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Az á l lamközi k a p c s o l a t o k 
alapelveiről 

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének XXV., jubiláris ülésszakán a 
Közgyűlés elé bocsátották elfogadásra a nemzetközi jognak az államok 
közötti baráti és együttműködési kapcsolatokra vonatkozó elveiről szóló 
nyilatkozatot. Ez a dokumentum hosszas elméleti-tudományos erőfeszí
tések eredményeinek átfogó szintézise. Mindez újra tanúsítja, hogy a 
nemzetközi kapcsolatok alapelveinek és normáinak a problémája rend
kívül időszerű és jelentős. 

Románia Szocialista Köztársaság külpolitikájának alapjává tette az 
államok közötti baráti és együttműködési kapcsolatokat, az alkotmány
ban szentesítette őket, harcol az ilyen kapcsolatok megteremtéséért. Szé
les körben elismert hazánk hozzájárulása ezeknek a viszonyoknak a 
meghonosításához és fejlesztéséhez a nemzetközi politikai gyakorlatban, 
valamint e kapcsolatok kidolgozásához, pontosabbá tételéhez és elmélyí
téséhez a politikai elméletben. Nicolae Ceauşescu elvtárs Románia kül 
politikájával kapcsolatban kiemelte, hogy hazánk egész nemzetközi tevé
kenysége, Romániának minden más országgal kiépített kapcsolata a 
következő alapelvekre épül: minden nép azon jogának tiszteletben tar
tása, hogy maga döntsön saját sorsa felől; a más népek belügyeibe való 
be nem avatkozás; a nemzeti függetlenség és szuverenitás következetes 
érvényesítése. Ezek az alapelvek, amelyeket maga az élet emelt a világ 
országai közötti viszonyok legfőbb követelményének rangjára mint a 
nemzetközi kapcsolatok normális fejlődésének alapvető feltételeit, egyre 
szélesebb körben hatnak, mind több ország érvényesíti, a világ köz
véleménye mind nagyobb mértékben elfogadja őket. 

Az államok közötti viszonyok alapelveinek nemzetközi jogi kodi
fikálása, ezeknek ius cogensként történő elfogadása rendkívüli jelentő
ségű, hozzájárul az emberiség évezredes álmának — ahogyan az ókoriak 
megfogalmazták: cedant arma togae (a fegyverek vessék alá magukat a 
hivatali tógának) — megvalósításához. Ion Gheorghe Maurer, a Nem
zetközi Jog és Nemzetközi Kapcsolatok Társaságának tiszteletbeli elnöke 
a Revue Roumaine d'Études Internationales című folyóiratban megjelent 
cikkében megállapította: a békés egymás mellett élés világában, amely 
bizonyos vonatkozásban már létezik, de még valóságosabb volna, ha a 
népek minden erejüket egyre inkább megvalósítására összpontosítanák, 
egy olyan világban, ahol a nemzeteket és államokat nyíl tan a tartós 
együttélésre szólítják fel, a nemzetek és államok arra törekednek, hogy 
bebizonyítsák önmaguknak és azoknak, akik még nem győződtek meg a 
koegzisztencia hasznáról, hogy valójában senki sem tevékenykedhet és 
nem tarthatja fenn magát anélkül, hogy ne érvényesítené az államok 
közötti kapcsolatokban — bármilyen legyen is az érdekelt államok 



társadalmi-gazdasági rendszere — a következő, talán az összes többit 
is magukban foglaló nagy elveket, mint a szuverenitás és a nemzeti füg
getlenség; a jogegyenlőség és kölcsönös előnyök; a belügyekbe való be 
nem avatkozás tiszteletben tartása; vagyis anélkül, hogy ne érvénye
sítenék — a kijelentésekben és gyakorlatban egyaránt — a jog szabá
lyait. 

Ezeknek az elveknek az elemzése kapcsán számos kérdés felmerül 
a nemzetközi jogban, vitatkoznak felettük, igyekeznek rendszerezni 
őket. Az államok közötti viszonyok alapelvei és normái nemcsak jogi 
természetűek. (E cikk meglátásai sem a jogtudományok körébe vágnak.) 
A nemzetközi jog, akárcsak a jog általában, nem „politizál", hanem ilyen 
vagy olyan módon kifejezi a politikai valóságot, a mi esetünkben az 
államok közötti viszonyok valóságát és tapasztalatát. „Minerva baglya 
csak alkonyatkor szálldos": az elmélet a társadalomtudományokban 
rendszerint csak a posteriori jelzi a társadalmi valóságban bekövetkezett 
változásokat. (Az előrelátás és előrejelzés szintén a felhalmozott tapasz
talatok általánosításán és értelmezésén épül.) Ez a normatív tudomá
nyokra még inkább érvényes: ezek nagyon is komótosan alkalmazkod
nak a társadalmi életben bekövetkezett átalakulásokhoz, amely válto
zások a nemzetközi viszonyok területén igen gyorsak. Nem osztjuk azt 
a nézetet, mely szerint a normatív tudományok csődbe jutottak volna 
a társadalmi változások és a megújulás gyors üteme miatt, de kétségte
lennek tartjuk: a politikai jelenségek tanulmányozásában a normatív 
tudományok képtelenek lépést tar tani azokkal a tudományokkal (a szo
ciológiával, jelen esetben a nemzetközi viszonyok szociológiájával, a 
politikai tudományokkal, jelen esetben az irenológiával, vagyis béke
tannal), amelyek arra törekednek, hogy azon melegében észleljék a 
társadalmi-politikai jelenségeket. (Ez természetesen nem értékrendet 
jelez e tudományok között, csupán sajátosságaik egyik követelményét.) 

A nemzetközi jog hazai szakértői nem értenek egyet bizonyos szer
zők azon nézetével, mely szerint a nemzetközi jog alapelvei inkább poli
tikai eszmék vagy doktrínák, avagy logikai hipotézisek lennének, sőt 
mi több, az egész pozitív nemzetközi jog valamilyen ezek fölött elhelyez
kedő értékekből fakadna. Az ilyen nézetek bírálói (Grigore Geamănu, 
N. Daşcovici, M. Ghelmegeanu, Al. Bolintineanu) joggal hangoztatják, 
hogy éppen ezeket az említett eszméket törvényesítik, szentesítik jogi
lag, kényszerítő erővel ruházzák fel. 

Másrészt, úgy véljük, tagadhatatlan, hogy a jogi értékeknek külsőd
leges jellegük is van, ezeket eszközként használják fel más célok és ér té
kek, a mi esetünkben politikai és erkölcsi értékek elérésében. Az államok 
közötti viszonyok alapelvei, amelyek érvényesítéséért számos állammal 
együtt az ENSZ alapokmányának megfelelően Románia Szocialista Köz
társaság is harcol, egyaránt politikai, erkölcsi és jogi értékek. (A nem
zetközi jog ismert román szakemberei, E. Glaser és Al. Bolintineanu 
szintén beszélnek a nemzetközi viszonyok új rendszerének jogi, politikai 
és erkölcsi lényegéről. Lásd Revue Roumaine d'Études Internationales, 
1969. 1—5. 45.) 

Az államközi viszonyok alapelvei a jelenlegi szakaszban azoknak 
a mély belső átalakulásoknak az eredményei, amelyek kisebb-nagyobb 
mértékben a világ minden országában végbementek. Ezek a változások 



új , az előző korokban ismeretlen keretet biztosítottak a nemzetközi 
viszonyok fejlődése számára. A nemzetközi viszonyok mindenekelőtt (de 
nem kizárólag) az egymással kapcsolatba lépő társadalmak szerkezeté
től függnek. E viszonyok elemző tanulmányozásának szükségképpen azon 
társadalmak és államok társadalmi és politikai szerkezetére kell össz
pontosulnia, amelyek kölcsönhatása a tulajdonképpeni nemzetközi kap
csolat. 

A hangsúlyt a jelenlegi társadalmi és politikai s truktúrák elemzésé
nek szükségességére helyezvén, természetesen nem feledkezünk meg 
arról sem, hogy a nemzetközi kapcsolatok alapelveinek megvan a maguk 
története, hogy ezek az alapelvek gazdag társadalmi-történelmi tapasz
talatok eredményei. A nemzetközi viszonyok alapelvei társadalmi-poli
tikai, erkölcsi és jogi értékek, s mint ilyeneknek konkrét történelmi 
elemeik mellett általános emberi tar talmuk is van. E tekintetben — az 
egyszerű analógián túlmenően — szoros kapcsolat van az államok kö
zötti viszonyok alapelvei és az emberi jogok általános nyilatkozatában 
megfogalmazott elvek között. A legtermészetesebb, hogy a nemzetközi 
jog elveire vonatkozó nyilatkozat-tervezet, amelyet az ENSZ különleges 
bizottsága dolgozott ki, már az elejéin az ember jogaira hivatkozik. „Fon
tos — állapítja meg a nyilatkozat-tervezet harmadik szakasza —, hogy 
fenntartsák és erősítsék a szabadságra, egyenlőségre, igazságosságra és 
az ember alapvető jogainak tiszteletben tartására épülő nemzetközi 
békét, hogy fejlesszék a nemzetek közötti baráti kapcsolatokat, bár
mennyire különbözzék is politikai, gazdasági és társadalmi rendszerük 
vagy fejlődési színvonaluk." A társadalmi-történelmi gyakorlat, az em
beri tapasztalat alapján a nagy haladó társadalmi mozgalmak eszményei 
— e mozgalmak eredményeképpen — általános emberi értékekké váltak. 
Az emberiségnek a múltban is volt rengeteg igaz, nemes eszménye. Sőt 
mi több, bizonyos értelemben azt is állíthatjuk, hogy a jelenkor alapvető 
eszményei közül is sok létezett az előző történelmi szakaszokban. Íme 
például, hogyan fogalmazta meg Nicolaie Titulescu a jelenlegitől merőben 
eltérő szakaszban — a harmincas évek elején — a szuverén egyenjogú
ság alapelvét: „A jelenlegi időben a nemzetközi törvény az egész világon 
nem mint az »alárendelés«, hanem mint a »mellérendelés« törvénye 
jelenik meg, minden állam más államhoz való viszonya pedig nem a 
»függőség«, hanem a »függetlenség« helyzeteként" (La souveraineté des 
États et l'organisation de la paix. Dictionnaire Diplomatique II. Paris, 
833—834). 

Kant A gyakorlati ész kritikája című könyvéhez írt előszavában 
igazat ad ama feltételezett és lehetséges bírálóinak, akik majd azt mond
ják a könyvéről, hogy nem ad egyetlen új erkölcsi elvet sem, csupán 
újrafogalmaz. Felteszi a kérdést: „De ki is akarná minden erkölcs egyet
len alapelvét bevezetni s ezt egyben elsőként kitalálni? Úgy, mintha 
előtte a világ mindabban, ami kötelesség, tudatlanságban vagy átmeneti
leg tévedésben élt volna" (Kant's Werke. Berlin, 1908). Első látásra ha
sonló — alaposabban elemezve azonban kitűnik: lényegesen különböző 
— gondolatot fedezünk fel Marxnál is. Marx egyik levelében kifejti, hogy 
múlt és jövő közé nem lehet merev választóvonalat húzni, hanem meg 
kell valósítani a múl t eszményeit, mivel az emberiség általában nem 
kezdi elölről a munkát , hanem tudatosan folytatja a maga régi dolgát: 



„ . . . n e m doktrinér módon lépünk a világ elébe egy új elvvel: itt az 
igazság, itt térdelj le! A világ elveiből fejtünk ki a világnak új elveket. 
Nem mondjuk a világnak: hagyj fel harcaiddal, ezek ostobaságok; mi 
odakiáltjuk neked az igazi harci jelszót. Mi csak megmutatjuk neki, hogy 
voltaképpen miért is harcol, a tudat pedig olyan dolog, amelyet el kell 
sajátítania, még ha nem akarja is" (Marx—Engels Művei I. 1957. 347). 

A marxizmus tehát nagy figyelmet fordít a társadalmi-politikai 
értékekre és eszményekre, amelyeket azonban nemcsak az elméleti elvek
kel, más eszményekkel vet össze, hanem elsősorban a társadalmi való
sággal. Ezeket az eszményeket nem mint valamilyen elvont erkölcsi, 
hanem mint bizonyos társadalmi erők követelményeit fogalmazza meg, 
amely követelmények az adott társadalmi viszonyokból fakadnak, és 
csak akkor valósíthatók meg, ha figyelembe veszik e viszonyok, a törté
nelmi mozgás sajátosságait. Marx már a múl t század közepén harcra 
ösztönözte a munkásosztályt avégett, hogy az erkölcs és a méltányosság 
törvényei szabályozzák az egyedi, személyek közötti viszonyokat, s hogy 
ilyenek legyenek a nemzetek közötti kapcsolatok legfőbb törvényei. Marx 
úgy vélte, hogy az ilyen külpolitikáért folytatott harc a munkásosztály 
felszabadításáért vívott általános harc része. 

Ahhoz azonban, hogy az erkölcs és a méltányosság egyszerű törvé
nyei legfőbb törvénnyé, alapelvvé váljanak a nemzetek és az államok 
közötti viszonyban is, alapvető szerkezeti változásokra, kedvező körül
ményekre van szükség. Ezek megteremtődtek a mi korunkban. 

Általában a nemzetközi viszonyoknak — következésképpen e viszo
nyok alapelveinek — a vizsgálata megköveteli a szerkezeteknek, valamint 
a körülmények találkozásának az elemzését. Tulajdonképpen nem két 
párhuzamos, egymáshoz nem kapcsolódó síkról van itt szó. A körülmé
nyek találkozása a nemzetközi viszonyokban végső fokon rendszerint a 
főszerepet játszó társadalmak, államok szerkezeti változásából adódik. 

Nyilvánvaló, hogy napjainkban létezik a nemzetközi viszonyoknak 
egy — Quincy Wright kifejezésével élve — „mezeje", amely lényegesen 
különbözik az eddig ismertektől. A változás fő iránya abból következik, 
hogy: győzött a szocializmus számos országban; a gyarmati rendszer 
felbomlott, kialakultak és nemzetközi szinten egyre cselekvőbbek a fiatal 
független államok; a hidegháború csődöt mondott, a haladó erők és a 
minden földrészen kialakult közvélemény hatására egyre inkább teret 
hódítanak az államok közötti, az ENSZ alapokmányával összhangban álló 
viszonyok alapelvei; kibontakozott a tudományos-műszaki forradalom, 
az információs „boom", a népek közötti kommunikáció. 

E mély társadalmi átalakulások következtében lényeges változás állt 
be a nemzetközi élet szerkezetében és tartalmában. Ennek a változásnak 
van egy mennyiségi oldala: a nemzetközi életben részt vevő néhány part
ner helyébe több mint száz tevékeny alany lépett. A mai nemzetközi 
viszonyok ugyanakkor minőségileg is különböznek azoktól, amelyek a 
múltban léteztek, amikor ezek a viszonyok elsősorban a „vezető hatalmak" 
közötti kapcsolatokra korlátozódtak. Éppen ezért legalábbis meghökkentő 
egy olyan kifinomult gondolkodónak, mint amilyen Raymond Aron, a 
megállapítása: „Kétségtelen, hogy a jelenleg létező nemzetközi kapcsola
tok rendje nem különbözik alapvetően attól, amelyet eddig ismertünk" 



(Une sociologie des relations internationales. Revue française de socio
logie, juillet—septembre, 1963). 

A francia szociológus azzal érvel, hogy mindaddig, amíg létezik a 
szuverenitások pluralitása, mindig létezni fog az államok közötti konflik
tusok lehetősége is. Holott a valóságban a konfliktusok és háborúk éppen 
akkor voltak elkerülhetetlenek és gyakoriak, amikor a népek, nemzetek 
és államok nagy többsége nem rendelkezett szuverenitással, amikor a 
nagyhatalmak kénye-kedvének voltak kiszolgáltatva. Ezzel szemben újabb 
és újabb szuverén államok megjelenése a nemzetközi életben új feltétele
ket teremtett , s ezeknek köszönhetően az emberiség sorsa már nincs kife
jezetten a nagyhatalmak kezében. Egyes szerzők ma is igazat adnak Ma
chiavellinek, aki azt ajánlotta, hogy a kis országok ne kössenek szövetséget 
a nagy országokkal, mivel „nem létezhet egyenlőség azok között, akik erő
ben különböznek egymástól". (Egyébként annak idején még Arisztotelész a 
Politika harmadik könyvében is egyetértően nyilatkozik a Szókratész-
tanítvány Antisztenész fabulájáról. A nyulak egyenlőséget követeltek 
minden állattal. Az oroszlánok ezt felelték: „az ilyen kérést fogunkkal és 
körmünkkel támogatni fogjuk".) A mai világban azonban annak követe
lése, hogy az „erő jogát" a „jog ereje" váltsa fel, nem jámbor óhaj; a 
társadalmi fejlődés és főként a már említett folyamatok megteremtették 
az objektív kedvező feltételeket a jog erejének érvényesítésére. 

Napjaink nemzetközi élete igazolja, hogy a kis és közepes nagyság
rendű országok egyre erőteljesebben részt vállalnak a nemzetközi kérdé
sek megoldásából, függetlenségük és szuverenitásuk tényező, amely hozzá
járul a nemzetközi konfliktusok elsimításához. Igazolja továbbá azt, hogy 
ezek az országok, ha energikusan tevékenykednek, jelentős szerepet játsz
hatnak a béke és a biztonság megvédésében a világon. A kis és közepes 
nagyságrendű országok rendkívüli érdeklődést, jelentős figyelmet tanúsí
tanak az ENSZ alapokmányában szentesített, az államközi kapcsolatok 
nemzetközi etikai elveinek megfelelő princípiumok iránt, mivel nagymér
tékben ezeknek a tiszteletben tartásától, a megfelelő nemzetközi légkör 
kialakításától függ nemzeti személyiségük, függetlenségük és szuvereni
tásuk tiszteletben tartása, a békéhez és biztonsághoz, a gazdasági és tár
sadalmi fejlődésükhöz szükséges kedvező feltételek megteremtése (lásd 
Mircea Maliţa: A kis és közepes nagyságrendű államok a nemzetközi 
viszonyokban. Lupta de clasă, 1968. 12). 

Természetesen a kis és közepes nagyságrendű államok szerepének 
növekedése a nemzetközi életben nem csökkenti a nagyhatalmak jelentő
ségét. A nagyhatalmak — a rendelkezésükre álló erők mértékében — 
felelősséggel tartoznak az államok közötti viszonyok alapelveinek tiszte
letben tartásáért, felelnek a jogegyenlőségen, minden nemzet és állam 
függetlenségének és szuverenitásának elismerésén alapuló viszonyok kiala
kulásáért. 

Számos jel mutatja: kedvező körülmények alakultak ki az államok 
közötti viszonyokban arra, hogy az erkölcsi alapelveket egyre szélesebb 
körben bevezessék és érvényesítsék. Azok a problémák, amelyek aggo
dalommal és feszültséggel töltik el a világot, éppen abból fakadnak, 
hogy egyes államok, egyes körök nem veszik figyelembe ezeket az elve
ket. Az ilyen problémák megoldására irányuló minden erőfeszítésnek 



az alapja elkerülhetetlenül a nemzetközi viszonyok alapelveinek szigorú 
tiszteletben tartása kell hogy legyen. 

Jelenleg, amikor a normatív tudományok a Kozmosz viszonylatában 
már körvonalazták a méltányosság és egyenlőség elveinek megfelelő 
együttélést és együttműködést, annál inkább követelmény, hogy az álla
mok egymás közötti viszonyaikat a földgolyón is a nemzetközi viszonyok 
alapelveire helyezzék. 

Ezeknek az alapelveknek a lényegéből kiderül, hogy egyetemes ér
vényűek. Az egyetemes jelleg tagadása egyet jelent maguknak az elvek
nek a tagadásával. Azok, akik (A. Verdross, Ph. Jessup, J. Kunz és 
mások) ezeknek az elveknek az érvényét és működését, valamint a nem
zetközi jogban való jogi kifejezését az államok egy csoportjára szűkítik 
le, szükségképpen eljutnak ahhoz a gondolathoz, hogy a nemzetközi jog 
és az államok közötti viszonyok alapelvei válságba jutottak. Ezzel szem
ben azok, akik harcolnak ezen elvek érvényesítéséért, közvetve szükség
képpen harcolnak egyetemességükért is. 

Vannak szerzők, akik azt a tényt, hogy egyesek nem alkalmazzák a 
gyakorlatban a nemzetközi viszonyok alapelveit, azzal próbálják magya
rázni, hogy az olyan fogalmak, mint „agresszió", „intervenció", „függet
lenség", valamint azok a fogalmak, amelyek segítségével megfogalmazzák 
az alapelveket, nincsenek elméletileg kellőképpen meghatározva. Termé
szetesen az elméleti igényesség és a tudományos pontosság követelése 
önmagában üdvös, de nem válhat a gyakorlati tevékenység fékjévé. Köny-
nyen lehetséges, hogy bár az illető fogalmak pontosabbá tétele végett sok 
erőfeszítést tettek, mégis van még tennivaló ez irányban. De egészen 
nyilvánvaló, hogy az agresszor nem azért agresszor, mert ismerjük az 
agresszor fogalmát; az agresszió agresszió marad, bármilyen elnevezéssel 
illessék is. Teljesen világos, hogy a népek készek harcolni függetlensé
gük és szuverenitásuk megvédéséért: tudják, hogy miért harcolnak. Érjük 
el egyszer azt, hogy a béke, a biztonság, a népek és államok közötti meg
értés és együttműködés uralkodjék, s akkor elméleti munkáinkban sokkal 
jobban kicsiszolhatjuk majd ezeket a fogalmakat. Nem vagyunk a „prak-
ticizmus" hívei, s távol áll tőlünk az, hogy lebecsüljük az elmélet jelen
tőségét. Ellenkezőleg, éppen mivel rendkívüli jelentőséget tulajdonítunk 
az elméletnek — a mi esetünkben a nemzetközi viszonyok elméletének —, 
nagyra becsüljük a szociológusok, politológusok, jogászok s minden ren
dű és rangú társadalomtudósok hozzájárulását a nemzetközi kérdések 
megoldásához, ellenzünk minden olyan nézetet és álláspontot, amely 
ilyen vagy olyan formában bizonyos adag szkepticizmust, nihilizmust 
akar becsempészni a jelenkor égető problémáinak vizsgálatába. 

Megadván az elméletnek, ami az elméleté, nem feledkezünk meg 
arról sem, hogy a nemzetközi viszonyok alapelveinek érvényesítése első
sorban gyakorlati — mégpedig politikai gyakorlati — kérdés. Tiszteljük 
egyes gondolkodók nemes szándékát, akik ezeknek az elveknek a nemzet
közi viszonyokban való uralmához feltételként az emberek, az egyedek 
erkölcsi átalakulását tartják szükségesnek, de úgy véljük, hogy ezeknek 
az elveknek az érvényesülése nem a politikán kívüli vagy politika feletti 



(Jaspersnél: „überpolitisches") tényezőktől függ, hanem mindenekelőtt 
attól a politikai tevékenységtől, amelyet az érdekelt társadalmi erők a 
béke és biztonság világának megteremtéséért folytatnak. 

Az elmondottak alapján Románia nemzetközi politikájából szeret
ném kiemelni kül- és belpolitikánk egységét. Hazánk az államok közötti 
viszonyokban a következő alapelveket érvényesíti következetesen: a nem
zeti szuverenitás és függetlenség tiszteletben tartása; minden nép joga 
arra, hogy egyedül, minden külső beavatkozás nélkül határozzon sorsa 
felett; a jogegyenlőség; mások belügyeibe való be nem avatkozás; az erő
szaknak és az erőszakkal történő fenyegetőzésnek a kizárása az államok 
külpolitikájából; a nemzetközi együttműködés; a kölcsönös előnyök. Ezek
nek az elveknek az érvényesítése belpolitikánkkal összhangban arra irá
nyul, hogy az ország magasabb szintre emelkedjék a gazdasági, társadalmi 
és szellemi fejlődésben. Innen Románia külpolitikájának következetessége. 
Románia — szocialista országként — nyilván elsődleges jelentőséget tulaj
donít a szocialista országokkal kiépített kapcsolatoknak. Mivel az államok 
közötti kapcsolatok alapelvei egyetemes érvényűek, ezek az elvek teljes 
mértékben megnyilvánulnak Románia és a szocialista országok viszo
nyában. Hazánk és a szocialista országok kapcsolatait azonban más, kiegé
szítő elemek is jellemzik, amelyek a társadalmi, politikai rendszer azo
nosságából, a szocialista országok közös céljaiból fakadnak (az elvtársi 
egymást segítés, a szocialista nemzetköziség érvényesítése). Ezek az elvek 
semmiben sem mondanak ellent azoknak az alapelveknek, amelyeket Ro
mánia az összes többi állammal kiépített kapcsolataiban érvényesít, füg
getlenül társadalmi rendszerüktől. Az említett összes elvek kölcsönösen 
feltételezik egymást, egyik sem érinti vagy semlegesíti a másikat. 

A román állam bel- és külpolitikájának egysége kifejeződik abban 
is, hogy az ország alaptörvénye, az alkotmány leszögezi a nemzetközi 
kapcsolatok alapelveit, azokat az alapelveket, amelyekre Románia kül
politikája épül. Az alkotmány 14. szakasza megállapítja: Románia Szo
cialista Köztársaság a szocialista nemzetköziség szellemében baráti és 
testvéri együttműködési kapcsolatokat tar t fenn és fejleszt a szocialista 
országokkal, együttműködési kapcsolatokat mozdít elő más társadalmi
politikai rendszerű országokkal, a nemzetközi szervezetekben a béke és 
a népek közötti megértés biztosítása céljából tevékenykedik. 

Románia Szocialista Köztársaság külügyi kapcsolatai a szuverenitás 
és nemzeti függetlenség, a jogegyenlőség és a kölcsönös előnyök, valamint 
a belügyekbe való be nem avatkozás tiszteletben tartásának elvein alap
szanak. 

Gyakran felmerül a kérdés: mit tehetnek a társadalomtudományok 
művelői az égető társadalmi problémák megoldásáért? Különösképpen éle
sen vetődik ez fel a nemzetközi viszonyokat vizsgáló kutatók előtt. Gyak
ran szkepticizmustól átitatott feleletet adnak rá. A Nemzetközi Szocio
lógiai Intézet XXII. kongresszusán (1969 szeptemberében Rómában) 
Vittorio Castellano, az intézet elnöke a szociológiáról és a szociológia 
társadalmi célkitűzéseiről szólva így zárta megnyitó beszédét: a kong
resszusnak két alapvető feladata van; egyrészt szerényen hozzájárulni a 
társadalmi tények megismeréséhez, másrészt jobban elhinteni azt a gon-



dolatot, hogy a társadalmi kutatásoknak elsődlegeseknek kell lenniük 
mindenféle társadalmi közbeavatkozással szemben. Bizonyos vagyok ab
ban — mondta Castellano —, hogy az első célt elérjük, abban azonban 
kételkedem, hogy a másodikat is. Raymond Aron a már említett közle
ményében jóval nyersebben fogalmazva azt mondja, hogy a nemzetközi 
viszonyok tudománya és e tudomány művelője csupán „tanácsokat adhat 
a fejedelmeknek, és reméli, hogy a fejedelmek nem lesznek ő r ü l t e k . . . " . 

A nemzetközi jelenségeket vizsgáló kutatók és a nemzetközi viszo
nyokat befolyásoló döntéseket hozó egyének kapcsolata sokkal bonyo
lultabb, semhogy azt pillanatnyilag elemezhetnők. E sorok írója azonban 
optimizmusát szeretné kifejezni e tekintetben, s e derűlátás alapja nem
csak hazánk társadalomtudósainak társadalmi statútuma, hanem az is, 
hogy a nemzetközi kapcsolatokban a humanista erkölcsnek megfelelő 
elvek érvényesítésére irányuló elméleti vizsgálódás találkozik hatalmas 
társadalmi tényezők erőfeszítéseivel mindezen elvek érvényesítéséért. S 
mindez megfelel a nemzetközi élet valóságos fejlődési tendenciájának. 

A Társadalom- és Politikatudományi Akadémiák müncheni kongresszusán elő
terjesztett szöveg. 


