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A nemzetközi közösség életében is, mint az élet minden más terén, érvényesül 
az akció-reakció elve. A gazdasági válságot is részben előidéző és kimélyítő politikai 
bizonytalanság nem egyszer súlyos konfliktusok kirobbanásával fenyegetett, nem 
ritkán valóban "könyökünkkel súroltuk a háborút". Az utolsó két-három év alatt 
gyakran felrémlett egy új világkatasztrófa lehetőségének réme, Lassan szinte végzetes 
megadással nyugodott bele a világ közvéleménye az események egyre veszedelmesebbé 
válásába és szenzáció-éhesen várta a hiradást, mikor kezdődik a nagy látványosság, 
melynek egyszerre szemlélője, de aktiv szereplője is éppen ez a közönybe süllyedt tömeg, 
mely érzi a lába alatt a talaj megingását, de nincs lelkiereje ahhoz, hogy a zűrzavar
ból kivezető útat keressen. 

A veszélyt, összeütközéseket magában rejtő és sokszor háborús pszihózisra em
lékeztető bizonytalanság ellenhatásakép mind sűrűbben felbukkan a lelkekben az örök 
béke, a teljes és állandó nyugalom utáni vágy. Újból - akárcsak a világháborút meg
előző időszakban - intenziv munkához láttak a pacifisták, hogy a bizonytalanság 
keltette megértés, megbékélés utáni vágyódást, a lelkek fogékonyságának pillanatait 
felhasználva, elgondolásaikat népszerűsíteni igyekezzenek. Egész világra kiterjedő

tevékenykedésük bizonyitéka a ma ismert egyik legteljesebb pacifista világbéke-terv, 
Henri Demont terve. A szerző Párizsban 1921-ben "Union Unioereelle : Pour Supprimer 
Ge Grime: La Guerre" néven egyesületet alapított, melynek tagjai közt nem kevesebb, 
mint 335 különféle egyesületet, szövetséget, azonkivül számos államférfit és tudóst 
találunk. Demont a béke megszervezésének gondolatát egyik munkájában - Pour 
supprimer ce crime : la querre 1 - fejti ki. E könyv angol, francia, német és kínai nyel
ven immár 55.000 példányban forog közkézen. Nem lesz talán érdektelen kissé behatób
ban ismertetni a tervet, néhány észrevétel kíséretében. 

A szerző művét két részre osztja, előbb tárgyalva a nemzetközi közösség jogi, 
majd gazdasági megszervezését. Az egész munka kiindulópontjául a nemzetek jogai
nak és kötelességeinek meghatározását veszi. Minden államnak joga van teljes füg
getlenségéhez s képességeinek oly mértékben való kifejlesztéséhez, ami nem sérti a 
többi államot. Kötelességnek tartja "szeretni egymást, egymásnak állandóan jót tenni". 
A nemzetközi kapcsolatokra a jog uralmának fokozottabb kiterjesztése elengedhetet
lenné teszi azoknak a normáknak pontos meghatározását, melyek az államok cselek
vését ezentúI irányitani lesznek hivatva. Kodifikálni kell tehát e szabályokat. Azután 
pedig gondoskodni kell egy olyan szervezet életrehivásáról, mely felügyel a szabályok 
megvalósítására. Négy kódex elkészítése szükséges ehhez, melyek közül az első, a Nem
zetek Büntetőtörvénykönyvetartalmazza a nemzetek szabadságának meghatározását. 
Eszerint az államok "mindazt cselekedhetik, ami nem árt más államnak", hasonlóan 
az emberi jogok deklarációjához. Második a Nemzetközi Büntetőtörvénykönyv,mely 
a háborút előidézőket bünteti. Harmadik a Nemzetközi Rendőri Törvénykönyv, 
negyedik a Munka törvénykönyve, mely a munkára vonatkozó egységesített, egész 
világra kötelező szabályokat tartalmazza. 

1 Paris, éd.j Union Universelle : Pour Supprimer Ce Crime: La Guerre, 1934. 
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A törvények végrehajtásáról gondoskodnék egy újonnan szervezendő Nemzetek 
Általános Szövetsége, mely rendelkezik törvényhozó, végrehajtó és bíráskodó szer
vekkel. A törvényhozást a Nemzetek Szenátusa végzi, melybe nemzetenként általános 
választójog alapján választott öt tag lenne delegálva. A szenátus feladata: ratifikálja 
az államok közti szerződéseket, nemzetközi szabályokat, törvényeket készít, felügyel 
minden ország ifjúságának nemzetközi szellemben való nevelésére. A bíráskodást két 
fórum intézi: nemzetek közötti ügyekben Nemzetközi Törvényszék, a Nemzetközi 
Esküdtbíróság pedig uralkodók, államférfiak és magánosok felett ítél, kik akár szóval, 
akár cselekedettel igyekeztek a világ békéjét megzavarni. Végrehajtó hatalom gyakor
lásával maga a Nemzetek Szenátusa bízatik meg, ténylegesen a szenátus elnöke gya
korolja azt. Segítségére rendelik a nemzetközi rendőrséget, mint egyedüli számottevő
fegyveres alakulatot, mert a világrendőrség felállítását az egyes államok hadseregének 
feloszlatása követi. E rendőrség gondoskodik azután a nemzetközi bíróságok ítéletei
nek végrehajtásáról. Nem háborúvisélést jelent ez, hanem ha például a bíróság egy 
államot öt milliárd frank megfizetésére kötelez valamely ügyből kifolyólag, ez eset
ben a nemzetközi rendőrség bizonyos bányákra, vasutakra, egyéb jövedelemforrá
sokra ráteszi kezét és mikor a kérdéses összeg befolyt, újból kivonják a rendőrséget.
Mivellőszerek, fegyverek gyártása mind az államok, mind a magánosok számára tiltva 
van, kizárólag csak a Nemzetek Szenatusa gondoskodik ezen anyagok előállításáról és 
a belső rend fenntartására szolgáló fegyveres alakulatok Iöszer-ellátésáröl. Minden 
államban a hadügyminiszteri tárcát a Béke miníszteré váltja fel. A béke miniszteré
nek feladata a lakosságnak, killönösen az ifjúságnak világmorálra való nevelése, hogy 
így a világpolgári mentalitás váltsa fel a gyűlölködő patriotizmust. A rendőrség ki
segítő szervei az ÁIIandó Nemzetközi Ellenőrzőés Különleges FelügyelőBizottságok. Az 
előbbiek ellenőrzik a bányákat, gyárakat, vasutakat, nehogy hadifelszerelés gyártására ren
dezkedjenek be. Az utóbbiak felügyelnek a nyugalomra azokon a helyeken, hol stratégiai 
fontosság, gazdasági előnymiatt könnyen összeütközés támadhat egyes országok között. 

A nemzetközi bíróságok ítéleteikben szankciókép alkalmazhatják államok ellen: 
gazdasági elszigetelést, javakra való végrehajtást, rendőri közreműködéssel való idő

leges kisajátítést; 
A világbéke-terv második része a világ gazdasági megszervezésével foglalkozik, 

mely elgondolások szervesen kapcsolódnak az előbb vázolt jogi reformokba. 

Legfontosabb gazdasági reformnak egy világpénz életrehivását tekinti. Ez a nem
zetközi papírpénz a Nemzetek Általános Szövetségének pénzeként szerepel, fedezetül nem 
érc, hanem a világ munkaereje és természeti gazdagsága szolgál. Mindenek előtt meg
állapítják az összes államok adósságainak összegét. Ezzel megegyező értékű nemzetközi 
kötelezvényt állít ki a Nemzetek Szenátusa, melyeket az egyes államok pénzügymrnisz
tereinek adnak át. Az adós államok azonnal kötelesek viszont hitelezőiket kielégíteni e 
kötelezvényekkel. A belső államkölcsön visszafizetésére megmaradt kötelezvényeket az 
egyes nemzeti bankokban letétbe helyezik és a Nemzetek Szenátusa törvénnyel rendeli el 
a kötelezvények címletének megfelelőösszegű, nemzetközileg egységesen elkészített bank
jegyek forgalombahozatalát. A pénznek tehát nem ércfedezete lesz, hanem a világ összes 
termelő értékének, természeti gazdagságának értéke, helyesebben ezek prosperálásába 
vetett hit. A nemzetközi hitelek visszafizetése után sor kerül a belső államadósságok ki
egyenlítésére is, melyet 15 hónap alatt vinne véghez egyöntetűenminden állam. Igy lassan, 
egyenletesen felszívódik a nemzetközi pénz az országok belső gazdasági vérkeringésébe 
és kezdetét veszi Demont szerint az általános felIendülés. A nemzetközi valuta megszűn
teti a valutaspekulációt, ami a gazdasági élet fejlődését segítené elő; az azelőtt hadi 
célokra fordított összeget szociális intézmények, az ipar és kereskedelem kapja. 
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Igy képzeli el a világ békéjét meghozó nagy tervét a szerző. Nem győzi eléggé gyak
ran hangsúlyozni Demont, hogy elgondolása ki is vihető, meg is valósítható, számolt az 
életadta körülményekkel. Ennek ellenére sem érdektelen talán közelebbrőlmegvizsgální 
a terv néhány részletét. 

Demont alaptétele szerint a népek egymás iránt nem viseltetnek gyűlölettel és csak 
egyes érdekcsoportok szítják köztük az ellentétet. Ha kifejezett gyűlölet nem is, de világ. 
nézeti, kulturális, faji differenciálódások állandóan jelenlevő letagadhatatlan tények, 
melyek elegek ahhoz, hogy egymás közötti félreértések, összeütközések okozói legyenek. 
E különbségek generációkon át - némi lassú fejlődéstőlés kiszámíthatatlan fordulatoktól 
eltekintve - fennmaradnak, mert az okok, melyek előidézik azokat, változatlanul fenn
állanak. Tekintsük például a mohamedán vallást követő népeket. Az idegenekkel szem
beni gondolkozásmódjukat a vallás, sajátos kulturájuk, faji jelleg, stb. határozza meg. 
Valószínű, mindezen tényező még nagyon sokáig válaszfalat emel a keleti és nyugati 
civilizáció közé. De nem is kell oly messze mennünk példáért, elég, ha a keresztény kul
túrán felnevelkedett német és francia nemzetek viszonyára tekintünk. Itt megvan a kul
túrközösség és mégis legtöbb német szemében Erbfeind a francia nép s ugyanilyen élesen 
állanak szemben a franciák is a boche-okkal, Nemzeteknek ilyen szembefordulását még
sem tekinthetjük állandónak, mert erre is találhatunk példát a történelemben. Az a 
Franciaország, amely minden erejének latbavetésével vívta meg élet-halálharcát Ang
liával a százéves háborúban, immár "entente cordiale" viszonyban van vele. A törté
nelem útja kiszámíthatatlan és mint látjuk, a még oly körültekintéssel kidolgozott teóriát 
is, mint Herder-nek a népjellem változatlanságáról felállított tételét is, keresztülhuzza. 
Általános érvényűszabályt tehát, bármily nagy érdemekkel kecsegtetne is ez, nem szabad 
felállítani. Annyit azonban mégis nyugodtan elfogadhatunk, hogy a vallási, faji, kulturális 
különbözőségekaz esetek legnagyobb részében inkább a disszonancia, mint a harmónia 
forrásai a nemzetek életében. 

A háborús összeütközéseknek ezen lélek- és örökléstani okán kívül gyakran más 
indítóokot is találunk. Egyes erős fejlődést, nagy szaporulatot felmutató nép számára 
nem elég a lefoglalt terület; a túlnépesedés levezetése válik szükségessé. Ily esetben van-e 
új területszerzésre más mód, mint a háború? A nemzeteket e körülmény kényszerítő
erővel hajtja a fegyveres tevékenységek felé és mivel az alkalmas terület lakóiban látják 
boldogulásuk akadályát, lelkükben felébred a gyűlölet is, tehát faji, kultúrális, esetleg 
vallási különbségekhez egy új tényező járul, mely fokozza, teljesen kiélezi az addig meg
levő különbözőségeket. Kikapcsolva az ilyen területszerzéseknek jogi és morális szem
szögből való vizsgálatát, tegyük fel őszintén a kérdést: segít-e jelenleg itt más, mint a 
fegyveres hódítás, területszerzés ? Az állam életében kényszerítő végszükségként fellép ő
túlnépesedés nem jut diplomáciai úton folytatott tárgyalásokkal megoldásra, legalább is 
a diplomáciai történelem nem ezt tanítja; az államok önzése nagyobb amorális meggyő
ződésüknél.Szemünk előtt játszódott le Olaszország gyarmatosítási küzdelme és Keleten 
Japán háborúja Kínával. (A jövő érdekes kérdése, hajlandók lesznek-e Németországnak 
önként felajánlani bizonyos gyarmatokat a nagyhatalmak? Ám, ha ez be is következ
nék, morális szempontból nem volna teljesen tipikus a példa, mert e gyarmatok való
színűleg az egykor már német tulajdont képező területekből kerülnének kí.) Vannak a 
nemzetek életében tehát olyan sorsdöntő időszakok és okok, - melyek a természetes fej. 
Iődés következményei!-mikor a háború nem gyűlöletből,nem érzelmek kirobbanásából, 
túlfeszítettségéből,hanem nehéz létfeltételekről való gondoskodás sürgető szükségéből

keletkezik elsősorban. Nem "érdekcsoportok" szította elégedetlenségről,hanem egy nép 
életéről van itt szó, mely hosszas, kétségbeesett önmarcangolás és a reális lehetőségekki
merítése után (iparosítás, kivándorlás, stb.) mégis a küzdelmes háborús útat választotta. 
A gyűlölködés csupán mint az események utolsó láncszeme szökik szemünkbe. Tud-e 
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ezekre a problémákra - melyek nagyon is emberiek - más megoldást nyujtani a szöban
forgó béketerv ? 

A túlnépesedés kérdésének megoldása a jog határain belül ma még rendezetlen. 
Erre a Nemzetek Szövetsége Egyességokmányának 19. cikke adna esetleg lehetőséget,
de e cikkely a mai fogalmazásában gyakorlatilag majdnem értéktelen, amit már kiváló 
nemzetközi jogászok is hangoztatnak : "Nyomatékosan hangsúlyozni kell a szerződé
seknek kijáró tiszteletet és vissza kell utasítani azt a felfogást, hogy azoknak csak fel
tételes értékük van. De amint a szerződések jogi értékének elve elvitathatatlannak tűnik
fel, éppen úgy hasonlókép biztos, hogy egy szerződés nem lehet örök. A jog, lévén élet
szabály, nem helyezkedhet szembe az élettel, annak együtt kell fejlődnie az élettel, hogy 
lehetséges legyen az arra való alkalmazása ...,,2 Le Fur és Lapradelle aláhúzzák a továb. 
biakban a Nemzetek Szövetsége Egyességokmányának 19. cikke elégtelen voltát és 
bizonyos reformok elfogadását tartják kívánatosnak, melyek biztosítanák a cikkely ha
tályosságát, amitől az jelenleg meg van fosztva. 

Tételezzük fel e paragrafus módosítását, mely valószinűleg abban állana, hogya 
mostani szövegezésben kívánt egyhangúságot a szótöbbség valamilyen faja váltaná fel; 
az esetben is fennmarad egy másik nehéz probléma, nevezetesen annak a megállapítása: 
mikor forog fenn a túlnépesedés? Ilyen esetben a vizsgálandó szempontokul kell venni: 
a terület természeti kincsekben való gazdagságát, népsűrűségét,kultúrfokot, iparosítási 
lehetőséget, a földművelés intenzitását, stb. Valósággallehetetlenséggel határos annak 
hivatalos és megnyugtató módon való eldöntése, vajjon mikor tekinthető jogosnak túl
népesedés esetében új területre való igénykérelem. 

"Az örök béke alapjában véve a nemzetközi morál kérdése" - írja Demont.a Csak. 
hogy ennek a morális érzésnek a világ számottevő népeiben egyszerre s egyenlő mérték
ben való kifejlesztése ma még szinte legyőzhetetlen akadályokba ütközik. E folyamat 
oly lassú ütemű lehet, hogy valósággal reménytelen kísérletezésnek látszik a felületesen 
szemlélö előtt. Pedig meg kell állapítani, az emberiség mégis előbbre halad ezen az úton. 
A háborúskodásnak a jog kereteibe való beszorítása az egész emberiség történelmében 
nagy jelentőségüesemény volt. Nem szabad azonban a pacifisták túlzásaiba esni s máról
holnapra megváltoztathatónak vélni tömegek, népek, nemzetek vallási, faji, kultúrális 
motívumokkal átszőtt és karakterisztikussá kifejlődött tulajdonságait. Az emberiség 
szellemi fejlődésébennincs ugrásszerűhaladás; a lassú fejlődés szabályai uralkodnak itt. 
A pacifisták által kárhoztatott háború azonban csak akkor válna kiküszöbölhetővé,ha a 
népeket oly magas fokú morális érzés vezetné ítéletük alkotásakor, hogy, gyakorlati példát 
hozva fel, egy túlnépesedett állam számára anyagi ellenszolgáltatás fejében (vétel) haj. 
landó átadni bizonyos jelentős területeket. Kizárólag ilyen magas színvonalú gondolkozás 
tenné feleslegessé a háborút, megoldva így az elméletileg felállított legvégsőháborús okot, 
a túlnépesedésnek problémáját. (Az emberiség fejlődésének e stádiumában sértés miatti 
elégtétel szerzése céljából inditott háborút a nemzetközi élet rendezett volta és az erkölcsi 
emelkedettség folyományakép már szinte kizártnak tekinthetjük.) 

De hol vagyunk jelenleg ettől a boldog állapottól? Ma ott tart még az emberiség; 
hogy Amerikában a színessel nem ül egy vasúti kocsiba a yankee; még 1927-ben is a 
shanghai-i koncessziös terület parkjának bejáratánál ott volt a felirat: "Ebben a park
ban kerékpár, kutya és kínai nem időzhet", az áruházak felvonói mellett még ott a fel
hívás: "Kínaiak csak a hátsó felvonót használhatjék." Avagy Kínában kormányren

2 M. Bourquin: La sécurité collective. Coopération Intellectuelle, No. 53-54. 238. I. 
a I. m.: 50. I. 
, Watanabe-Metzger N. : A kínai szovjetagitáció európai tényezői. Magyar Kul

tura, XIX. évfolyam 4. sz. 161. s köv. ll. 
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delettel kell a japángyülöletet csíllapítaní.s Látszólag csekélységekként tűnnek fel ezek 
az adatok, holott valójában arra a mély és széles lélektani szakadékra világítanak rá, mely 
a színes világot egymástól és a fehér fajtól elválasztja. 

Egész bizonyos továbbá, hogyavilágrendőrségellenőrzése is hatálytalan lenne a 
háborúra izgató sajtótermékekkel szemben alkalmazott cenzúra alakjában, mert gyakran 
ettől függetlenül alakul ki a háborús hangulat. Sok esetben a tények jobban beszélnek és 
izgatnak, s jobban egységgé tudja kovácsolni a közvéleményt. mint a legtendenciózusabb 
sajtótermék. 

Demont az általa elképzelt új nemzetközi közösségi élet egyik legfőbb biztosítékát 
a nemzetközi bíróságok szervezésében, különösen azok ítéleteinek végre is hajtatásában 
látja. Megoldásul ajánlja az állami javaknak a nemzetközi rendőrséggel való igazgatását 
mindaddig, míg az ítéletben megállapított összeget be nem szedik. Az államok ez ellen 
azonban védekezhetnek ; egyszerűen megszűntetik monopóliumaikat, az addig állami 
üzemeket kiadják (névleg eladják) magánembereknek. Azoktól pedig mi címen vehetik el 
bevételüket oly cselekmény jóvátétele fejében, amelyet nem is ők, hanem az állam kö
vetett el ? A nemzetközi rendőrségezen tevékenysége épp úgy nem valósulhat meg, mint 
az sem, hogy az ő felügyelete alá helyeznek minden nagyobb üzemet, bányát, hadászatilag 
fontos helyeket, szorosokat, stb. Ilyen ellenőrzéshez, emberileg számítva, országonként 
egy valóságos állandó katonai megszállás válna szükségessé, ami elviselhetetlen lenne 
pénzügyileg a Nemzetek Általános Szövetségére, lélektanilag az illető ország lakosságára. 

N em kevésbbé hatálytalannak bizonyul a gyakorlatban a gazdasági elszigetelésnek, 
mint szankciónak, alkalmazása. Ennek kilátásba-helyezése esetéri az államok legteljesebb 
autarkiára rendezkednek be, amit különösen akkor valósíthatnak meg, ha a külfölddel 
egyébként sem túl szoros a gazdasági kapcsolatuk. Viszont ha meg intenzív kereskedelmi, 
kultúrkapcsolatok fűzik a szóbanforgó államot a többihez, akkor a bűnös államnak a nern
zetek közösségéből való kirekesztése azért nem lehetséges, mert e cselekedet a többi ál

lamra is valóságos büntetéskép hatna ki. Gondoljunk csak a nemrég Olaszország ellen 
foganatosított szankciók sorsára. Az együttes eljárás csupán akkor eredményes, ha az 
valóban együttes, azaz ha abban minden jelentős nyersanyagforrással rendelkező állam 
részt vesz. A gyakorlat azt mutatta, hogy amíg a kárpótlás kérdését nem rendezik, addig 
a gazdaságilag gyengébb s a kizárt állammal intenzívexportot lebonyolító államok a 
szankciók ellen kényszerülnek állást foglalni. 

Ha a béke-terv gazdasági vonatkozású részét vizsgáljuk, igazat kell adni Demont
nak abban, hogy ma, az ércfedezet korában is a bizalom a fontos, bizonyos fokig ma is az a 
fedezet. Igazolni látszik ezt Schacht pénzügyi politikája; mindannyian tudjuk, a márka 
ércfedezete nem is olyan rég néhány százalék volt csupán és a nemzetközi pénzpiacokon 
mégis jelentősebb értékcsökkenés nélkül elfogadták. Itt valóban a birodalom gazdasági 
teljesítőképességébevetett hit tartja nívón a márkát. A gyakorlat azonban más, ellen
kező példákkal is szolgál. Legtöbb esetben, ha csökken az ércfedezet aránya, nagyot zuhan 
a pénz értéke is; ez esetben már nincs meg a bizalom az illető állam prosperálásában, ekkor 
látjuk az ércfedezet szükségességét; pedig itt is módjukban állna a pénzembereknek az 
állam természeti kincseiben, a munkában rejlő értékben bízni és mégsem teszik! Kü
lönben is miért kellett az ércfedezet ? Mert az országok prosperálásába vetett bizalom 
nem volt egymagában elég. Ha pedig nincs meg - mint az élet mutatja, legtöbbször így 
van - egy régi, évszázadok folyamán kialakult rendszer esetén sem egyes országok gaz
dasági életképességébe vetett bizalom oly nagy mértékben, hogy az ércfedezet néhány 
százalékos csökkenését pótolni tudná, mi címen remélhetjük e bizalom megnövekedését 

5 Csorba Béla: Kína szép álmai az Új Életről. Nemzeti Vjság, 1935. dec. 7,7.1. 
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egy olyan világraszóló politikai és gazdasági kísérlet során, mint aminőt Demont terve 
szeretne megvalósítani ? Lehet-e bizalomról szó akkor, mikor mindenki lélekzetvissza
fojtva lesné: - valljuk be, maguk a pacifisták is - hogyan mutatkozik életképesnek az 
új rendszer, mikor omlik esetleg kártyavárként össze? Bizalmat kívánni ilyen kísérlethez, 
túlságosan merész, sőt vakmerő gondolat. 

A hagyomány szerint 1728-ban, midőn Saint-Pierre abbé a világhírűvé vált örök
béke tervét Fleury bíborosnak bemutatta, a kiváló emberismerettel rendelkező kardi
nális e szavakkal fordult a béke-terv szerzőjéhez : "Mielőtt letárgyaltatja öt cikkét, elő
készítette Ön a kormányok és népek szívét és lelkét erre?" Valahogy úgy érezzük, ezt 
hagyta számításon kívül Demont is. A fenti rövid, csupán néhány fontosabb elgondolást 
érintő analizis is feltárja azt a közös eredendő hibát, melyben minden pacifista terv 
szenved: ez esetben is mindennel számolt a szerző, csak éppen a legfontosabbal, a népek 
karakterével, a mai kultúrális helyzettel, gazdasági, politikai intézményeknek a népek 
lelkébe való beleivódottságával, gondolatvilágukkal való összenövésével nem. És ez leg
inkább a terv megvalósulásának akadálya. Talán az összes elgondolás realizálható lenne, 
ha egy olyan nemzedék jönne, mely mentes ezektől a "hibáktól" , melyre nem maradna 
örökségkép nemzetük dicsőséggel, jó- és balszerencsével telt történelme, akik mindenek 
előtt a világtestvériség eszméjét és csak azután saját nemzetük érdekét tekintenék; csak 
így a képzelhető el azoknak az adottságoknak eltüntetése, melyek ma a nemzetek közti 
nézeteltérésekhez vezetnek. A nemzetközi életnek azonban ilyen mintegy újrakezdése 
nyilván lehetetlen. 

Kétségtelenül helyes úton jár Demont, amikor a jövő fejlődésének fontos eszközét 
látja a közvéleménynek morális telítésében. de sajnos, művéből úgy tűnik ki, mintha 
nagyobb jelentőséget tulajdonítana ennél is a béke "szervezésének", vagyis különböző
fegyveres alakulatok s nemzetközi ellenőrző szervek tevékenységének. A pacifisták által 
hirdetett új világ, békés nyugalmat igérő korszak Prohászka szerint azonban elsősorban
egy új kultúra következménye volna. "Ez a kultúra lenne a szellemi világ, a világnézet, a 
hit és érzés világa, melynek társadalmi, állami s nemzetközi berendezkedése biztosítaná azután 
a tartós, mondjuk, az örök békét. Sajnos, azonban - e ez az én tézisern - a kultúra ezidő·
ezerini valami új stádiumba nem lépett, sőt többet mondok, abba mindaddig, míg a maga világ
nézeti jőproblémáival tisztába nem jön e míg - ami más lapra tartozik - a testvériséget biz
tosító gazdasági egyensúlyát meg nem alapítja, egyáltalában nem léphet."6 És ha szembe
helyezzük Prohászka felfogását Demont-éval a pusztuló spanyol városok Európa egét 
bevilágító fényénél. látjuk: a lelki, a morális, a világnézeti tényezők a döntök. Mert amíg 
világnézeti szempontból megosztott a nemzetközi közvélemény (önként adódik most a 
szovjet-orosz és keresztény világnézetek szembeállítása), addig szó sem lehet eredményes 
kooperációról. Ezt a mély szakadéket nem lehet semmiféle nemzetközi fegyveres bizton
sági szervezetekkel áthidalni, itt csak egy megoldás lehetséges: "vigyük bele az élet 
összes viszonyaiba, a társadalmi s gazdasági alakulásokba, a kereskedelembe s a politi
kába is az erkölcsöt. A háborúban le lehet győzni oroszt, angolt, sőt németet is, de a há
borút magát végleg csak az erkölcs győzheti le.,,7 

Bármennyire paradoxonszerüleg hangzik is Le Bon mondása, mégis igazat kell neki 
adnunk, hogy a békés kiengesztelődéskora még távol van ugyan, "de mindannyiunknak 
már mostan kell törekednünk, hogy ezt előkészítsük, anélkül azonban, hogyelfelejtenők,
hogy a jelen órában nem lehet a jövőért másként, mint az ágyuk árnyékában dolgozni." 
Ez a szellemes helyzetkép komoly inteimül is szolgálhat számunkra. Különös körültekin
téssel kell kezelnünk u. i. nekünk magyaroknak a pacifizmus problémáját. A világháború 

6 Korunk lelke, Prohászka Össz. Munkái, X. k. 229. l, 
7 r. m.: 258. l. 
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utáni összeomlás egyik főoka éppen közvéleményünknek e kérdésben való teljes vagy leg
alább is igen nagyfokú tájékozatlansága volt, melynél fogva hamis illuziókban ringatózva, 
túlzott jelentőséget tulajdonított a pacifista eszméknek ; természetesen ez a félreismerés 
óriási mértékben járult hozzá a belső lelkiválság elmélyüléséhez és a tragikus események 
bekövetkezéséhez. 

Tisztában kell lennünk 'azzal, hogy, mint Schütz mondja a világbékéröl, ez "aligha
nem mindíg csak eszményként megmaradó állapot."s Ebből azonban mégsem következik 
ennek az eszménynek elérhetetlensége : " ... megközelítésére az első lépés a népek elemei. 
nek, elsősorban a vezető elemeknek nagy valláserkölcsi megújhodása" és mivel ,,0. világ
béke gondolatának előmozdítása minden felelős és önérzetes ember kötelessége" 9 az 
egyén lelkiéletének számára oly tartalmas programmct jelent e kötelesség, mely betölti 
az egyes életét s ha valóban lelkiismeretesen teljesíti valaki e feladatát, egyszerre fára
dozik a maga tökéletesítésén s ugyanakkor szerény erejével hozzájárul annak a nagy ürnek 
betöltéséhez, mely az emberiség tagjait ma még egymástól elválasztja. A probléma ilyen 
módon való szeralélete megóv mínden túlzástól, harmonikusan olvad igy össze az elmé
lettel a gyakorlat, mert ez utóbbinak maga az elmélet állit korlátokat s figyelmeztető
táblákat. Vajjon lehet-e ennél nagyszerübb, harmonikusabb megoldást találni az egyén 
és a nemzetközi közösség viszonyának megnyugtató módon való rendezésére? 

8 Schütz Antal: A bölcselet elemei Szent Tamás alapján, Bp, Szt. István Társ. 
1927., 225. I. 

e r. m.: u. o. 
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