelezettségeit felmondja. Semlegességi politika az is, 
ha egy állam alkalmilag, egy adott háborúra vonatkozóan szer
ződésekkel, vagy egyoldalú kijelentéssel lesz semleges. A sem
legességről szóló jogok és kötelességek viszont nem mások,, 
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mint a semlegességi politikát folytató államok magatartását, a 
hadviselőkhöz való viszonyát — tehát a semlegességi politiká
ját — magát a semlegességet szabályozó nemzetközi szerző
dések, egyezmények összessége. Semlegességi politikát foly
tattak egyes államok már abban az időben is, amikor még a 
semlegesek jogaira és kötelességeire vonatkozó nemzetközi 
szokásjog sem alakult ki, sőt éppen azért alakult ki a nemzet
közi szokásjog, mert egyes államok már semlegességi politikát 
folytattak. 

Az az álláspont, amely a semlegességet csak a nemzetközi 
jogban lefektetett jogok és kötelességek összességének tekinti, 
hibás, mert elfelejtkezik az alapról, az államok közti viszonyok
ról, amelyeknek a nemzetközi jog, így a semlegességi jog is csak 
visszatükröződése. 

A semlegesség egyidős a háborúval s egyes államok sem
legességével nemcsak azóta kell számolniok a hadviselőknek, 
amióta államok közti szerződések szabályozzák a semlegesek 
jogait és kötelezettségeit, mint ahogy érteni lehet a könyv 14. 
oldalán kifejtettekből és főként a közölt idézetből, — hanem 
azóta, amióta a háború létezik. 

Visszatérve Hajdú Gyula megállapítására, amely szerint 
„Az Egyesült Nemzetek létrejötte óta . . . a semlegesség alatt 
nemcsak jogokat és kötelezettségeket kell érteni, de egyben 
annak politikai tartalmát", meg kell jegyezni, hogy nemscak 
az Egyesült Nemzetek Szervezetének létrejötte óta van az 
egyes államok semlegességi politikájának is és az államok kö
zötti szerződéseknek és nemzetközi egyezményeknek is politi
kai tartalma. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Alapokmá
nya a szocialista Szovjetunió, a nagy imperialista hatalmak és 
több kisebb-nagyobb ország politikai plattform jaként jött 
létre. Az ENSZ Alapokmányába éppen azért kerülhetett be 
nyíltan politikai tartalom, amely az államokat pártosan az ag-
resszorral szembeni fellépésre kötelezi, mert annak létrehozá
sában részt vett -a Szovjetunió is, s mögötte álltak az egész 
világ imperialista háborúkat gyűlölő tömegei. A XVII. század
tól a XX. századfordulóig kötött államok közötti semlegességi 
szerződések viszont a fejlett és kevésbé fejlett tőkés, feudális, 
vagy félfeudális országok politikai plattformjai voltak, ame
lyekben a politikai tartalom nyíltan nem nyilvánult meg, sőt 
a pártatlan magatartás, amelyet a semleges államok számára a 
szerződések és egyezmények általában előírtak, el is fedte azok 
politikai tartalmát. Amikor erős, iparilag fejlett tőkés ország 
viselt háborút gyenge, elmaradott ország ellen, akkor a pár ta t 
lanság politikai tartalma épp úgy, mint a fegyverszállítási ti--
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lalomé, a gyengébb fél támogatásának tilalma volt. A semle
ges országoknak ezt a politikai tartalmat is figyelembe kellett 
venniök, ha csak nem akartak összeütközésbe kerülni az ag-
resszorral. A hágai egyezményekben, amelyek a legerősebb 
imperialista hatalmak politikai plattformja volt egymással és 
más tőkés, vagy félfeudális országokkal, szintén volt politikai 
tartalom, mégpedig létrejöttének idejében az, hogy a monopó
liumok urai a nemzetközi jog megsértése nélkül szabadon tá
mogathatták azt a hadviselő felet, amelyiket akarták, függet
lenül attól, hogy annak háborúja igazságtalan rablóháború. 

A könyv azon részeivel, amelyekben a szerző egy-egy or
szág semlegességét, semlegességi politikáját értékeli, egyet le
het érteni, habár értékelései nem teljesek. De könyvében nin
csenek kifejtve azok az általános elvek, módszerek, amelyek
kel a semlegességet értékelni kell, egyes elvi megállapításaiból 
pedig arra lehet következtetni, hogy módszere nem felel meg 
mindenben a marxizmus—leninizmus követelményeinek. 

A marxizmus—leninizmus tanításának alkalmazása a sem
legesség értékelésére és jellegének elbírálására azt követeli, 
hogy az államok semlegességét annak figyelembe vételével ér
tékeljük, hogy a semlegesség mely osztály politikája, m i ' a 
célja, és hogyan viszonylik az általános emberi haladáshoz, 
amit háború esetén az igazságos háborút folytató fél képvisel. 
Valamely állam semlegessége viszony a hadviselő országokhoz, 
viszony a háborúhoz, amelyet mások viselnek vagy terveznek. 
Egy-egy állam semlegessége kisebb-nagyobb mértékben befo
lyásolja is a háború megindítását és kimenetelét. Ezért elen
gedhetetlen a hadviselő felek háborúja jellegének vizsgálata is, 
hiszen az döntő módon hat ki az egyes államok semlegességé
nek értékelésére. Formális jogi szempontból elegendő ugyan 
egy állam semlegességének értékelésénél, ha csak azt_ vizsgál
juk, hogy betartja-e az érvényben levő nemzetközi jogot, vagy 
megszegi azt. De ha egy ország semlegességének társadalom
politikai értékelését akarjuk adni, döntő szempont, hogy sem
legessége az igazságos, vagy igazságtalan háborút viselő felet 
támogatja-e. Ha egy állam semlegessége elősegíti egy igazság
talan háború előkészítését, vagy az igazságtalan háborút foly
tató félnek kedvez, elítéljük, ellenkező esetben a semlegességet 
pozitívnak értékeljük, vagy legalábbis azt semlegessége ér té
kelésénél pozitív momentumként vesszük figyelembe. 

Hajdú Gyula nem veszi következetesen figyelembe a sem
legesség értékelésénél a háború jellegét. ,,A semlegesség — a 
háború ellenszere", (7. oldal) a semlegesség „A háború ellen
ségéből annak elősegítője lett" (42. oldal) elvi megállapításai-
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foól az tűnik ki, hogy a semlegesség értékelésénél egy szem
pontja van: elősegíti, vagy akadályozza-e a háborút? Az a 
szemlélet, amely a semlegesség értékelésénél csak azt tekinti, 

'hogy az hogyan hat a háborúra, de nem veszi figyelembe 
ugyanakkor a háború jellegét is, pacifista, nem marxista szem
lélet. Meg kell jegyezni azonban, hogy amikor egy-egy ország 
semlegességét konkrétan tárgyalja, elítéli a hódító háborút és 
az azt támogató semlegességet is. így ellentét van elvi megál
lapításai és konkrét elemzései között, ami következetlenségre, 
eklekticizmusra utal. 

Hajdú Gyula csak a XVI.—XVII. században élt Hugó Gro-
t ius és kortársai álláspontját ismerteti az igazságos és igazság
talan háború kérdésében, majd azt írja, „későbbi időben még 
több író és diplomata fejlesztette tovább e nézeteket" (84. ol
dal). Később, elítélve az imperialista államok magatartását 
azért, mert elvetették a Szovjetuniónak az agresszió fogalmának 
meghatározására tett javaslatát, azt írja: „Hogy pedig meny
nyire körülményes dolog annak eldöntése, hogy melyik fél har
col igazságos ügyért, azt már a XIX. század egyik legismertebb 
nemzetközi jogásza (jegyzet: Heffter) is meglátta, midőn meg
állapította: ,nem létezik ezen a földön egyetlen bíró, aki csal
hatatlanul dönteni tudna egy háború igazságossága kérdésé
hen ' ." Saját maga hasonlóan ilyen szkeptikus álláspontot kép
visel, amikor kijelenti: „Mivel pedig aligha volt még két hábo
rú, melynek okai, körülményei, megvívásának módjai, eszkö
zei, céljai stb. azonosak lettek volna, csak erőszakolt módon le
hetne azok elemeire és jellegére nézve egységes, általános ér
vényű ismérveket leszögezni." (139. old.) Ezzel lényegében ki 
is merülnek az igazságos és igazságtalan háborúk fogalmával 
foglalkozó fejtegetései. 

Ha már megemlíti az igazságos és igazságtalan háborúról 
szóló nézeteket, nem lehet elhallgatni azt, hogy nemcsak a 
XVI—XVII. században élt Hugó Grotiusnak és „több írónak és 
diplomatának", hanem a tudományos szocializmusnak, a marx
izmus—leninizmusnak is van ebben a kérdésben, mégpedig pon
tos, határozott, tudományos elvi állásfoglalása. A háború jel
legéről, az igazságos és igazságtalan háborúról szóló tanítás a 
marxizmus—leninizmus egyik alapvető fontosságú része. Ha 
már Hugó Grotiust említi, nélkülözhetetlen lenne megemlíteni 
Marxot, Engelst és különösen Lenint, aki kidolgozta ezt a taní
tást, amelynek alkalmazásával határozzák meg a kommunis
t ák az egyes hadviselők háborújának jellegét. 

A marxizmus—leninizmus azt tanítja a háborúkról, hogy 
azokat külön-külön kell megvizsgálni, elemezni és értékelni. 
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Közismert, hogy az okok, körülmények, célok stb.-ben fennálló 
minden különbözőség ellenére a háborúknak jellegük szerint 
két fajtáját lehet megkülönböztetni, az igazságos és igazságta
lan háborút. Ez a kategorizálás nem jelenti azt, hogy egy-egy 
fél háborúja jellegében vagy csak igazságos, vagy csak igazság
talan momentumok vannak. Voltak is olyan háborúk, amelyek
ben igazságos és igazságtalan momentumok egyaránt előfordul
tak. (Egyébként ugyanez a helyzet egy-egy ország semlegessé
génél is.) A konkrét elemzésnek kell eldönteni ilyen esetekben 
is, hogy melyik van túlsúlyban, melyek döntők a jelleg megha
tározása, szempontjából. Ez nemcsak elvont elméleti, történelmi 
kérdés, hanem a munkáspártok számára — amelyek mindig ha
tározottan harcoltak az igazságtalan, rabló, hódító háborúk el
len — nagyon is gyakorlati, a háborúhoz való viszonyukat e l 
döntő kérdés. Ennek a tanításnak alapján támogatták a kom
munisták az igazságos háborút viselőket és harcoltak az igaz
ságtalan háborút indítani akarók, vagy azt viselők ellen a múl t 
ban is, a jelenben is. Burzsoá jogászok és egyéb burzsoá ideoló
gusok munkáiban találkozhatunk azzal a felfogással, amely a 
háborúk jelleg szerint igazságos és igazságtalan háborúkra való 
felosztásának tudományos voltát kétségbe vonja. Ezzel azon
ban a marxizmus—leninizmus tudomány voltát is tagadják. Azt 
is meg kell jegyeznünk,'hogy az egyes államok semlegességének 
és a semlegességről kötött szerződések és a semlegesek jogait 
és kötelességeit tartalmazó nemzetközi jog értékelésénél sem 
hagyhatjuk figyelmen kívül a marxizmus—leninizmusnak az 
igazságos és igazságtalan háborúról szóló tanításait. Ugyanis en
nek, mint egyik szempontnak figyelembe vételével határozhat
juk meg a semlegesség és a semlegességi szerződések és egyez
mények társadalom-politikai szerepét és adhatjuk meg azok ér
tékelését. 

Egyébként nagyban emelte volna a munka tudományos é r 
tékét, ha Engelsnek és.Leninnek a semlegességgel és az egyes 
országok semlegességével kapcsolatos értékelését, valamint az 
egyes országok marxista pártjainak saját országuk semlegessé
gével kapcsolatos álláspontját is ismertette volna. 

Hajdú Gyula az állandó semlegességet a következőképpen 
értékeli: „ M í g . . . a semlegesség mint jogintézmény az impe
rializmus korszakában a háborúk támogatójává torzult, az á l 
landó semlegesség, annak valódi tartalma szerint a háború el
hárításának, illetőleg megnehezítésének tényezője maradt. T 
(72. old.) 

Mivel indokolja állítását? Azzal, hogy az állandó semle
ges államokra „a semlegesség . . . kötelező, és ez a kötelezett- «_. 

242 



ség jelentékeny mértékben befolyásolja külpolitikájukat a béke 
idején, éspedig abban az értelemben, hogy segítséget nyújtsa
nak a béke fenntartásához." (71. old.) „ . . . háborúk előesté
jén . . . az állandó semleges gondja . . . arra irányul, hogy alá
rendeltjeit minél alkalmasabb szabályokkal tartsa vissza olyan 
cselekedetektől, amelyek pártatlanságát kompromittálhatnák." 
(71. old.) 

A történelmi tények az állandó semlegességre vonatkozó 
fenti általánosító értékelést nem igazolják. A helytelen általá
nosítás itt is módszerbeli hibából ered. A dialektikus módszer 
azt követeli, hogy a jelenségeket ne elszigetelten, hanem össze
függésükben, hatásukban vizsgáljuk. A szerző jelen esetben 
nem ezt teszi, hanem az állandó semleges állam politikáját ön
magában szemléli. Elvi megállapításával ellentétes példaként 
említhetjük meg Belgium ,,örök" semlegességét. Belgium sem
legessége — myidkét világháborúban — egyenesen kívánatos 
volt Németország számára, mert azt jelentette, hogy az ország 
szövetségesek nélkül áll, bízik semlegessége tiszteletben tartá
sában — s ennek következtében védelmét sem szervezi meg 
kellőképpen, s így Németország számára könnyű préda, keve
sebb ellenállást tanúsító felvonulási terep Franciaország ellen. 
Egyébként maga Hajdú Gyula is negatívan értékeli például az 
állandó semleges Svájc szerepét az olasz—abesszin háborúval 
kapcsolatban, s ezzel önmaga jut ellentmondásba saját általá
nosító elvi megállapításával. 

A semlegesség értékelésénél a marxista módszer azt kí
vánja, hogy minden háborúval kapcsolatban minden semleges 
ország semlegességét külön-külön elemezzük. Hajdú Gyula vi
szont egyes elvi megállapításaiban globálisan történelmi perió
dusonként tartja a semlegességet pozitívnak, vagy negatívnak. 

A semlegességet az imperializmus előtti időkben a háború 
akadályozójának tekinti. 1907-ben Hágában a semlegesek jogai
ról és kötelességeiről kötött nemzetközi egyezmények utáni 
időkben — lényegében az imperializmus kialakulásától — a 
háború elősegítő j ének, a második világháború utáni időkben 
pedig a béke tényezőjeként értékeli. Az imperializmus előtti 
évszázadok semlegességéről ezt-írja: ,,A semlegesség a háború 
ellenszere" (7. oldal), majd a hágai értekezlet utáni idők
ben a semlegesség — ,,A háború ellenségéből, annak elősegí-
tője lett." (42, old.) ,, . . . a semlegesség, mint jogintézmény, az 
imperializmus korszakában a háborúk támogatójává torzult." 
(72. old.) 

A semlegesség fenti értékelését egyes esetekben úgy hasz
nálja, hogy azon a semlegességről szóló nemzetközi jogot, más 
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esetben pedig államok magatartását — semlegességi politikát 
lehet érteni. Ezért a semlegesség periódusok szerinti értékelé
sének helyességét is két szempontból vizsgáljuk meg. 

A leglényegesebb különbség az elmúlt századokban a sem
legesek jogairól és kötelességeiről kötött szerződések és a hágai 
egyezmények között abban áll, hogy a XX. század előtti szer
ződések jelentős része tiltotta, hogy a semlegesek dugárut 
(amin fegyvert és egyéb hadianyagot értettek) szállítsanak a 
hadviselő országokba, míg a hágai egyezmények az államoknak 
ugyan tiltják a fegyverek és egyéb hadianyagok szállítá
sát, de az állam nem köteles ezt megtiltani állampolgárai szá
mára, tehát azok bármit szállíthatnak a hadviselők részére. 

A semlegességnek az imperializmus korában bekövetke
zett jellegváltozásáról szóló fentebb idézett megállapítások 
helytelenek — ha azokat a semlegességről szóló jogra vonat
koztatjuk. Mert az imperializmus előtti időkben azok a jqgi 
kikötések, hogy a semlegesek dugárut nem szállíthatnak a had
viselőknek, az iparilag legfejlettebb országok érdekeit fejezték 
ki, s e tilalom nem minden esetben akadályozta és nem minden 
állam számára egyaránt a háborúk indítását vagy viselését, el
lenkezőleg: egyes esetekben megkönnyítette azt. A semlegesek 
kereskedelmének ez a korlátozása egy iparilag fejlett ország 
számára azt jelentette, hogyha háborút visel egy iparilag fej
letlenebb ellen, a semleges országok fegyverszállításaiikkal nem 
egyenlíthetik ki ellenfele fegyverzeti hátrányát. így a dugáru 
szállítás megtiltása nemhogy akadályozta volna, hanem ellen
kezőleg, elősegítette, hogy az iparilag fejlett országok háborút 
indítsanak az elmaradottab országok ellen. Különösen a gyar
matszerző háborúk indításánál volt ennek nagy jelentősége, 
mer t megkönnyítette a legfejletteb tőkés országoknak, hogy 
sorra leigázzák Ázsia, Afrika és Amerika elmaradottabb orszá
gait. Egyébként arra, hogy a fegyverszállítás „pártatlan" meg
tiltása nem mindig háborút akadályozó tényező, maga Hajdú 
Gyula is hoz fel példát az olasz—abesszin háború idejéből, ami
kor is az USA betiltotta mindkét fél számára a fegyverszállí
tást. De az olaszoknak volt elegendő fegyverük és fegyvergyár
tásuk is —- az abesszineknek pedig nem. Ezért joggal nevezi az 
amerikai intézkedést a támadó bátorító j ának és segítőjének. De 
az imperializmus előtt nem egy háborúban ugyanilyen szerepet 
töltött be a dugáruszállítás tilalma. Tehát nem lehet a hágai 
egyezmények előtt érvényben volt államközi szerződésekben 
lefektetett semlegességi jogot egyértelműen a „háború ellen
s é g é i n e k minősíteni. 

Akkor sem helyes ily általánosságban Hajdú Gyula fenti 
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állítása, ha ezt nem a nemzetközi jogi szerződésekre, hanem a 
semleges országok történelmi szerepére vonatkoztatja. Már
pedig a szerző nyilvánvalóan erre is gondol, hiszen csak az első 
világháborúval kapcsolatban állapítja meg első ízben, hogy 
,,. . . Kitűnt, hogy egyes államok semlegessége nem mindig szol
gálja az egyetemes béke érdekét. A semlegesség haszontalan
nak bizonyult." (74. old.) E ^ é b k é n t a fenti két kijelentés egy
másnak is ellentmond. Mert ha csak egyes államok semleges
sége nem szolgálta mindig a béke érdekeit, miért bizonyult ha 
szontalannak általában a semlegesség? Az idézett utóbbi mon
datból különben arra lehet következtetni, hogy az imperializ
mus előtt, amikor a semlegességet nem nyilvánítja általában 
haszontalannak,-az egyes államok semlegessége is a háború el
lenszere volt. Ez pedig ismét csak a semlegesek egy részére 
igaz. Több olyan példát lehet ugyanis felsorolni, amelyek azt 
bizonyítják, hogy az imperializmus előtti évszázadokban is egy-
egy ország semlegessége nemhogy akadálya lett volna a háború 
megindításának, hanem egyenesen előfeltétele, vagy legalábbis 
elősegítő j e volt annak. Az 1680-as években azért lángolhatott 
fel a törökellenes háború, a török Európából való kiűzésére ala
kult liga (Ausztria, Lengyelország, Velence stb.) azért folytat
hatott eredményesen háborút a török ellen, mert Franciaország 
egyideig semleges magatartást tanúsított. A cári Oroszország 
beavatkozását a magyar szabadságharcba 1848—49-ben Auszt
ria érdekében éppen az könnyítette meg, hogy Anglia, Francia
ország és Törökország semleges maradt. 

A történelmi tényeknek ellentmond tehát az az általáno
sító megállapítás, hogy az imperializmus előtti időkben a sem
legesség a háború ellensége. De az állítás másik fele, ti., hogy a 
századfordulótól 1945-ig a semlegesség a háború elősegítője — 
szintén nem helyes. 

A semlegesek jogairól és kötelezettségéről szóló hágai 
egyezmények jogi kikötései nem olyanok, hogy azok megtartása 
eleve meghatározná egy-egy ország semlegességének jellegét. 
A hágai egyezmények jogi kötelezettségeit szigorúan megtartó 
államok semlegessége lehet háborút elősegítő is, de szolgál
hatja a béke ügyét is. 

Íme egy példa arra ,hogy az első világháború idején is volt 
a háborút akadályozó, megnehezítő, a béke ügyét szolgáló sem
legesség: Lenin a breszti békét követő napokban, 1918. március 
14-én ,,A semleges állammá vált Oroszországi Szovjet Köztár
saság . . ."2 nevében válaszol Wilson táviratára, ezzel is kinyil-

2 Dokumenti vnjesnjei politjiki SzSzSzR. Moszkva, 1957. I. kötet, 211. old. 
oroszul. 
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vánítva Szovjet-Oroszország semlegességét. Az archangelszki 
Kormányzósági Szovjet elnökéhez 1918. július 6-án a követke
zőket táviratozza: „A breszti békeszerződés határozata értel
mében az angolok és szövetségeseik hadihajói nem jelenhetnek 
meg északi partjainknál. Fegyveres erők partra szállítása el
lentmond Oroszország semlegességének. A legkategórikusabban 
utasítjuk az Archangelszki Szovjetet, hogy az Oroszország sem
legességéből fakadó követelményeket tartsa be. A semlegessé
get megsértő külföldiekkel az együttműködés és az azok irányá
ban tanúsított szívélyes viszony a breszti béke megsértése és 
megszegése lenne."3 Szovjet-Oroszország semlegességét egyéb
ként a német kormány is elismerte/ 

A Szovjet Köztársaságnak 1918-as semlegessége egyébként, 
anélkül, hogy részletes elemzésére kitérnénk, az egyértelműen 
a békét szolgáló semlegesség iskolapéldája. Itt csak arra uta
lunk, hogy ez a semlegesség — amely a hágai egyezmények 
,,legkategórikusabb" megtartásán alapult — nemcsak a háború 
terjedelmének korlátozója — hiszen Oroszország kivált az első 
világháborúból — hanem a béke tényezője azért is, mert olyan 
politika folytatása illetve következménye, amely példát muta
tott a hadviselő áHamok dolgozóinak, hogyan lehet véget vetni 
a mindkét részről igazságtalan első világháborúnak. Egyébként 
Lenin az intervenciós háború idején több, a Szovjetunióval 
szomszédos kis állam egyes periódusokban tanúsított semleges
ségének ugyancsak pozitív szerepet tulajdonított. ,,Ezek az ál
lamok velünk szemben a baráti semlegesség álláspontjára he
lyezkedtek és szembeszálltak a világbíró antanttal".5 — „Ha 
ezek a kis államok mind ellenünk indultak volna — . . . veresé
get szenvedtünk volna"6 — írta semlegességükről Lenin. Anél
kül, hogy ezeknek a kis államoknak semlegességét elemeznénk 
és arról teljes értékelést adnánk, megállapíthatjuk, hogy sem
legességük pozitív tényező volt, mert akadályozta az interven
ciós háború kiszélesítését, annak ellenére, hogy az antant min-' 
dent elkövetett, hogy ezeket is háborúba sodorja. 

A második világháború utáni idők semlegességének elem
zésénél ugyancsak kitűnik Hajdú Gyula könyvének módszer
beli gyengesége — az, hogy korszakonként értékeli pozitívnak 
vagy negatívnak a semlegességet, és egyoldalúan csak olyan 
történelmi példákat említ, amelyek álláspontját igazolják. Eb
ben az időszakban a semlegesek jogait és kötelességeit megha-

3 Uo. 394. old. 
4 Lenin Művei, 27. kötet , 384. old. Szikra . 
5 Lenin Művei, 30. kötet , 207. old. Szikra, 1953. 
6 Uo. 390. old. 
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tározó nemzetközi jogra, nevezetesen az Egyesült Nemzetek 
Szervezete Alapokmányaira vonatkozó fejtegetéseivel, amelyek 
e jogot, hiányosságai ellenére is pozitívnak, a béjte szolgálatá
ban állónak értékelik — egyet lehet érteni. Ezek a fejtegetések 
munkája legértékesebb részei közé tartoznak. Azonban ebből 
a korból is csak olyan államok semlegességi politikáját mutatja 
be, amelyek pozitívak. A példáknak ez az egyoldalú kiválasz
tása és ismertetése azzal a veszéllyel járhat, hogy az olvasóban 
olyan meggyőződés alakulhat ki, hogy a második világháború 
után minden semlegességi politika pozitív. Ez pedig nem így 
van. A második világháború utáni idők története ugyanis szol
gáltatott rá példát, hogy a semlegességi politika nemcsak po
zitív — hanem negatív is lehet. És ezt különösen Magyarorszá
gon nem lehet nem észrevenni. Hajdú Gyula könyve 1958-ban 
jelent meg és az adatok .feldolgozásában 1957-ig ment el. A 
könyvében említett legutolsó dátum: 1957. október 11. (26Ç. 
old.) Ennek ellenére a magyar ellenforradalom semlegességi 
politikájáról a könyv még csak említést sem tesz. 

Magyarország semlegességét Nagy Imre 1956. november 
1-én törvénytelenül, alkotmányunkat is megsértve kísérelte meg 
deklarálni. De ha az ellenforradalmároknak azt sikerült volna 
jogilag nem törtvénytelen úton kinyilvánítaniok, s az ellen
forradalmi kormány formailag be is tartotta volna az érvény
ben levő nemzetközi jogot, ez a semlegesség akkor is negatív, 
reakciós lett volna, mert reakciós volt politikai tartalma. A ma
gyarországi ellenforradalom semlegességi politikája a volt k i 
zsákmányoló osztályok érdekeit fejezte ki (az imperialisták su
galmazták, ellenforradalmárok és a velük szövetkezett revizio
nisták propagálták), Magyarországnak a szocialista táborból 
való kiszakítását célozta és elválaszthatatlan részét képezte a 
szocializmus felszámolását tervező ellenforradalmi belpolitiká
nak. Magyarországnak a szocialista tábortól való elszigetelése» 
gyengítette volna a szocialista tábor erejét, azt az erőt, amely 
az imperialista háborúk megakadályozásának legfontosabb té 
nyezője. Így Magyarországon a semlegességi politika a harma
dik világháborút előkészíteni akaró, legreakciósabb imperialista 
körök érdekeit szolgálta. 

Hajdú Gyula leleplezi könyvében Nixon, az USA alelnöke és 
Dulles volt külügyminiszternek az aktív, pozitív semlegességi 
politikát elítélő nézeteit. Hasznos lett volna azonban megemlí
teni a semlegesség elvi megítélésének tisztázása szempontjából 
is, hogy a reakciós, új háborúra spekuláló amerikai körök, s 
név szerint Dulles sem ítél el minden semlegességi politikát, ők 
is politikai tar talmuk szerint ítélik meg azt. Ezért üdvözölte 
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Dulles — már 1956. november 2-án — néhány órával Nagy 
Imre deklarációja után Magyarország semlegességét, mert 
tudta, hogy az imperialista érdekeket szolgál. 

A bandungi konferencia határozataival foglalkozva az azon 
részt vevő országokról ezt írja Hajdú Gyula: „Kijelentették . . . 
hogy nem csatlakoznak egyik táborhoz sem . . ." (296. old.) 

E megállapítás nem pontos, hiszen azt aláírta a Kínai Nép
köztársaság is, amely pedig a szocialista tábor tagja. Egyébként 
a bandungi nyilatkozat szóban forgó része a következőképpen 
hangzik: „Tartózkodás az olyan kollektív védelmi rendszerekbe 
való belépéstől, amelynek célja bizonyos nagyhatalmak külön
leges érdekeinek szolgálata — bármelyek is legyenek ezek a 
nagyhatalmak." 

Közismert — s ez Hajdú Gyula könyvéből is kiviláglik —,. 
hogy ilyen jellegű „védelmi rendszereket" csak az imperialista 
hatalmak hoztak létre, s ők igyekeznek bekényszeríteni azokba, 
a nem szocialista országokat. De Hajdú Gyula csak azt indokolja 
— egyébként meggyőzően —, hogy az imperialista katonai töm
bökbe miért nem lépnek be a pozitív semlegességi p'olitikát: 
folytató országok. Egy könyvet nem illik bírálni azért, amit 
nem tartalmaz. Most itt mégis azt tesszük, mert a szerző felvet, 
egy problémát, de csak az egyik felét válaszolja meg. Hiányol
hatjuk tehát a választ annak másik felére. Erre véleményünk: 
szerint azért is szükség van, mert a magyarországi ellenforra
dalom semlegességi politikája és a szocialista táborhoz való tar
tozásunk ellen indított agitáció j a következtében akadhatnak 
még, akik a semlegességben a maximumát láthatják annak, 
amit egy állam a háború, elkerülése érdekében tehet, s ilyen ala
pon az ellenforradalom semlegességi politikáját is pozitívnak 
hihetik. 

Hajdú Gyula azt írja: „Az államok nagy többsége . . . ret
tegve a» fenyegető világégéstől — kiutat keres . . ." (1. 294. old.) 
— s ezt a kiutat az aktív vagy pozitív semlegességben találták 
meg. 

Szükséges rámutatni a „kiút" pozitív oldalai mellett, annak 
korlátaira is, hogy e semlegességi politikát helyesen tudjuk ér
tékelni. Ez Hajdú Gyula könyvéből hiányzik. 

A pozitív semlegességi politikát folytató országok éppen 
azért szabadulhattak fel a gyarmati rabszolgaság alól, azért le
hettek független, önálló országok, mert a Szovjetuniónak a má
sodik világháborúban aratott győzelme, megerősödése, a szocia
lista tábor létrejötte és ereje megváltoztatta a nemzetközi erő
viszonyokat. Azért tudják megőrizni függetlenségüket és sza
badságukat, mert létezik és erős a szocialista tábor, élvezik an— 
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nak politikai, gazdasági és kulturális támogatását, és mert a szo
cialista tábor országai kiállnak ezen országok függetlenségének 
védelmében. A szocialista tábor léte és politikája nélkül Egyip
tomot és más arab országokat semlegességük éppúgy nem védte 
volna meg az újabb imperialista leigázástól, mint ahogy a tör
ténelem folyamán nem egy semleges ország képtelennek bizo
nyult arra, hogy elkerülje megtámadtatását. Sőt mi több, a po
zitív semlegességi politikát folytató országok semlegessége azért 
lehet egyáltalán az új imperialista háború elhárításának t é 
nyezője, mert létezik a szocialista tábor. Ha a szocialista tá
bor nemléteznék — és az államok akárcsak egy imperialista ha
talom kivételével, mind semlegesek lennének — akkor sem 
akadályozhatnák meg azt, hogy a náluk erősebb imperialista 
hatalom magukat ezeket a semleges országokat* sorra le ne 
igázza. 

Anélkül, hogy minden pozitív semlegességi politikát foly
tató országra vonatkozóan általánosítanánk — rá kell mutat
nunk arra, hogy ezen országok nagy részében a földbirtokos 
osztállyal kisebb-nagyobb mértékben szövetséges, nacionalista 
szellemű ne»mzeti burzsoázia van hatalmon, az szabja meg ez 
országok kül- és belpolitikáját. Nem egy pozitív semlegességi 
politikát folytató országban komoly ellentétek vannak a nem
zeti burzsoázia és a munkásosztály, a földbirtokosok és a nincs
telen parasztság között s üldözik a béke és a társadalmi haladás 
legkövetkezetesebb híveit, a kommunistákat. Egyébként tekin--
tetbe kell venni azt is, hogy ezek az országok egy része többé-
kevésbé gazdaságilag függ még az egyik vagy másik impéria» 
lista hatalomtól. 

Békevágyuk és az imperialista hatalmakkal szemben meg
levő ellentéteik alapján nem csatlakoznak az imperialista kato
nai tömbökhöz. Belpolitikájuk fent vázolt osztály jellege pedig 
megmagyarázza, hogy a szocialista országokkal miért nem mű
ködhetnek minden kérdésben úgy együtt, mint azok egymással. 

Ezek a tények együttvéve indokolják, hogy a „rettegve a 
fenyegető világégéstől" és az imperialisták részéről őket fénye-
gető újabb leigázástól, éppen ezt a „kiutat" választották. 

A szocialista országok tiszteletben tartják a semleges or
szágoknak azt a jogát, hogy államformájukat és belső életüket 
maguk határozzák meg, ebbe nem is avatkoznak be. Nagyra 
értékelik és támogatják az állandó semleges országok és a pozi
tív semlegességi politikát folytató országok értékes hozzájáru
lását az új világháború megakadályozásáért folyó küzdelem
ben. Rá kell mutatnunk azonban arra is, hogy ez a „kiút" nem 
a maximuma annak, amit egy ország a béke megőrzése, népe-
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függetlensége és szabadsága megvédése érdekében tehet. Ezt a 
maximumot az emberiségnek és egyben a saját népünknek is, a 
világbéke megvédéséért folytatott harcban a szocialista orszá
gok adják meg. 

Tekintettel arra, hogy a bírálat terjedelme nem engedte 
meg a könyv több más vitatható kitételének bírálatát és sok 
értékes részének ismertetését, helyes értékelése szempontjából 
befejezésül szükséges megemlíteni, hogy a munka egészében 
kiállás a jelen és a közelmúlt agresszorai, háborús gyújtogató! 
és a rablóháborúk vámszedői ellen. A könyv kellő bírálattal 
olvasva segítséget adhat mindazoknak — jogászoknak, történé-

.széknek és a nemzetközi politikai kérdések iránt érdeklődők' 
nek —, akik a semlegesség kérdésével foglalkozni kívánnak. 

Otta István vezérőrnagy 

250 


