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Gyula,

A nemzetközi jog XVII. századi
alapvetése, a holland Hugo Grotius
,,De iure belli ac pacis" című m ű v é 
nek megjelentetésével újabb klasszi
kus alkotással bővült tudománytörté
neti irodalmunk. Könyvkiadásunk a
mű magyar nyelvű kiadásával évszá
zados mulasztást pótolt, újabb bizo
nyítékaként annak, hogy szocialista
társadalmi rendünk a haladó tudo
mányos és kulturális örökség hű gon
dozója.
Grotius, a nemzetközi jog első
nagy rendszerezője, 1583. április
f 10-én született a hollandiai Delft\ J ••'
ben. — Apja — maga is jogtudós
-— a város polgármestere volt. Az ifjú Grotius a leydeni
egyetemen folytatott jogi és teológiai tanulmányokat és
már fiatal korában elismert tudósként tartották számon. Élén
ken részt vett kora politikai és ideológiai küzdelmeiben. 1609ben kiadott „Mare liberum" című művében a tengeri kereske
delem szabadságának jogát bizonyította, méghozzá azzal az ak
tuális célkitűzéssel, hogy megvédje a hollandiai gazdasági fej
lődés alapját, az Indiával folytatott kereskedelmet, melynek a
spanyol törekvések gátat akartak vetni.
Küzdelmes élete során, 1618-ban börtönbe vetették, ahon
nan két évi raboskodás után sikerült Franciaországba szöknie.
Ekkor, a harmincéves háború első éveiben, írta és jelentette
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meg világhírű könyvét Párizsban 1625-ben. Könyvéről egyik:
levelében a következőképpen vall: ,,Könyvem megírásánál az
volt a célom, hogy a nemcsak a keresztényekhez, hanem min
den emberhez méltatlan elvadulást, amellyel a háborúkat ön
kényesen megindítják és folytatják, és amelyet a népek sze
rencsétlenségére naponként csak növekedni látok, — tehetsé
gemtől telhetőleg enyhítsem."
1631-ben visszatért hazájába, de hamarosan, 1634-ben a
svéd király követe lett Franciaországban. Élete utolsó tíz évét
ebben a diplomáciai szolgálatban töltötte. 1645, augusztus 28-án
halt meg.
A XV. század végén megindult európai gazdasági fellen
dülés, a nagy földrajzi felfedezések következtében rohamos fej
lődésnek indult kereskedelem és ipar a- XVII. század elejére
megváltoztatta a társadalmi viszonyokat is. A termelőerők fej
lődése következtében megerősödött az árutermelő polgárság
gazdasági és társadalmi ereje. A gazdasági alapban végbement
változások a felépítményben is tükröződtek. A polgári fejlődés
talaján bontakozott ki Hollandia e korabeli fejlett kultúrája,
mely a feltörekvő polgárság gazdasági és politikai célkitűzései
nek eszmei kifejeződése volt. A filozófus Spinoza, a festő Remb
randt, a jogtudós Grotius, a természettudós Huyghens nevei ta
núsítják e kultúra fejlettségét.
Grotius, e történelmi korszak többi nagy gondolkodójával
együtt, a gazdasági-társadalmi fejlődést képviselő polgárság
ideológusaként, jelentősen hozzájárult a politikai tudatformák
fejlődéséhez. Marx megállapítása szerint: „Közvetlenül Koper
nikusz nagy felfedezése — az igazi naprendszer felfedezése —
előtt és után egyszersmind felfedezték az állam gravitációs tör
vényét is, arra a következtetésre jutva, hogy az állam nehézkedése magában az államban rejlik, és ahogy a különböző euró
pai kormányok az első gyakorlati felszínességgel igyekeztek ezt
az eredményt az államok egyensúlyának rendszerében alkal
mazni, úgy kezdte korábban Macchiavelli, Campanella, később
Hobbes, Spinoza, Hugo Grotius, le egészen Rousseauig, Fichtéig, Hegelig, az államot emberi szemmel nézni és természeti
törvényeit az észből és a tapasztalatból, nem pedig a teológiá
ból levezetni. . .'"
Grotius a polgári fejlődés szabadabb lehetőségeit biztosító
abszolút monarchiák megerősödése korának jogásza volt és m ű 
veiben osztálya érdekeit képviselte. Ezért tiltakozik az örökös
háborúk ellen, melyek gátolták az ipari és kereskedelmi fel-l Marx—Engels Művei. I. köt. Bp. 1957. 102. l.
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l e n d ü l é s ! A németalföldi forradalommal a XVI. század utolsó
harmadában kezdetét vette a feudális és a kapitalista rendszer
kettéválási folyamata, mely nemcsak a polgárság gazdasági e r e 
iéről tanúskodik, hanem a spanyolok feletti győzelem már a
kapitalista manufaktúrakorszak jelentős politikai sikere is volt.
Ezt a politikai sikert, Hollandia függetlenségét, a kisebb h a r 
cászati egységekre tagolt holland seregek vívták ki a nehézkes
spanyol hadrend fölötti győzelmükkel. Az 1609-ben kötött —
a spanyolok számára kényszerű — fegyverszünet ténylegesen
megteremtette az orszzág függetlenségét, s a harmincéves h á 
borút befejező vesztfáliai béke csak jogilag szentesítette a svájci
kantonok és" Hollandia forradalmi vívmányait.
Az államok belső társadalmi átalakulása és az abból fakadó
erőviszonyok változásával megrendült az államok alá- és fölé
rendelésének hűbéri elve és a személyi uralom — nem névle
ges, de tényleges — háttérbe szorulásával a területi egységek
önálló állami szuverenitásának eszméje vált uralkodóvá. Grotius, aki már a hajózás szabadságáról írt könyvében lényegileg
az államok egyenjogúságának kérdését vetette fel, nagy hatást
gyakorolt kora politikai eszméire, mely a vesztfáliai békekötés
ben az államok szuverenitása jogi elismerésében nyilvánult
meg.
Méltán vonatkoztathatjuk Engels megállapítását Grotiusra:
„Királyok és polgárok egyaránt hatalmas támaszt találnak egy
feltörő rendben, a jogászokban . . . az általuk tanulmányozott,
előadott és gyakorlott jog jellegénél fogva lényegében feudaliz
musellenes és bizonyos tekintetben polgári volt." 2
„A háború és béke jogáról" m á r megjelenésekor hatalmas
sikert aratott. Jelentőségét az adta meg, hogy a nemzetközi
jog, tehát az államok közötti kapcsolatok rendezése érdekében
létrejött szabályok minden részkérdését rendkívüli alapossággal
ismertette.
Könyvében Igyekezett saját kora kérdéseire feleletet adni
és ilyen értelemben közvetlen politikai hatást gyakorolni. Ezt
a célkitűzését természetesen burkolt formában valósította meg,
a matematikusok módszerére hivatkozva, azt állította, hogy
függetlenítette magát a konkrét esetektől. Könyvében gyakori
a teológiai érvelés, azonban a teológiai forma a gondolkodás fej
lődésének akkori fokán a kor tudatformáiból adódó forma volt.
Marx kimutatta, hogy á feudalizmus méhéből éppen kifejlődő
kapitalista társadalom ideológusai még nem találták meg az
eszméiknek megfelelő saját formát és ezért látszatra a feudaliz2 E n g e l s : A n é m e t p a r a s z t h á b o r ú . B p . Szikra, 1949. 148. 1.
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mus eszmekörén belül maradtak. Grotius szemlélete és mód
szere ellentmondásos jellegének magyarázatát, szintén kora vi
szonyaiban találhatjuk meg, mely a fejlődés ellentmondásos
sága következtében nemcsak a kapitalista termelési viszonyok
előretörésének, hanem ugyanakkor a vallásháborúknak, az el
lenreformációnak a százada Is volt. A reakciós politikai és szel
lemi erők viszonylagos térhódítása fékezte a teťhieloerok fej
lődését s egyben a reakciós politikai formák megszilárdulását
eredményezte. Ez a magyarázata, hogy az államhatalom elmé
lete kérdésében nem hirdetett előremutató elveket, hanem csak
kora viszonyait igazolta, azok feudális maradványait is bele
értve.
Mindezek alapján viszont Grotius műve nagy érdeklődésre
tarthat számot ma is mindazoknál, akik e korszak társadalmi
politikai történetével foglalkoznak. Különös érdeklődésre t a r t 
hat számot a hadtörténetírás szempontjából, hiszen ,,a hadmű
vészet történetének tudományos kutató módszere megkívánja,
hogy elsősorban a hadművészet fejlődésének adott szakaszában
meglevő társadalmi, gazdasági és politikai sajátosságokat, a
termelőerők fejlődésének színvonalát — amely meghatározza
a fegyverzet és a haditechnika fejlettségi fokát —, valamint
a fegyveres erők jellegét befolyásoló termelési viszonyokat ta>
nulmányozzuk." 3 Tehát a hadtörténetírás nem hagyhatja kö
zömbösen figyelmen kívül a jogi tudatformákat sem.
*
Grotius három fő részre tagolta művét. Az első könyv a
jog kialakulásának és a háborúk igazságos vagy igazságtalan
jellegének kérdéseit tárgyalja. A második könyv a háborút ki
robbantható okokat elemzi. A harmadik könyv a hadviselés jo
gának kérdéseit taglalja, vagyis, mit szabad és mit nem szabad
tenni a háborúban, mely hadicselekmények nem kifogásolha
tók erkölcsileg és melyek a háború során létrejövő megállapo
dások és a békekötés módjai.
Ahogy Hajdú Gyula a magyar kiadás előszavában megál
lapítja: „Grotius művének tengelye tehát a háborúra vonatkozó
kérdések feltárása, ami annál inkább szükségesnek mutatko
zott, mert — mint írja — kimerítően azokat még senki sem
t á r g y a l t a . . . A háború kérdéseivel összefüggésben vonja be
vizsgálódásába a béke állapotának jogviszonyait, és így lett
műve a nemzetközi jog egész területét átfogó, rendszeresen
feldolgozó első alkotássá."
3

Razin: A hadművészet története. I. köt. Bp. Zrínyi K. 1959. 67. 1.
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A háború kérdéseinek tárgyalásakor Grotius elsősorban azt
kívánta tisztázni, hogy lehet-e jogos a háború indítása, vagyis
a háborúk igazságos vagy igazságtalan jellegét igyekezett meg
határozni: „Amikor munkánk címében — írja — ,a háború jogá
ról' kifejezést használjuk, ezzel mindenekelőtt azt akarjuk j e 
lezni, hogy vizsgálódásunk tárgya az, vajon van-e egyáltalán
igazságos háború, továbbá, mi az .igazságos a háborúban. Mert
a ,jog' itt épnen azt jelzi, ami igazságos, éspedig inkább tagadó,
mintsem állító értelemben, úgyhogy jogos az, ami nem igazság
talan. Márpedig igazságtalan az, ami az eszes lényekből álló
társadalom természetével ellentétes/'
A kérdést először a természetjog alapján tárgyalja: ,,A ter
mészeti alapösztönök között nincs olyan, amely ellentétes a há
borúval, sőt inkább valamennyi kedvez annak." Majd így foly
tatja: „Az ész és a társas együttélés természete, amelyet m á 
sodsorban kell tanulmányozni, és amely különösen nagy fon
tosságú, nem tilt minden erőszakot, hanem csak azt, amely a
társas együttéléssel ellentétes, vagyis amely más jogainak el
vételére irányul. A társadalom célja ugyanis az, hogy közös
erővel és együttműködéssel biztosítsa mindenki számára annak
sértetlenségét, ami az ő sajátja."
Amint látjuk, Grotius előbb a háború okainak tudomány
talan biológiai magyarázatát adja, de ugyanakkor felveti a t á r 
sadalmi érdekek jelentőségét is, s ezzel ma is fölötte áll azok
nak az „ideológusoknak", akik csak az ösztönökre való hivatko
zással igyekeznek nem is annyira megmagyarázni, mint sok
kal inkább elleplezni a háború mibenlétét.
De Grotius tovább is megy,, miután kifejtette, hogy nem
minden háború ítélendő el, egyben leszögezi, hogy csak az igaz
ságos háború mondható jogosnak. Az igazságosság meghatáro
zásához pedig Aquinói Tamást idézi, aki szerint a háború csak
akkor igazságos, ha valamely jogsértés megtorlása vagy meg
szüntetése céljából indul és ha az elérendő békét tartja szem
előtt. Grotius a háború és béke összefüggéseit világosan látta,
amint ez könyvének XIII. Lajoshoz írt ajánlásából is kiderül:
„Méltó a Te kegyességedhez és magas rangodhoz, hogy nem
támadsz fegyverrel mások jogai ellen és nem bolygatod meg
a régi határokat, hanem a háborúban is a béke munkáját vég
zed, és ha háborút kezdesz is, a mielőbbi befejezés óhaja vezé
rel." E mondatból kiderül — természetesen a menedéket adó
uralkodóhoz szóló dicshimnusz leszámításával —, hogy Grotius
a háborút nem elemi csapásnak, hanem a politika eszközének
ismerte fel, és ,,az egymás ellen erőszak alkalmazásával harco
lók állapota"-ként határozta meg.
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Az igazságosság tényezőjét Grotius nemcsak a pusztító
rablóháborúk erkölcsi megbélyegzése, vagy az általános béke
vágya melletti érvelésként hangoztatja, hanem felismeri annak
a hadművészetben való szerepét is: „A történetírók gyakran
rámutatnak arra, milyen nagy ereje van a háborúban az igaz
ságosság tudatának, és sokszor főként ennek tulajdonítják a győ
zelmet. Innen erednek a közmondások: a katona erejét az ügy
megtöri, vagy növeli; ritkán tér vissza sértetlenül az, aki igaz
ságtalanul fogott fegyvert; a jó ügyet a remény kíséri; és más
hasonló értelmű megállapítások."
Ugyanakkor nem abszolutizálja az erkölcsi tényező szere
pét, hanem megállapítja, hogy: „Nem szabad senkit megtévesz
tenie annak, hogy igazságtalan vállalkozások is olykor sike
resek. Kétségtelen ugyanis, hogy az ügy igazságos volta bizo
nyos mértékű, sőt nagy hatással van a cselekvésre, habár —
amint emberi dolgoknál előfordul — ennek érvényesülését el
lenkező irányú okok gyakran megakadályozzák."
Az igazságos jellegű háborúkat elemezve nagy gondot
okozott Grotiusnak az a kérdés, hogy jogos lehet-e az alatt
valók háborúja a felsőbbség ellen? A kérdésre adott válaszai
az abszolút monarchiával kiegyező, de a polgári érdekeket is
szem előtt tartó kompromisszum szellemében fogantak. Min
denekelőtt kifejti, hogy természettől fogva mindenki jogosult
az őt ért bántalom elhárítása végett ellenállást kifejteni. Azon
ban a rendezett társadalom, a nyugalom biztosítása érdekében
létrejött állam a közbéke és a közrend érdekében megszüntet
heti az általános ellenállási jogot. Majd idézetek tömegének
tekintélyével igyekszik igazolni ezt az elvet: ,,Az emberi tár
sadalom általános megállapodása, hogy a királyoknak engedel
meskedni kell" — idézi Ágostont, majd Euripidészt: „Hatal
masok tudatlanságát tűrni kell", sőt Plautus verssorát is: „Mél
tatlan is méltányos, hogyha úr teszi". Ezt követően oldalakon
keresztül idézi a Bibliát az „adjuk meg a császárnak, ami a
császáré" szellemében. De miután a felsorolható összes érve
ket felsorolta, melyek az engedelmesség szükségességét igazol
ták, pontokba szedve felsorolja azokat az eseteket is, melyek
ben — véleménye szerint — alattvalók jogosan indíthatnak
háborút királyok ellen. E felsorolás közben olyan messzire
megy, hogy szinte semmissé teszi az engedelmesség betartá
sára buzdító nézeteit: „Először is tehát — írja —, ha a népnek
számadással tartozó uralkodók vétkeznek a törvények és az
állam ellen, akár már a kezdetben, akár pedig, mint Lakedaimónban történt, későbbi megállapodás alapján nyerték ilyen
jellegű hatalmukat, nemcsak az erőszakkal való ellenállás meg262

engedett velük szemben, hanem szükség esetén halállal is lehet
őket büntetni."
Bár nem mondja ki, de Hollandia Spanyolország elleni
nemzeti függetlenségi háborúja jogosságát igazolja a következő
tételben: „Jogosan indítható háború az olyan király ellen, aki
nyíltan az egész nép ellenségeként viselkedik . . . Ezzel egyet
értek, mert az uralkodás akarata és a pusztításra irányuló aka
rat nem állhat meg együtt. Ennek folytán az, aki az egész
nép ellenségének vallja magát, ezzel egyben lemond a király
ságról. De ez aligha fordulhat elő olyan épeszű király esetében,
aki egyetlen nép felett uralkodik. Ha azonban a király uralma
több népre terjed ki, megtörténhetik, hogy az egyik nép ked
véért a másiknak vesztét akarja, és az utóbbinak a területén
gyarmatokat kíván létesíteni."
Jogosan állapítja meg Hajdú Gyula, hogy: „Nem marad
homályban tehát Grotius megítélésében a forradalom jogossá
g á n a k elbírálásánál az érem másik oldala sem. A forradalom
tilalmával szemben az indokolt kivételek olyan sokaságát és
olyan általános eseteit ismeri el, hogy a kivételek valójában
már szabályt alkotnak. Alig lehet felkelést elképzelni, melyet
ne lehetne a kivételes esetek valamelyikébe besorolni. Az ellen
állás tilalmának hirdetése mellett Grotius az alattvalók forra
dalmi megmozdulását tulajdonképpen igazságos háborúnak
ismerte el."
A második könyv a háborúk okait elemzi. Ennek érdeké
ben mindenekelőtt olyan fogalmakat tisztáz, mint a köz- és a
magántulajdon, a személyi jogok, a szerződésekből fakadó kö
telmek, a hagyományok, a bűnök és a büntetések természete
és más kérdések. Szabó Imre a könyvhöz írt bevezető tanul
m á n y á b a n elemzi, hogy miért tulajdonít Grotius e kérdések
nek oly nagy jelentőséget: ,,A korai kapitalizmus államának
a kereskedelmi vállalkozások szabadságához, a manufaktúrák
fejlődéséhez, s a gyarmatok szerzéséhez olyan jogrendszerre
volt szüksége, amely megadja a magántulajdonnak a biztonsá
got, a vállalkozásnak a szabadságot, megnyitja az államon belül
a tőkések számára a szabad versenyt, államközi vonatkozásban
pedig az állam számára a gyarmatszerzés útját. Az egyén és az
állam a kapitalizmus e szakaszában egyaránt vállalkozóként lé
pett fel, s G r o t i u s . . . így magát a háborút is azonosította a m a 
gánosok közötti vitákkal; ebben az értelemben beszél magán- és
középháborúról, aszerint, hogy a viták és ütközések államok
vagy egyének között merültek-e f e l . . . Ebből kiindulva azután
Grotius a belső állami jogot, elsősorban is a háború és a béke
jogaként, annak viszonylatában tárgyalja, ugyanúgy, mint az
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államok közötti viszonyokat szabályozó nemzetközi jogot. Ez:
mai szemmel nézve úgy is tűnhetik, mint a magánjog közjogiasítása; valójában azonban inkább a közjog magánjogiasításáról
volt szó."
Éppen ezért nem csodálkozhatunk, hogy e kérdések tár
gyalásakor Grotius újra nagy teret szentel a tengeri hajózás
szabadsága védelmének, valamint a magántulajdon és a keres
kedelem védelmének. Kifejti például, hogy amennyiben szük
séges, ,,aki igazságos háborút vív, elfoglalhat egy békeállapot
ban levő országban fekvő területet. Ez természetesen csak
akkor áll, ha annak nem képzelt, hanem biztos veszélye fenye
get, hogy az ellenség a szóban forgó helyet megszállja, és
onnan jóváthetetlen károkat okoz majd; továbbá ha semmi
olyasmit nem vesznek el, ami a védelemhez szükséges, pél
dául őrzik a helyet, de a tulajdonosnak meghagyják a jogható
ságot és a gyümölcsöt; végül ha azzal a szándékkal történik,
hogy mihelyt a szükség megszűnik, visszaadják a területet."
Ennek érdekében elismeri a semleges országon való át
vonulás jogát azzal a feltétellel, ha az átvonulni szándékozó
igazságos háborút indít. „Ha azonban az átvonulni szándékozó
nyilvánvalóan igazságtalan háborút indít, vagy ellenségeimet
hozza magával, akkor az áthaladást megtagadhatom, mert az
ilyennel saját földjén is szembe lehet szegülni, és átvonulását
meg szabad akadályozni."
Ugyanakkor hozzáteszi, hogy: „Az áthaladást nemcsak sze
mélyek, hanem áruk részére is meg kell engedni; mert senki
sem jogosult megakadályozni, hogy bármely nemzet bármely
más, tőle távol eső nemzettel kereskedjék. Az ilyen kereskedés
megengedése ugyanis az emberi társadalom érdekében áll, és
senkinek sincs kárára . . . "
A szövetségi szerződések tárgyalásakor nagy teret szentel
a vallási kérdéseknek. A „nem igazhitűekkel" való szövetség
ről ír, de érthettek belőle a vallási jelszavak alatt folyó har
mincéves háború résztvevői is, különösen Franciaország, mely
saját hatalmi érdekei miatt, katolikus állam létére a protestán
sok szövetségeseként lépett fel. Grotius ezt a lépést előre iga
zolta: „A szövetségi szerződésekkel kapcsolatosan gyakran fel
merül a kérdés, hogy szabad-e nem igazhitűekkel ilyen szer
ződést kötni? Ezzel kapcsolatosan semmiféle kétely sem m e 
rül fel a természetjogban. Ez a jog ugyanis annyira közös min
den ember vonatkozásában, hogy nem tűri meg a vallás sze
rinti megkülönböztetést."
Grotius művében rendkívüli hangsúlyt kap a hadviselés
humánus formái betartásának szükségessége. Könyvében a
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békés megoldást majdnem minden esetben a háború fölé h e 
l y e z i Műve harmadik könyvében azokat a szabályokat igyek
szik lefektetni, melyek mérséklik a háborúk pusztító hatását.
Műve a harmincéves háború öldöklései közepett jelent meg,
de a megelőző korszakból is keserű történelmi tapasztalatokkal
rendelkezhetett; a németalföldi városok XVI. század végi sorsa
is szeme előtt lebegett, .amikor a következő sorokat írta:
„Azt láttam, hogy a keresztény világban olyan féktelenség
uralkodik a háborúskodásban, amelyért még a barbár törzsek
nek is szégyenkezniük kellene; apró-cseprő okok miatt vagy
minden ok nélkül fegyvert fognak, és ha egyszer már fegy
verhez nyúltak, semmiféle isteni vagy emberi jogot nem t a r 
tanak tiszteletben, mintha csak egyetlen parancsszóval szabad
jára engedték volna a szenvedélyekét minden bűn elköveté
sére."
A pusztítás és a féktelen rombolás nemcsak az elvadult
zsoldosok, vagy a rablókká züllött katonaszökevények tömege
miatt következett be, akik ellen egyébként Grotius is szót emel:
„ . . . a katonaszökevényekkel szemben is mindenki jogosult a
köznyugalom érdekében közbüntetést alkalmazni".
A pusztulások azonban nemcsak ilyen „törvénytelenségek"
következményeiként jöttek létre. A XVI. és XVII. század had
művészetét elemezve megállapítható, hogy a hadműveleti ter
vek szorosan kötődtek a közlekedési úthálózatokhoz és az azok
mentén kiépült megerődített helyek birtokbavételéhez. A köz
lekedési vonalak meghatározottsága, a rendelkezésre álló esz
közök csekély volta, a hadsereg ellátásához szükséges eszközök
hiányosságai parancsolóan szükségessé tették a hadműveleti
területeken levő megerődített helységek elfoglalását.
Azonban ennek a stratégiai szükségszerűségnek az elisme
rése mellett a történészek felhívják a figyelmet arra az em
bertelen eljárásra, melyet a győztesek rendszerint alkalmaz
tak. Különösen vonatkozik ez a megállapítás nyugat-európai
viszonylatban a spanyol hadseregre, melyet a kegyetlenség
keresése jellemzett, és az, hogy a meghódított városokat válo
gatás nélkül alávetették „a féktelen katonai dühnek".
Belga hadtörténészek több műben foglalkoznak ezzel a
kérdéssel és megállapítják, hogy a városok lerombolása és a
lakosság lemészárlása, beleértve a nőket és a gyermekeket is,
valóságos tételes hadijoggá fejlődött.
„Ostromok tucatjainak módszeres vizsgálatából árnyalat
nyi pontossággalTnegállapítható kategóriák vonhatók le.
így például Don Fabrique de Toledo megkülönböztette:
1. a roham által elfoglalt városokat,
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2. azokat, melyek kivárták a bombázást, holott nem állt
módjukban megvédeni magukat;
3. azokat, melyek védelmi képességük ellenére még az
ostromlövegek felállítása előtt megadták magukat;
4. azokat, melyek önként kinyitották kapuikat;
5. azokat, melyek visszautasították a királyi csapatok be
vonulási szándékát, de ugyanakkor befogadták a lázadó erőket.
Don Fabrique véleménye szerint a felsorolt különböző kö
rülmények között elfoglalt városok más-más elbírálás alá es
tek . . . minden várost, mely ellenállást tanúsított, szabadrab
lásnak szolgáltattak ki, hacsak nem részesítették kegyelemben.
Az eljárás tehát az adott pillanat katonai és politikai feltéte
leitől, valamint az ostromlók erkölcsi állapotától függően ese
tenként különbözött. Egy szabályt azonban gyakran alkalmaz
tak: azokat a városokat, melyek a kapitulációval az ostrom
tüzérség felállításáig vártak, nem részesítették kegyelemben." 4
Ilyen hadviselési elvek mellett érthető, hogy a XVI. szá
zad 70—80-as éveinek háborúi ,,a nyugati országok termelé
sében érzékeny veszteségeket okoztak, melyek nem kis mér
tékben járultak hozzá az á r e m e l k e d é s h e z . . . A bérből és fize
tésből élők óriási veszteségeket szenvedtek, a francia nemesség
zöme eladósodott és tönkrement. A XVI. század 80-as éveitől
spanyol uralom alá visszakerült dél-németalföldi (belgiumi)
tartományok világhíres városi ipara és kereskedelme óriási
veszteségeket szenvedett. 6
Ezek után érthető, hogy Grotius hosszú fejezeteket szen
telt olyan kérdéseknek, mint: „Mérséklet a megölés jogának
gyakorlásában igazságos háború esetén; Mérséklet a dolgok el
pusztítása és hasonló cselekmények tekintetében; Mérséklet az
ellenségtől elfoglalt dolgok tekintetében; Mérséklet a hadifog
lyok tekintetében."
Majd kifejti, hogy mit kell a legyőzöttnek eltűrnie és mit
tehet a győztes jog szerint és végül mit illik leginkább tennie.
Megállapítja, hogy: „Nincs semmi, amit á legyőzöttnek nem
kellene a megadás után eltűrnie. Ettől fogva alattvaló, és ha
a háború kifelé érvényesülő jogát vesszük tekintetbe, olyan
helyzetben van, hogy mindenétől megfosztható: életétől, sze
mélyes szabadságától és még inkább nemcsak állami, hanem
magánvagyonától is."
Azonban nem áll meg a győztes jogai korlátlan érvénye4
J. L. Charles : Le châtiment des villes des Pays-Bas au XVI. e siècle. —
"L'Armée La Nation, 1960. No. 4. 8. 1.
5 Wittmann Tibor: Az „árforradalom" és a világpiaci kapcsolatok kezdeti
mozzanatai (1566—1618). Bp. Akad. K. 1957. 19. 1. (Értekezések a történeti tudományok köréből. Üj sorozat. 4.)
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sítése igazolásánál, hanem a következőket írja: „De annak ér
dekében, hogy a győztes ne kövessen el igazságtalanságot,
elsősorban azt kell szem előtt tartania, hogy csak azt ölje meg,
aki gonosztettével erre rászolgált. Ugyanígy csak igazságos
büntetés fejében vehet el valamit. Ezeken a határokon belül
becsület kérdése, hogy amennyire biztonsága megengedi, kegyes
és nagylelkű legyen. Néha, bizonyos körülmények közt, az er
kölcs szabályai egyenesen megkövetelik az ilyen magatartást."
Máshelyütt megállapítja: „Még a legteljesebb és egyben
személyi jellegű uralom esetében is kíméletesen kell a legyő
zöttekkel bánni, a győztesek és a legyőzöttek érdekeinek öszszehangolása útján."
E rövid ismertetés keretében is világosan látszik, hogy
Grotius természetjogi elveit és a nemzetközi jog gyakorlati
megvalósítását célzó tanításait egyaránt, a kor viszonyai reali
tását figyelembe vevő, mély humanizmus hatja át. Számos gon
dolata a mai nemzetközi jog keretében sem tekinthető elavult
nak. Természetesen egész rendszerének ma már csak törté
nelmi jelentősége van. E szempontból számíthat nagy érdeklő
désre a könyv magyar kiadása, mert a megszilárdult abszolút
monarchia és az állami intézménnyé vált állandó hadseregek
korában kibontakozó polgári állam- és jogbölcselet felbecsül
hetetlen értékű dokumentuma.

*
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Az Akadémiai Kiadó „Az Állam- és Jogtudományok Út
törői" sorozatában megjelentetett művel kétségtelenül nagy
szolgálatott tett az e tudományág történetével megismerkedni
kívánó olvasóknak. A tudományos gondossággal elkészített for
dítás, a bőséges jegyzetapparátus, a fordítók és a szerkesztők
alapos munkáját dicséri.
Szabó Imre akadémikus jogelméleti bevezető tanulmányá
ban nagy segítséget nyújt Grotius jogi nézeteinek helyes meg
ítéléséhez, valamint a jogtudomány fejlődésére gyakorolt h a 
tása megismeréséhez. Behatóan J.smejľte^ G^^tfu^jnűvének Jiia-gyarorszagí hatását is. Ä magyar jakobinusok Grotius elveit
haladó nézeteik fegyveréül használták s a reakciós ellenhatás
éppen a mű forradalmi jellegét kárhoztatta.
Hajdú Gyula bevezető tanulmánya, mely elsősorban Grotiusnak a nemzetközi jog fejlődésében betöltött szerepét vizs
gálja, egyben a szerzőről és a koráról is összefüggő képet fest.
Mindkét bevezető tanulmány a könyv tudományos értékét
növeli.
Kovalcsik
József
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