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KÖNYVSZEMLE - ÚJ KÖNYVEK 

Schönu·ald Pdl: A Károlyi-per 

Károlyi Mihály izgalmas, fordulatokban gaz
dag, ma is gyakran vitatott életútját Hajdú 
Tibor kitűnő biográfiája, Litván György,Jem
nitz János és mások munkássága tudományo
san feltárta, és népszerű formában is életközel
ségbe hozta. Elmondhatjuk, hogy történetírá
sunk a XX. századi magyar politikusok közül 
éppen Károlyi történeti portréját vázolta fel 
legjobban és legsokoldalúbban. 

Minden életútnak vannak azonban olyan 
részletei, fordulatai, amelyek önmagukban is 
rendkívül izgalmasak. Egy ilyen történeti moz 
zanatot jelenít meg sajátos látószögből - a jog
történet aspektusából - Schii11u·ald Pál. 

A Károlyi-per igen komoly szerepet játszott 
nemcsak Károlyi életében, hanem a XX. szá
zadi magyar történelem, politikai perekben saj
nálatosan gazdag eseményeiben is. A szerző a 
jogtörténetírás módszereivel közelítette meg a 
témát, s jól ötvözte eggyé saját kutatásait a tör
ténetírás eddigi feltárt eredményeivel.Jogtörté
neti művet népszerű formában megírni külö
nösen nehéz feladat. A száraz tények, az olvasó 
számára általában ismeretlen törvények, hivat
kozások, a vád és a védelem jogi - ez esetben 
politikai - harca ritkán Jelentenek könnyű lehe
tőséget a népszerűsítés számára. 

A könyv követi a peres eljárás minden mo1.
zanatát, a vagyonzárlattól ( 1920. V. hó) a per
ÚJÍtási kérelem elutasításáig (1928. X. hó). 

Schönwald Pál munkája jól ötvözi a korábbi 
kutatási eredményeket saját jogtörténeti kuta
tásaival és így eredeti munkával járult hozzá a 
Károlyiról szóló történeti irodalomhoz. Bemu
tatJa, hogy a konszolidálódó Bethlen-rendszer 
sem riadt vissza a törvénytelenségektől, ha azt 
az érdeke megkívánta. Bár több helyen találko
zunk ismétlésekkel és a jogtudományban nem 
járatos olvasó számára ismeretlen nevekkel, az 
érdeklődők számára érdekes és felettébb tanul
ságos olvasmány lesz ez a könyv. 

(Kossuth Kiinyrkiadó. 1985.) 
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Biké.r Rmó: Pax Americana 

A kötet az első világháborútól napjainkig, 
Reagan elnök koráig követi az amerikai külpo
litika fő irányzatait. Ezen belül külön figyelmet 
érdemel a militarizmus markánsabb megjelené
sének nyomon követése az ország politikájá
ban. Mint ismeretes, az amerikai militarizmus 
kutatóit gyakran leegyszerűsíthető következte
tésre vezette a kétségbevonhatatlan tény, hogy 
a második világháborúig az Egyesült Államok 
gyakorlatilag nem rendelkezett jelentősebb lét
számú szárazföldi hadsereggel. Csakhogy erre 
szüksége sem volt, a két szárazföldi szomszéd, 
Kanada és Mexikó semmilyen veszélyt nem 
Jelentett. 

Az imperialista korszak te11eszkedési politi· 
kájával karöltve a haditengerészeti erő fejlesz
tése kapott hangsúlyt. Az amenkai militariz
mus máig tartó új korszakának kezdő dátumát a 
szerző 1947 márciusára teszi, a Truman-dokt· 
rína megfogalmazásának időszakára. Truman 
volt az - a könyvben közölt dokumentumok, 
köztük olyanok, amelyek először kerültek pub
likálásra, sokoldalúan tanusítJák ezt -, aki elő· 
ször fogalmazta meg, hogr az Egresült Álla
mok az atombomba birtokában biztosíthatja 
különleges helyzetét és az új békerendet, köz· 
keletű elnevezéssel a Pax Amerrcanat. Mivel e 
politika megvalósításának útjában elsősorban a 
tegnapi szövetséges, a Szovjetunió állt, Ame· 
rika átfogó antikommunista és szovjetellenes 
ideológiai, politikai, gazdasági és katonai kon· 
cepciót alakított ki. 

Truman alatt kezdődött el a szovjetellenes 
katonai szövetségek szervezése. Elsőként 1949. 
április 4-én az Észak-atlanti Paktum - a NATO 
- létrehozására került sor. Ez, maid az amerikai 
atomfcgyver·monopólium elvesztése után a 
gyorsított hidrogénbomba-program 1950. 
januárjában joggal keltette a Szovjetunióban a 
teljes bezártság, a közelgő világégés képzetét. 
Truman 1950 nyarán, a koreai háború kirob· 
bantásával már túllépett a hidegháború utolsó 
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küszöbén is, és a világot - bár nem a két társa
dalmi rendszer fő erői közt zajló - "meleghábo
níba" sodorta. Ámde az a tény, hogy a koreai 
háborút nem tudta megnyerni, már előrevetí
tette annak árnyékát, hogy a Truman-doktrína 
a gyakorlatban kivitelezhetetlen, bár ennek 
beismerése még viszonylag hosszú ideig vára
tott magára. 

Az a politikus, akinek az elnöksége alatt 
megtörtént e .beismerés", Richard Nixon volt. 
Békés Rezső a következőképp jellemzi az 
ország hivatalos külpolitikai doktrínáján elvég
zett nixoni-kissingeri korrekciót és .ötpólusú 
világnak" elkeresztelt elméletüket. "A Szovje
tunió és a többi szocialista ország fejlődése nem 
állt meg ... velük szemben a nukleáris fenyege
tésnek nincs többé hitele. Nincs tehát más 
hátra, mint tudomásul venni az új globális erőe
gyensúlyt, s ezen az alapon újólag rendezni 
mindenekelőtt az USA és a Szovjetunió, vala
mint az USA és a Kínai Népköztársaság viszo
nyát. 

Ford elnök rövid időszakra lényegét tekintve 
még a nixoni vonal folytatását jelentette: a visz
szalépés Carter időszakában kezdődött, és ala
pot teremtett .annak az amerikai újkonzerva
tív, a katonai-ipari komplexummal szorosan 
összefonódó kaliforniai csoportnak a hata
lomra kerüléséhez, amelynek legfőbb képvise
lője Ronald Reagan elnök. Ez a csoport - a 
katonai erőfölény és a nyugati világ feletti 
vezérszerep visszaszerzésének gondolatából 
kiindulva - máris lényeges feszültséget okozott 
a világban. Kérdéses, hogy a nemzetközi reali
tások később mennyire eredményeznek majd 
pozitív változásokat irányvonalában." A kérdés 
továbbra is válaszra vár. 

(Zríll)I Kato11a1 Krado. 1984.) 

Anderle ÁdJm: Sandinisták 

A nemzetközi közvelemény évek óta nagy 
figyelemmel és érdeklődéssel kíséri Közép
Amerika eseményeit, különös tekintettel N ica-

raguára. Sajnos szaporodnak a térség felől 
érkező egyre agasztóbb hírek. A tények és 

összefüggések alaposabb megismerését, a tájé
kozódást segíti e dokumentumkötet. 

A könyv nem csupán a jelen forradalmával 

foglalkozik. Tekintélyes hely jut a kötetben 
Augusto César Sandino és az általa vezetett 
Nicaragua Nemzeti Függetlenségi Védő Had
sereg dokumentumainak. Az olvasó képet kap

hat az 1927 és 1932 között ismételten megújuló 
felszabadító hadjáratokról, amelyek kezdetben 
az amerikai tengerészgyalogság, majd az Egye
sült Államok által létrehozott Nemzeti Gárda 

ellen irányultak. Sandino fegyveres küzdelme 
ielen tős sikereket ért el, hiszen ismételten béke

kötésre, újabb választások kiírására kényszerí
tette a szembenálló erőket. Amikor azonban 
pártjának megalakításával katonai győzelmei 
megszilárdítására politikai erőket sorakoztatott 
volna fel maga mögött, 1934-ben Somoza, a 
Nemzeti Gárda parancsnoka meggyilkoltatta . 
Ezzel az eseménnyel elkezdődött a diktátor 

közel fél évszázados uralmának korszaka. 

A könyv legnagyobb részét Nicaragua és a 
sandinista mozgalom mai vezetőinek a győze
lem ( 1979) utáni beszédei, cikkei, a velük készí

tett interjúk töltik ki. 

A következő írások és beszélgetések Nicara
gua jelenlegi fejlődésének problémáival foglal
koznak. Szó esik a nicaraguai forradalom előtt 
álló legégetőbb problémákról: a háború vagy 
béke kérdéséről ; a forradalmi hatalom megszi
lárdításáról; a gazdaság újjászervezéséről. 

Daniel Ortega elnöknek az ENSZ-ben tartott 
beszédéből a világ megismerhette a sandinista 
külpolitibi célkitűzéseit, az ország ellen a CIA 

irányításával folyó, hadüzenet nélküli háboní 

konkrét tényeit. 

(Ko.rsuth Kiin)tkiadó, 1985.) 

J.17 




