
ESZMÉK ÉS TÉNYEK

Folyóiratunk májusi számában a
"koegzisztenciának", a különböző tár
sadalmi rendszerek békés együttélé
sének szükségéről szólva megpróbál
tam felvázolni a pozitiv feladatait is
ennek az együttélésnek, amelyet a
fegyverkezési verseny megszüntetése,
az általános leszerelés biztosíthat szá
munkra. Ami ezeket a feladatokat il
leti, rámutattam arra, hogy katolikus
gondolkodók is a legsürgősebbnek íté
lik a gazdaságilag elmaradt országok
felfejlesztését, mert az emberiség na
gyobb hányadának nyomora - M. D.
Chenu, a kiváló domonkos teológus és
szocíológus szavaival élve - "nem
csak botránya a modern világnak, ha
nem a fennmaradását fenyegető ve
szedelme is". S ugyancsak tőle idéz
tem a következőket: "Törvény, ame
lyet mi, keresztények hirdetünk, hogy
a földi javak - természetiek vagy
termeltek - egészen elsőbben az em
berek összessége számára vannak ren
delve, az embereknek egy olyan kö
zösségében, amelynek joga fölötte áll
minden egyéni vagy csoportos kisajá
tításnak,"

Míg azonban akkor csak egyes "gon
dolkodókra" hivatkozhattam a katolt
kus oldalon, azóta egy jelentősnek ér
zett, mondhatni hivatalos jellegű meg
mozdulás is tőrtént. Mint az Universe
közölte. szeptember 4-én, a "szociális
igazságosság vasárnapján", az auszt
ráliai püspökök együttes pásztorleve
let adtak ki, amelyben "harcra" szó
lítják az összes nemzeteket az inség
és a nélkülözés ellen. Megállapítják,
hogy embertelen körülményele teszik
elviselhetetlenné az emberek zömének
életét, de korántsem azért, mintha ez
természeti kényszerűség lenne. "Nin
csenek leküzdhetetlen fizikai akadá
lyai a szegénység és nyomor rnegszün
tetésének - jelentik ki a püspökök. Az
idejét mult társadalmi és gazdasági
intézmények halott terhe az, ami nem
engedi, hogy alkalmazkodjunk az új
szükségletekhez,"
Ebből a szemszögből nézve a nem

zetközi politika eseményeit, csak a
legnagyobb figyelemmel kísérhetjük
az Egyesült Nemzetek Szervezetének
most folyó közgyűlését,amelyen a szo
cialista és a tömbökön kívül álló sem
leges országok erőteljes akciót indí
tottak a leszerelés ügyének előbbre-
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vitele, a még gyarmati sorban levő

népek felszabadítása és a fejlődés

ben elmaradt országok megsegítése
érdekében. Egy dolog imáris bizonyos.
Az, hogy nincs többé hatalom, amely
ezeket a kérdéseket valami elfogad
ható megoldás nélkül levehetné a vi
lágfórum napirendjéről. A közgyűlés

szepternber 23-i teljes ülésén az egyes
országok sok évszázados elmaradott
ságának leküzdéséről beszélve Hrus
csov, a Szovjetunió miniszterelnöke
ekként nyilatkozott: "Ha azoknak az
összegeknek. amelyeket a nagyhatal
mak jelenleg katonai szükségletekre
fordítanak, mindössze egytizedét hasz
nálnák fel erre a célra, akkor a gaz
daságilag elmaradt országoknak nyuj
tott segély összege egy évben tízmil
liárd dollárral növekednék."

Úgy vélem, hasznos lesz szármunkra,
ha közelebbről is megvizsgáljuk ezt a
problémát, elsősorban annak a tanul
mánynak nyomán, amelyet Emile
Rideau tollából tett közzé a Dokumen
te.

*
A rendkívüli technikai haladás rnel

lett korunknak talán legszembetűnőbb

jelensége, hogy az emberek száma egé
szen hirtelen emelkedésnek indult. A
világ népessége 1650-ben körülbelül
545 millió lelket tett, 1800-ban 907
mílliót, 1850-ben már 1.175 milliót,
1900-ban 1.620 mílhót, 1950-ben 2.476
milliót s rá nem is tíz évre, 1959-ben
2.880 milliót. Az Egyesült Nemzetek
1957. évi előzetes számítása szerint
1980-ban hozzávetőleg4 mi lliárd, 2000
ben 6 milliárd ember lesz a földön. Az
évi szaporodási ráta, amely 1750-ben
csupán 0.3 százalék volt, 1940-ben 1
százalékra, 1955-ben 1.67 százalékra
emelkedett. Ez természetesen csak át
Iagérték: a 300 millió európai ezidő

szerínt 0.7 százalékos ütemben szapo
rodik, míg a világ más tájai túllépik
a 2, sőt 3 százalékot. India például 2,
Kína és Indonézia 2.5, Algéria, Tuné
zia, Marokkó, Brazilia 2.5-3, Egyip
tom 2.5, Ceylon és Chile 2.7, Fülöp
szigetek 2.8, Mexikó, Venezuela, Ma
laya 3 százalékkal szerepel a kirnu
tatásban. Már az évi 2.5 százalékos rá
ta .azt jelenti, hogy a népesség nem is
egészen ötven év alatt, vagyis egyet
len nemzedék életében megkétszere-



ződik, száz év alatt pedig tizenkétsze
resére nő.

Ezt a sajátos új jelenséget a gyer
mekhalandóság csökkenése s az átla
gos életkor meghosszabodása magya
rázza. Egészen az ujkorig a "természe
tes" népszaporodást, amely évi 1.5-2
százalék volt, a nagy halálozás fékez
te, amit főleg az éhinségek, járványok
és az általános nyomor okoztak. Gaz
dasági forradalmakkal karöltve az
újabbkori egészségügyi forradalom há
rította el ezeket az akadályokat s tet
te lehetövé, hogy az ernberek normá
lis ütemben szaporodjanak.

A lakott föld több mint felén a sza
porodás nagyjában a természetes ke
retében maradt - 45 születés ezer la
kósra -, a halálozás azonban minde
nütt erősen csökkent s gyakran 2'0
ezreléknél is kisebb. Nem is egy nem
zedék alatt a fejlődésben elmaradt
országok ugyanazt az utat futották
be, amelyet a Nyugat országai leg
alább egy század alatt tettek meg.
Azoknak az embereknek hányada,
akik elérik felnőtt korukat, 50 száza
lékról 95-re emelkedett. Ceylonban
például az újszülöttek életkilátása oly
gyorsan megjavult, hogy ma már
ugyanakkora, mint a húsz év előtti

Franciaországban, jóllehet a ceyloni
életszínvonal nem is egyharmada a
franciának. A kevéssé fejlett nemze
tek ma gyorsabban szaporodnak, mint
a nyugati népek a XIX. században. A
francia születési szám például 25 ez
relék volt akkor, a fejlődés előtt álló
országokban viszont felülmúlja ma a
40 ezreléket.

A legfőbb tényező ebben az orvosi
egészségügyi haladás, amelynek kiha
tásai túlszárnyalják a gazdasági hala
dás kihatásait. Manapság az ember
nek alacsonyabb életszínvonal mel
lett is hosszabb az élettartama. A má
sodik világháború rendkívül felfokoz
ta az orvosi haladást s ezzel nagv
mértékben előbbre vitte a harcot a
halál, ellen. Mint A. Sauvy írja "Malt
hustol Mao-Ce-Tungíg" círnü könyvé-
ben: "Csodálatos paradoxon: a hábo
rú benépesítette a földet." A demog
ráfiai növekvés azonban nagyon
egyenlőtlenűl oszlik meg a különböző

országak közott. Ázsiában álta'ában
erősebb, mint Európában, s még erő

sebb a mohamedán E:szakafrikában
stagnál viszont a fekete Afrikában. '

Bár érthető, mégis sajnálatos tény

azonban, hogy a népesség növekedé
sével együtt növekszik az emberiség
létfenntartási gondja is. A helyzetet a
rendelkezésre álló eszközök mind na
gyobb hiánya és eloszlásuk tragikus
egyenlőtlensége jellemzi. "Századunk
elején az 1.5 milliárd ember körülbe
lül annyit termelt, amennyire globá
lisan szüksége volt - írja L. Estran
gin. A háború kitörésekor, 1939-ben a
2 mil.liárd ember 8 százalékos hiány
nyal állt szemben. Ma a 2.8 milliárd
ember 10 százalékos hiánnyal küsz
ködik." Ugyanakkor - mint J. Meraud
és L. J. Lebret számítják - az embe
riség 14 százaléka rendelkezik a vi
lágjövedelem 55 százalékával, míg az
emberiség ~4 százalékának csupán 20
százalék jut ebből a jövedelemből. A
XIX. század elején még kevésbé ug
rott ki az egyenlőtlenség a népek kö
zött. A magasan fejlett országokban
az élelmiszerfogyasztás 2.750 és 3280
kalória közott mozog; 1938-ban a föld
népességének 38.6 százaléka sem érte
el a 2.200 kalóriát; 1948-ra ez az utób
bi hányad 59.5 százalékra szökőtt, s
fel sem tételezhető, hogy mára alább
szállt volna. Ezt a mennyiségí hiányt
csak kiélezi a minőségí hiány: a táp
lálkozás szegénysége fehérjékben, jód
ban és mészben; az állati fehérjéknél
a hiány legalább 15 százalékos. Kö
vetkezménye ennek a rosszabb egész
ségi állapot és a csekélyebb védettség
betegségek ellenében.

Táplálkozás tekintetében tehát krí
tikusnak kell mondanunk a helyzetet
- jelenti ki Rideau. Vannak orszá
gok, ahol a fogyasztási színvonal ala
csonyabb ma, mint 1939 előtt. Tartani
kell attól, hogy Afrikában. amely fej
lődése okából nagyarányú kivitelre
kényszerül, további romlás áll be. Ja
pánban folyamatosan csökken a fejen
kénti fogyasztás. Az igazság az, hogy
az emberiség háromnegyede általában
alultáplált, minőségileg is rosszul táp
lált, s ki van szolgáltatva betegségek
nek. Míg a kíváltságos államok ag
gódva nézik termelési fölöslegeíket,
addig a fejlődésben elmaradt álla
mokban a lakosság jelentős részének
egyre rosszabbul megy. S ez az ál
landóan táguló szakadék a létfenntar
tási eszközök eloszlásának terén egyik
legnyugtalanítóbb oldala a világhely
zetnek.

*
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Elvben megvan a lehetőség arra,
hogy csökkentsük, esetleg meg is
szüntessük az ellentétet a népesség
szaporodása és a létbiztosítás eszkö
zeinek elégtelensége között. Amire
szükség lenne: a mezőgazdasági ter
melés fokozása, a lakosság egészségé
nek javítása - ez az utóbbi egyik
fontos feltétele a tennelés fokozásá
nak is -, új technikák kidolgozása
és új élelml források feltárása, s
míndezekhez járulóan nemzetközi szo
ltdaritás és együttműködés. Nyilván
való azonban, hogy minden tervezés
nek mezőgazdaságí, íparí, pénzügyi,
szociális, politikai és pszichológiai ter
mészetű akadályok tömegével kell
megbirkóznia.

Nehezíti a tervezést már az a kö
rülmény is, hogy mivel nem tudjuk
meghatározni sem a szükséges legki
sebb élelmiszer-adag mértékét, sem
földünk termelő képességét, nem
mondhatjuk meg azt sem pontosan,
hogy bolygónk egyáltalán hány em
bert tarthat el. Jellemző erre abi
zonytalanságra, hogy optimisták 16,
pesszimisták 5 milliárdról beszélnek.
Méltán feltehető azonban, hogy van
egy felső határ, amelyet annál gyor
sabban fogunk elérni, minél jobban
megnövekednek a civilizálódás nyo
mán a szükségletek. Az anyagi és szel
lemi kultura eltérései egymagukban
is arra kényszerítenek, hogy az ellá
tottság problémáját nagy tájegységek,
esetleg országok szerint külön-külön
vegyük fontolóra. Semmiképpen serm
tehetjük meg a Nyugat normáit álta
lános zsinórmértékké, Azt az eszmét
pedig, hogy valamennyi nép a jólét
azonos fokára azonos ütemben juthat
el, mínden bizonnyal el kell ejtenünk.

Ami a kérdés mezőgazdasági oldalát
illeti, kétségtelen, hogya technikai
haladás lényegesen emelheti az élel
miszer-termelést. Az ember művelés

alá foghatja a parlagori fekvő terüle
teket, jobban trágyázhatja és öntöz
heti a talajt, fejlesztheti a növény- és
állat-tenyésztést, javíthatja a művelési

eljárásokat. Mindez azonban igen nagy
pénzügyi és társadalmi erőfeszítést

követel. Számolni kell azonkívül egész
sor ellenhatású tényezővel. Ilyen a
talaj kilugozódása, trágyaszerek hiá
nya, elégtelen gépesítés, terméketlen
vagy sivatagi területek, meggyökere
sedett ésszerűtlenségek a művelésben,

a földgazdaságok felaprózottsága, cse-
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kély beruházó képesség, földspekulá
ció. Hogy bolygónk lakosságát lega
lább negyven év multán kíelégítően

táplálhassuk, meg kellene háromszo
rozni az egész mezőgazdasági terme
lést. Ezt azonban nem érhetjük el csu
pán a művelésí terület vagyahelvi
hozadékok növelésével, mert vannak
márís túlnépesült vidékek s vannak
tájak, ahol kimerült a talaj és foly
vást csökken a hozamképessége. A kü
lönböző irányú erőfeszítéseket tehát
egymáshoz kell hangolni és megfelelő

en megtervezni.
A fejlődésben elmaradt országok

iparosítása is számos akadályba ütkö
zik: alkalmas felszerelések, energia,
szállítóeszközök, belső piacok hiánya,
feszültségek egy régi, autark gazdaság
között, amely csak a saját létfenntar
tást célozza, és egy modern gazdaság
között, amely a cserén nyugszik, to
vábbá vezető káderek és szakrnunká
sok hiánya.

A pénzügyi nehézségek között
Rideau főleg a tőkehiányt. a hazai
vállalkozók gyenge kapacitását, az
infláció veszélyét említi, továbbá a
beruházásra egyébként hajlandó kül
földi tőkések félelmét a szerződések

megszegesétől és az államosítástól.
Szociális akadályoknak mondja a kö
vetkezőket: a mezőgazdaságt termelő',

tudatlansága, iskolák és szakoktatók
hiánya, akik továbbképezhetnék őket;

vallási tabuk, mint például Indiában
a szarvasmarha fogyasztásának tílaí
ma; a feudális nagybirtok-rendszert
rnegszüntető földreform nehézségei; 3.Z
egész társadalmi struktura mozdulat
lausága. Sok elmaradt ország politi
kai intézményei sem felelnek meg az
új követelményeknek. Gondol itt Ri
de au elsősorban a feudális szerkezetre
s részben ebből kifolyóan arra a tény
re, hogya közéleti vezetők hajlanak
a presztízs-polittkára és pazarlásra, a
tisztviselők pedig gyakran megveszte
gethetöle.

De még a legkedvezőbb helyi viszo
nyok közőtt sem nélkülözhető a külső

segítség hangoztatja Rideau -,
mert azok az erőfeszítések, amelyeket
a gyors felfejlődés követel, meghalad
ják az elmaradt népek normális lehe
tőségeit. A számítások szerint egy ma
gasan fejlett ipari országnak, hogy el
lensúlyozza lakosságának l százalékos
növekvését, nemzeti jövedelme 3.5 szá
zalékát kell beruházásokra fordítania.



Nem kevés elmaradt országnak vi
szont 12 százalékos beruházásra is
szüksége lenne csupán ahhoz, hogy
népszaporulata az eddigi szinten ne
tegye még szegényebbé. Sauvy oda kö
vetkeztet, hogy annak a népnek,
amely évi 2.5 százalékkal növekszik,
nemzeti jövedelmének 45 százalékát
kellene beruháznia ahhoz, hogy az
életszínvonalát egyidejűen 2 százalék
kal megjavítsa, ez pedig azt jelente
né, hogya termelt javaknak csupán
55 százaléka állna szabad rendelkezés
re.

A fejlődésben elmaradt országok te
hát elengedhetetlenül és sürgősen rá
szorulnak a fejlett országok igen tete
mes támogatására. S mint sok más
szakértő, Rideau is hangsúlyozza, hogy
a probléma gyors megoldását nem ki
zárólag az anyagi inség követeli, ha
nem az a körülmény is, hogya kiáltó
egyenlőtlenség mind nagyobb fokban
mérgezi meg az emberközi és a nem
zetközi viszonyokat. Bízvást állíthat
juk: a világ békéje forog kockán.

•
Saját boldogulásáért persze elsősor

ban magának az érdekelt népnek kell
küzdeníe. Neki kell kialakítania azt a
társadalmi berendezkedést is, amely
jólétének növelésére a legalkalma
sabbnak látszik. S mint Rideau hoz
záfűzi: ennek az igazságnak általános
elismerésre kell találnia, ha tisztelet
ben akarjuk tartani minden egyes nép
méltóságát és függetlenségét, Nem vi
tás azonban, hogy az elmaradt orszá
gok gazdasági gyöngesége és gyors
fejlődésük szüksége mindenképpen
megkívánja a külső segítséget.

Az Egyesült Nemzetek szakértői

1951-ben úgy számították, hogy hoz
závetőleg évi 20 milliárd dollárral
érhetnénk el évi 2 százalékos hala
dást azokban az országokban, ahol a
fejenkénti jövedelem évi 100 dollár
alatt mozog. Ugyanezen az alapon L.
Tabah 1956-ban kiszámította, hogy te
kintettel a népszaporodásra. a kezdet
ben elegendőnek látszó 50 milliárd
dollárt 35 év alatt fokozatosan 250
milliárdra kellene emelni. Pierre
Moussa a fejlődésben elmaradt ösz
szes országok egész nemzeti termelé
sét ezidőszerint valamivel több mint
évi 100 milliárd dollárra becsüli, azt
az összeget pedig, amelynek beruhá
zásával a fejenkénti bevételt 4-5 szá-

zalékkal emelhetnők ezekben az or
szágokban, évi 30 milliárd dollárra.

A segítségnyújtásban ma már mind
a fejlett kapitalista, mind a szocíalis
ta országok - főleg a Szovjetunió 
résztvesznek. A nyugati segélyezés
kölcsönök vagy ajándékok formájá
ban történik, vagy közvetlenül, vagy
a "nemzetközi ujjáépítési és fejlesz
tési bank" útján. A Szovjetunió köz
vetlenül vagy kétoldalú megállapodá
sok keretében nyujtja a segítséget,
amely - mint Rideau írja - terv
szerűbb a nyugatinál és erősebben az
iparfejlesztésre irányul, s "tendenciája
is az, hogy gyorsabban emelkedik,
mint a nyugati segély".

A jelenleg nyujtott segítség azonban
korántsem elegendő. Rideau szerint
alig egy ötödét, valószínű azonban, egy
tizedét sem teszi az elengedhetetlenül
szükségesnek, Amellett a nyugati se
gély olyan többé-kevésbé terhes felté
telekhez van kötve, amelyek lerontják
hatását. Ezek a kikötések nem is ma
gyarázhatók mással, mint hogy való
jában eszközül szelgálnak a politikai,
katonai és ideológiai harchoz. "A Nyu
gat - állapítja meg Rideau - ilyen
módon is igyekszik biztosítani azokat
a nyersanyagokat és piacokat, ame
lyeket a saját gyarapodására fordít
hat; szeretné megszílárdítaní saját po
zicióját és szeretne bizonyos államo
kat megtartani a maga befolyási kö
rében."

•
Szó lehet-e azonban egyáltalán ar

ról, hogy megemeljék a segítséget?
Ha az Egyesült Nemzetek által meg
nevezett minimális számokat vesszük
alapul és párhuzamba állítjuk velük
a magasan fejlett államok gazdasági
vitalitását, akkor az emelést teljesség
gel lehetőnek kell tartanunk - feleli
Rideau. Nem kétséges, hogy ez bizo
nyos áldozatokkal járna, a kívánt
többletet azonban Rideau szerint is
könnyűszerrel elvonhatnák a honvé
delmi költségvetésből. Gunnar Myrdal
állapította meg, hogy egy olyan alap
útján, amelybe a fegyverkezési kiadá
soknak csupán 10 százalékát fizetnék
be, 2 százalékkal lehetne emelni a
fejlődésben elmaradt országok nemze
ti jövedelmét. A már idézett Hruscsov
beszédben is erre az adatra történt
utalás.

Ami a gyakorlati eljárást illeti,
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Rideau úgy véli, hogy a jelen hely
zetben a mérsékelt kamatozású köl
csönöket előnyben kellene részesíteni
az ajándékokkal és szubvenciókkal
szemben, már csak azért is, mert a
hitelnyujtás inkább összhangban van
az elfogadók rnéltóságával. A kényes
problémák miatt, amelyeket a fel
használás ellenőrzése vet fel, Rideau
a technikai segítséget tartja a legcél
szerűbbnek és hatásosabbnak, s pél
daként hozza fel rá azt a gyakorla
tot, amelyet a Szovjetunió folytat a
kínai népköztársaság irányában. A
fejletlen népeknek ugyanis - mondja
- ma még a tőkehiánynál is nagyobb
gondot okoz a képzett szakemberek
szűkössége; amire elsősorban szüksé
gük van, hogy legyenek saját kvali
fikált szakembereik, akik fokozatosan
magukra vehetik a felelősséget hazá
juk további fejlődéséért. Ilyenek kép
zését gyorsítaná meg oktatók és tech
nikusok odaküldése. S ha magától ér
tetődik is, hogy a világ-egység csak
idővel jöhet létre, a felzárkózások és
közcsségek olyan új formáit kellene
mielőbb megteremteni, amelyekben a
fejlett államok együttesen vállalják a
felelősséget a fiatal államok boldogu
lásáért.

A fejlődésben való elmaradás okai
és tényezői oly számosak és annyira
szorosan összefüggenek egymással,
hogy a segítő akciók tudományos ala
possággal kidolgozott programot és
egybehangolt politikát követelnek. Va
lóban megoldani tehát az elmaradott
ság problémáját mindenképpen csak
nemzetközi síkon lehet - hangsúlyoz
za Rideau -, olyan új intézményeken
keresztül, amelyek a föld egész hoza
dékát igazságosan osztanák el. A nem
zetközi összefogás ebből a célból ki
fejezésre juttatná az emberiség szo-
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lidaritását ebben a táguló s ugyanak
kor egységesülő világban. Megmente
ne minket a nacionalista sorompóktól
és a gazdasági hatalmi igényektől is.
A föld népeinek ez az új kapcsolata
akkor egy új és nemesebb civilizá
ciónak nyitná meg a kaput.

Mindezek a megoldási törekvések
azonban, amelyeknek messzemenő

szervezési és jogi vonatkozásaik van
nak, elsősorban egy új rnentalitást té
teleznek fel: az egyetemesség és az
önzetlenség szellemét. S nem kétsé
ges, hogy ez az a mentalitás, amely
nek munkálásában találkozhatik egy
mással a nemzetközi politikai síkján
is a kereszténység és a szocializmus.
Ugyanígy bizonyos az is, hogya leg
sürgetőbb feladat, amelyet ebben az
"összetalálkozásban" együttes feladat
nak kell tekinteni, a magfegyverek
ellenőrzött megsemmisitése és az ál
talános leszerelés. "Az emberiség 
írja Rideau - drámai helyzetben van.
Nem kevesebbről van szó, mint jövő

jéről vagy pusztulásáról. Úgy, ahogy
eddig ment, sokáig már nem mehet
tovább, különben mindannyiunkat
egyazon katasztrófa fenyeget." S hoz
záteszi: "Megértik-e a keresztények
végre az evangéliumból folyó köte
lességeiket, hajlandók-e eszméikkel
összhangba hozni a magatartásukat és
a cselekvésüket ? Az ő kezdeményezé
sük s az ő példaadásuk is fontos a vi
lág sorsára. Világos, hogy nekik is
azon kell fáradozniok, hogy egyre na
gyobb igazságosság uralkodjék a föl
dön. :Éppen ezért azonban a legköz
vetlenebb kötelességük a harc a fegy
verkezési verseny őrülete ellen. El kell
érnünk, hogya katonai kiadások mind
nagyobb hányadát a fejlődő országok
kapják - bármiféle ellenszolgáltatás
nélkül."


