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örömmel venném, ha cáfolatot nyerne az az észlelésem, hogy katolükus
szempontból még senki sem foglalkozott behatóan és irányt mutatá módon a
gyarmatosítás kérdésével. Olyan - lehető teljességre és rendszerességre törek
vő - tudományos kiadványok sem térnek ki rá, amelyek a társadalom és a
társadalmi fejlődés korszerű szemléletét kívánját nyujtani. Utalok itt elsősor

ban Émile Chénon, L. Garríguet, M. S. G illet, José M. Liovera műveire. A
Herder-féle Lexikon fűr Theologie und Kirche 1934. évi tízkötetes kiadásában
címszóként sem fordul elő. Erkölcstani könyveink ugyanígy hallgatnak róla.
Nem kivétel Bernhard Hiirin.q igényes rnurrkája, a Krisztus törvénye sem,
amelynek negyedik kíudása csupán három éve látott napvilágot. J. Donat
jóval előbb, 1934-ben megjelent latinnyelv ű Ethica specialisában találtam
ugyan nyolc sort, de ezek sem a dolog lényegéről szólnak. A helyzet tehát,
amennyire meg tudom ítélni, rieru változott, vagy nem sokat változott 193é\
óta, arnikor Leopold Sprenqer később még tárgyalásra kerülő cikkében ezt a
megállapítást tette: "Kétségtelen, hogyamorálteológusok és a morálfilozó
fUSOIk azokat a problémákat, amelyek a gyarrnatszcrzés és a gyarmati uralom
erkölcsi megengedhetőségónekkérdésében merülnek fel, mindezideig nem tár
gyalták azzal a Jelküsmcretességgcl és messzetekintéssel, amelyet a téma ér
demel."

Ezt a lemaradást vagy elmaradást annál sajnálatosabbnak érezhetjük, rnert
közben a gvarmatosltobt népek rníndenütt megmozdultak szabadságukért és
ügyük a nernzetközí politika homlokterébe lépett. Ez az utóbbi mozzanat pe
dig nyilván megköveteli, hogy rni, katolikusok is határozottan állást foglaljunk.
Magától értetődik: a saját erkölcsi normáínk alapján.

Azon természetesen kevésbé ütődhetünk meg, hogy olyan nemzetek kato
likus gondolkodói, amelyek nem szeréztek tengerentúli területeket. maguk
sem törődtek a gyarmatosítás menetével és módjaival, amiről hosszú időn át
egyébként sem értesülhettek. Annál különösebbnek Laláhhatjuk azt a némasá
~ot, amelybe a katolikus gondolkodók - ritka kivétellel - a gyarmatosító or
szágokban burkolóztale Más magyarázat aligha van erre, mint az, hogy állam
polgári kötöttséglik és az érdekelt uralkodó osztályok rivomása útját állta né
zeteik őszinte nyilvárutásának. Erre vall az a sokatmondó jelenség is, hogya
német katolikusok is, aksk elsőnek kezdték Iirtatní a kérdést, csak akkor nyúl
tak hozzá, amikor az antant-hatalmak az 1914-('s világháború következménye
ként nyiltan vagy leplezett formában - a nópszövctségí mandátum-rcndszeren
át - magukhoz ragadták a német gyarmatokat.

Valamelyest más magatartást tapasztalhatunk azokban az időkben, amelyek
megelőzték az imperializmus korszakát. Az a régebbi gyarmatosítás, amely már
a keresztény érahoz Iúződi.k. eredetében szorosan összefüggött a kincsre áhító
vagy kincsek után küldött spanyol és portugál hajósok földrajzi' felfedezései
vel. A kezdeti rablóhadjárutokat, mint tudjuk, nyomon követte Amerikában az
új főldségek erőszakos birtokbavétele és a rá telepedés a bennszülött lakossáera
az egyre tervszerűbb kizsákmányolás célzatával. Ez a kizsákmányolás két
irányú volt. Egyrészt megkívánták a legkülönbözőbb címeken - adó, sarc,
protektori díj - a bennszülőt tcktől, hogy lassabb vagy gyorsabb ütemben szol
gáltassák be őseiktől örökölt összes javaikat - már mint azokat, arnelveknek
a hódítók értéket tulajdonítottak -, másrészt pedig arra kényszerítették őket.

hogy munkájukkal, amelyre a hódítók felügyeltek, rniriél hőségesebben t er-
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meljenek hasonló javakat. Közismert tény, hogy a program első részét, vagyis
il meglevő kincsek begyüjtését, hála a haditechnikai fölénynek;: aránylag köny
nven és hamar keresztülvitték. a rnásodik rész megvalósítása azonban körül
ményesebbnek, majd pedig lehetetlennek bizonyult, mert a gyenge testalkatú.
de büszke indiánok vagy elmeneleültek a partvidékről, vagy kidrtatták ma
J'ukat, vagy belepusztultak a meg nem szekott és embertelen létfeltételekbe.

Katolikus erkölcsi alapon állva, nem is vitás, hogy kárhoztatnunk 'kell ezt
""z egész folyamatot. Az igazság viszont az, hogy éppen a "le~katolilk.U5abb"

Spanyolország és Portugália alattvalói voltak a legfőbb mozgatói, Ez pedig
lejt magában némi ellentmondást akikor is, ha egyébként köztudomású, hogy
r'k az első utazók és felfedezők.

Megérreséhez a döntő mozzanat kétségácívül az, hogy az emberiség hala
üása szükségszerűenmegkövetelte a Ieudalizmust felváltó kapitalizmus kíbon
takozását, utóbbinak pedig lendületet adott, hogy a gyarmati hódításokon ke
resztül olyan aranylkészletekhez és aranyért értékesíthető javakhoz jutott, ame
"Jyekn€lk csaknem ingyenes volta hatalmas tőkék .gyors felgyülemlésére veze
tett. Az új és hatalmas tőkék tették lehetövé a termelés növelését, a nagy vál
Jla1Jkozáso'k kockázatanak viselését, a századokon át stagnáló európai, ffil€lg
nyugateurópai népesség szaporodását. A dolgok ilyen szükségszerű folyamatá
val szemben valláserkölcsi meggondolások semmikép sem érvényesülhettek.
Bizonyos mérvű fékező hatásukat egyes konkrét esetekben ki tudnólk rnutat
mí, de azt is hozzá kell tennünk, hogy a társadalmi-gazdasági átalakulás érde
keltjei az ilyen jellegű egyházi beavatkozásokat - például a kamatvételi ti
lalmat - kedvezőtlennek. károsnak, elavultnak nyilvánították. Azok a kato
Jíkus moralís ták, akik nem voltak hajlandók engedni a korszellemnek. előbb

utóbb -elsztgetelődtek, maga az egyház pedig, amelynek benne kell élnie az
adott kul turában, kifejezetten vagy hallgatólag kénytelen volt tudomásul venni
a ténylegességeket. Olyari kérdés-feltevés, hogy nem lett volna-e szerencsésebb,
ha határozottan szembefordul a tengerentúli népek leigázásával és az ő rová
sukra menö Iulorativ tőkehalmczással,merőben értelmetlen és helytelen. EfJajta
elmélkedésre legfeljebb költők és Iikciók szerzői szárihatják rá magukat.

Amerika megszállása és a négerek

Hogy milyen érvek és ellenérvek vittek szerepet az akkori katolikus 
pontosan a spanyol katol ikus - gondolkodásban, a törtenelemből ismert Las Casas
esete világítja meg. Las Casas spanyol nemesnek született. Édesapja Colurnbus
egyik kísérője volt. Az ifjú lovag maga is résztvett a felfedezéseket követő

gyarmati hadjáratokban, aranybányákat és latifundiumokat szerzett s azokat a
tartományi 'kormányzó által számára kiutalt indiánokkal műveltette. Később

azonban megborzadt honfitársai kegyetlenkedéseitől és az indiánok szerivedé
seitől, s lemondott rninden vagyonáról. Belépett a domonkos szerzetbe, pappá
szeriteltette magát s attól fogva egész életét az indiánok védelmére áldozta.
írásaiban, beszédeiben hangoztatta, hogy ember és ember között nincs kü
lönbség, Isten rnínden embert szabadnak teremtett. A spanyolok küldetése az
lenne, hogy az "Új-Indiák" ősi rendjét a keresztény hit új életével töltsék meg,
nem pedig az, hogy az indiánok jogait semmibevéve magukhoz kapartntsák
azt, ami soha sem volt az övek, öldössek a népet és letegyék uralkodóit. Las
Casas szívós kitartással rá is tudta venni V. Károly német-római császárt és
spanyol királyt, hogy törvényben nyilvánítsa szabad emberekké az indiánokat.
A törvény szerínt az indiánok, mint a spanyol korona hűbéresei, most már
annak védelme alatt állanak, még büntetésből sem szabad rabszolgává tenni
vHgy akaratuk ellenére szolgálatra kényszeríteni őket. Nagyon valószínű azon-
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ban, hogy ezzel a rendelkezésével a császár inkább csak a saját lelkűismeretét

akarta megnyugtatni, míelőtt még lemondott trónjáról és kolostorba vonult.
Las Casas és a császár című regényes életrajzában, amely Possonyi László

Iordításáoan magyar nyelven is olvasható, Reinhold Schneider az eredeti do
kumentumok feldolgozásával kiválóan foglalja össze azokat a császár jelen
létében folytatott "disputákat", amelyeknek egyik szeroplőjeLas Casas, a másik
a teológus és jogtudós Sepulveda, a császár udvari történetírója volt.

Ha Krisztus törvényét önmagában valónak f'ognók fel és a földi élettel való
sZli.i!kségszerű kapcsolatát elhanyagolnők vagy éppen tagadnők - fejtette ki
Sepulveda -, akkor ez a mindentől elvonatkoztatott odaadás végül is Krisz
tus parancsainak teljesítését tenné lehetetlenné, mert kiderülne, hogy a ke
resztény állam veszélyeztetésével magát a kereszténységet éri a legnagyobb
kár. Minden eszköz ugyanis, amely a keresztény államot erősíti, egyúttal a
kereszténységet is szolgálja, ami tehát árt ennek az államnak, ha nem is fel
tétlenül rossz, míndenesctre hibás és esztelen, Az Új-Iridiákat úgy nyerjük
meg Krísztus törvényeinek, ha a spanyol 'királyok jogara alá hajtjuk. Követ
,kezésképpen a spanyolok háborúit, amelyek aztndíánok meghódítását és meg
térítését célozzák, igazságos, sőt szent ügynek kell nyilvánítani. Ne engedje a
császár, hogy összetörjék birodalmát, mert neki az a hivatása, hogya hatalom
birtokában elismertesse magát az egész kereszténység világi fejének, s helyre
állítsa és biztosítsa a világ rendjét. Vakmerőség volna még gondolni is arra.
hogy az indiánoknak régí jogaikba való visszahelyezése milyen következmé
nyekkel járna mind Spanyolország [ólétére, mínd a császári kínestarra és a
császár világpolitikájára.

Most utólag a kritikus könnyen bonckés alá vehetné sorról-sorrra Sepulveda
érvelését, ami azonban lényeges benne, hogy sokban rátapintott a gyarrnato
sitásnak azokra a jogdmeire, amelyeket egyes katolikus moralisták késöbb
szavakba öntöttek. S hogy a császári udvar és a spanyol főpapság inkább
melléje, mint Las Casas mellé állt, kitűnik abból, hogy a császár imént em
litett törvénye is többrendbeli fenntartással és kivételezéssel élt. Annyira te
kintettel volt ez a törvény a már kialakult helyzetre, hogy vajmi kevés vál
unás származott belőle. Mai szernrnel nézve azonban volt egy feltűnő foltja
Las Casas szcreplésének is. Az nevezetesen, hogy jó ideiig amellett kardosleo
dott, hogy vigyenek afri:kai négereket az Új Világ.ba s azokat használják fel
az indíánok helyett bányamunkára és a földek művelésére. Öreg korában
ugyan tévedésnek és bűnnek nyilvánította ezt a javaslatát, bizonyos azonban,
hogy így ő maga is rengeteget ártott relorrn-szándékainak és a katolikus ta
nítás tisztaságának. Hiszen amikor tilalmazta az indiánok rabszol gaságát, vi
szont megengedte a néger-ekét, jóllehet egyformán emberekről, lelkes lényekről

volt szó, akkor ezzel magáévá tette azt a cseppet sem keresztény nézetet, hogy
vannak magasabbrendű és vannak alacsonyabbrendű fajok, s hogy az előbbi

ekre más törvények vonatkoznak, mint az utóbbiakr-a. Dbben az esetben pedig
micsoda alapon vitathatta el a jogot a spanvolcktól, akik akkortájt a legna
gyobb kulturájú és fejlettségű népnek tartották magukat, hogy rabságba hajt
sák nemcsak a feketéket, de a rézbőrűeket is ?

Meg kell azonban jegyeznem. hogy Las Casas nem az első volt, aki néger
rabszolgáknak Amerikába való hurcolasát ajánlotta. Előálltak azzal már mások
is, amikor tapasztalták, hogy az indiánok vagy megszőknek vagy sorra ,bele
inünak a nehéz testi f'áradalmnk.oa. s az új települések hova-tovább dolgozó
.kczek nélkül maradnak. Mert hiszen a spanyolok és a portugálok, majd más
európaiak is igazán nem azért vitc:'l:íztak oda, hogy maguk is fizikai munkára
fanyalodjanak. S függetlenül attól, hegy Las Casas visszavonta javaslatát, a
fehérek - arab segítséggel - vadászni kezdtek Akikában a négerekre. Figye
lemreméltó azonban, hogya közszellem még túlságosan keresztény volt Euro-
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pában - a reformáció és a vallásháborúk kora ez -, semhogy meg ne kellett
volna magyarázni valamikép a kereszténység hirdette természetjog ennyire
kirívó megsértósét.

El"'kor bukkantak elő a Iegkülönoözőbb oldalakról azok a r áfogások, hOK"
bibliai átok nehezedik a négerekre. amely átok rabszoluaságra itéli őket. "Át
kozott legyen Kám! Szolgája lesz testvéreinek!" ~ Idézgették Mózes első

könyvéből. Hogy ezeknek a szeritírási szavaknak mi a pontos értelmük, arró;
1951. február 18-án és március 18-án több cikket is 'kőzőlt az Osserbatorz RCJ
mano, sajnos anélkül, hogy a vita megnyugtató befejezessel végződött volna.

Az egyik cikk szerínt, amelynek anonim írója Charles jezsuita atya és a
protestáns R. Allier tanulmányaim hivatkozik, egy J. L. Hannemann nevu
holland teológus és orvos volt az első, aki a szentírási szöveggel próbálta meg
okolrii a négerek alsóbbrendűségét. Könyvével, amely Curiosum scrutinium
nigritudinis posterorum Cham, i. e. Aethiopum címmel 1677-ben jelent meg, il
vitte bele a köztudatba az átkot, amely, mint állítja, feljogosít ja a kereszténv
világot arra, hogy rabszolgaságban tartsa Kám (Hám) és fia, Kánaán utódait.
Annak a Kámnak utódait, aíki olyan gyalázatosságokat művelt, hogy Noé ki
űzte a bárkából, s ak.inek büntetésül fekete lett a bőre. Az Osservatore Romano

. ciJkJkirója ezzel szemben hangoztatja, hogy valójában nem a szentírás szolgált
Iorrásul mindehhez, csupán egy legenda, amelyet a középkori rabbinus iroda
lom örökített meg. Valami kapcsolata lehetett azzal a népies középkor i hiede
lemmel is, hogy a bűn szine a fekete. Tudjuk, hogy gyakran festették feketére
a bűnösök alakját. Az igazság ugyanis az - érvel a cikkíró -, hogy az idé
zett szeritírási átok csupán a zsidók győzelmét jelzi a Kánaán törzséhez tar
tozók fölött s "utóbbi,ak nem voltak hamitá'k". Úgyannyira mern, hogya hami
tákat, vagyis a négereket senki sem tekintette elátkozottaknak. Legkevésbé az
evangélium. Az egyház egyiJk legelső konvertitája egy néger volt, korántsem
rabszolga, hanem Candace etióp királynő nemese, az udvari főklncstáros, akit
Szerit Fülöp keresztelt meg. A hagyomány kívánja, hogy az egyjk mágust né
gernek lássuk. Ellenkező felfogásnak - úgymond - nyomát sem találjuk a
közérjkori keresztény gondolkodásban.

A második cikk viszont, amelynek meg nem nevezett szerzője P. Sales
professzor kutatásaira utal, azt állítja, hogy a hamiták igenis Kám leszárma
zottjai, akiknek földjét a zsidók elfoglalták. Isten büntetése volt ez, rnert a leg
nagyobb elvetemültséget és erkölcstelenséget tanúsították. A szerző szerint ál
talánosságban is elmondható ez az összes hamita népekről. Bár az anyagi elvi
Iizációban gyors előhaladást tettek, külőnöscn az egyiptomiak és a föníciaiak,
eltévelycdésük megtorlásaként mégis Sem és Jafet utódainak ur-alma alá ke
rültek. Végeredményben tehát Noé valóban azt átkozta meg, amit "néger
Iajnak" nevezünk. Az átkot azonban - emeli ki a S7..erZŐ - természetesen
csak időleges jellegűnek tekinthetjük, mert Krisztus a négereket is megváltotla.

Az Osservatore Romano szcrkesztősége azután külön közleményben fűzte

hozzá ehhez a fejtegetéshez. hogy cxczéztsröl nem óhajt vitázni, de a szcntírás i
szöveg bármilyen értelmezése sem változtat azon a tényen, hogy k atolikus ol
dalról Kám megátkozásában a XVI. század végéig csak az izraeliták győzel

mének jövendölését látták, "minden kiterjesztés nélkül a négerekre", Georges
Goyau, a jeles francia történelemtudós szermt az első író, aki a dolgot szóba
hozza, Tornellius, aki Annales sacri et profani címrnel 1616··ban közreadott
müvében visszautasítja azt a feltevést, mintha a négerek színe Noé átkának
következménye lenne. Ugyanígy cselekedtek más teológusok is, így P. Labet
1728-ban és Demanet 1767-ben megjelent írásaikban. Kétségtelen azonban 
rögzíti meg a szerkesztőségí közlemény -, hogy az ellentétes felfogás is meg
nyi.latkozott. Don Calmet, a híres exegéta, Bernardin deSaint-Pierre, a filozó
fus, Virey, a természettudós, Lamennais, Foisset, sőt Cuvier is "eredendő bün-



tetésrol" beszél, amely ".az afrikai Iajok egy részét" sujtja. Protestáns kate
kízmusok is napvilágot láttak, amelyek azt tanították, hogy Noé átka fogant
meg Kám utódain, a négereken.

Mondanorn sem kell talán, nem szandéxozom állást foglalini a vita teoló
giai vonatkozásaiban, amihez se felkészültségcm, se illetékességem. Meggyő

ződésem azonban, az a körülmény, hogy éppen akkortájt, vagyis az új.kor-i
gyarmatosítás megindulásakor rnerült fel a kérdés ebben a formában, világo
san tükrözi a rossz lelkiismeret érzését. Mert hogy a kérdést valóban a gazda
sági-hatalmi érdekeknek és a keresztény tanításnak ütközesei kónvszer-itctték
felszínre, kitűnhetik abból is, hogy maga Las Casas, holott kapóra jött volna
neki, még csak meg sem említette Noé átkát. Amint viszont a gyarmatosítás
kibontakozik, a mindcn bizonnyal hibás teológiai érvelés ideológiai fegyverre
válik a gvarmatosítók kezében. Jellemző erre, hogya Tamás bátya kunyhója
című híres regényben a rabszolgaság hívei még míndig Noé átkára hívatkez-

- nak. De nemcsak a regényben volt így. Steplwns, az alckori D'~li Allamok
Szövetségének elnöke nem riadt vissza annak kijelentésétől, hogy ők "a Te
remtő akaratával összhangban" járnak el, amikor rabszolgaságban tartják az
afrikai négereket. "Kormányzásunk alapjai - úgymond - ana a nagy igaz
ságra vannak fektetve, hogy a néger nem egyenlő a fehér errrbcrrel ; hogy a
rabszolgaság - egy magasabb faj nax való alárendeltség - a természetes és
normális állapot." S ugyanezeket a szólarnokat hangoztatják napjainkban a
Délafrikai Unió faji elnyomói is. Egy ottani fiatal néger költő, S. V. Petersen
irásából jegyeztem ki ezeket a sorokat: ,,11::n sztnes vagyok, igen. Elválasztha
tatlanul tagja vagyok egy népnek, amelyet születésétöl kezdve megbélyegzett
az átok. Félek a jövőtől, gyűlölöm a multat ..."

Jogcímek a :gyannatosításra

Bármennyire elítéljük azonban az indiánokkal és a négerekkel szemben
elkövetett kegyetlenségeket, bizonyos, hogy magával a gyarmatosítással annak
idején szembeszállni ugyanannyi lett volna, mint ellenszegülni a történeti fej
lődés szükségszerúségének. A katolikus egyház, mint már utaltam rá, történeti
egyház, amely tartósan nem vonhatja ki magát a társadalmi alakulás törvényei
alól, szociológiai szempontból maga is intézmény, amelynek össze kell egyez
tetnie a saját érdekeit a rengeteg más intézrnény érdekeivel. Amit az egyház
kormányzóitól móltán el lehetett várni, mai megítélésünk szerlnt ts abból áll
hatott, Ílo-gy az adott korlátok közott igyekezzenek a leigázott és kízsákrnányolt
gyarmati népek sorsán enyhíteni. S valóban, nem egy pápai megnyilatkozást
-idézhetnék. amely hangoztatja az embereknek Isten előtt való cgyenlőségét és
végső rendeltetésük azonosságát, ebből következöen a minden embert egyfor
mán megiIJető emberi méltóság tiszteletben tartásának minimális követelmé
nyeit. Azt azonban, hogy ebbeli fáradozásaikat valami különösebb siker ld
serte volna, nem mondhatjuk el.

A problémának, ahogy az érzékenyebb keresztény lelkiismeret előtt akkor
jelentl,c7,ctt, két ága nyílt. Az egyik a gyarmati rabszolgaság, a másik maga a
gyarmatosítás. Hogya 'rabszolgaság a fogalom római-jogi értelmében semmi
képpen sem illeszthető bele a keresztény erkölcstanba és társadalornszernlélet
be, ahhoz a legkisebb kétség sem férhetett. Már az első időktől kezdve egy
másután emelték fel ellene szavukat a pápák, és pedig II. Pius, X. Leó, III. Pál,
VIII. Orbán. A politikai és a gazdasági érdekek azonban a hivatalosan keresz
tóny morált valló államvezetők ténykedéseiben jóval hatalmasabbnak bizonyul
,Wle, mínt a valláserkölcsi érvelése;" "A polgári törvényhozások szentesítették
él gyarmati rabszolgaságot, mint rendes jogintézményt - írja Emile Chénon
páris! protesszor Az egyház szociális szerepe címmel 1922..ben kiadott nagy
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munkájában. - Franciaországban például 1685~ben tették közzé a Fekete kó
dexet, amely keményen szabályozta a rabszolgák életviszonyait. Ami enyhítest
a keresztény eszmék látszottak sugallni, valójában csak palástolásul szolgált,
A forradalom konventjéé a tisztesség, hogy valóra váltotta a pápák kívánsá
gát és eltörölte 1794-ben a rabszolgaságot a francia gyarmatokon. Bonaparte,
mint első konzul, azután vissza is állította ..."

A gyarmatosítás kérdését természetesen külön kell választanunk a rab
szolgaság kérdésétől. még ha eleinte egybe is estek. Ami pedig magának a
gyarmatosításnak kérdését illeti, ennek komoly megvízsgálását nyilván hát
ráltatta az a körülmény, hogy miután az egyház feladatul kapta Alapítójától
az evangélium hirdetését a föld valamennyi népe számára, téritő tevékeny
sége a gyakorlatban karöltve haladhatott a fehér ember politikai és gazdaság!
terjeszkedésével. Olyan pápai megnyilatkozásról, amely magát a gyarmato
sítást tárgyalmá. nincs is tudomásom. Csupán egyes moralístákról tudok, ak ik
elvi síkon foglalkoztak a kérdéssel, keresve a feltételeket, amelyek mellett
megengedettnek tekinthetjük agyannatosítást. A nemzetközi jog művelőí

többnyire a következő jogcímeket jelölték meg: foglalás, szerződéses átenge
dés, a bennszülöttek erkölcstelensége miatt kikiényszerltett tulajdonváltozás.
Katolikus moralístáírik elégtelennek ítélték ezeket a jogcímeket s náluk két
jogcím talált, mondhatni, általános elfogadásra. Az egyik az, hogy rniután a
rumdenség javai az egész emberiség számára vannak rendelve, a fejlettebb
vagy tehetségesebb népeknek joguk van az egész emberiség érdekében hasz
nosítani azokat a javakat, amelyek a műveltség kezdetleges fokán álló népek
birketában fekszenek el és külső beavatkozás nélkül nem gyürnőlcsöznének,A
másik [ogcím az erre alkalmas és erre vállalkozó népeknek az a kulturálís
küldetése, hogy a primitiv népeket magasabb életfelfogásra és a földi javak
helyesebb használatára neveljék. Világos persze, hogya két jogcím szervesen
egymáshoz tartozik és pámhuzarnosan fut.

Mint mondottam, azok a moralis ták, akilk tárgyalták a kérdést, általában
erre az álláspontra helyezkedtek. De nem rníndegynk. A jezsuita Jakob Over
mann teszi szóvá tanulmányában, amely A jog gyarmatokra címmel a Stímmen
der Zeit 1932. évi decemberi számában jelent meg, hogy Tu7hmers maastrichti
dogmatikus, aki pedig szintén jezsuita, a fenti jogcímek egyikét sem tartja el
fogadhatónak s ennek megfelelően el is utasít bármiféle gyarmatosítást. Külö
nösen ellene fordul Tummers annak a nézetnek, mintha a gyarmatosítást íga
zolhatna az a szándék, hogy barbár vagy primitiv népeket ilyen úton segít
senck hozzá a rendezett állami élethez s ilyen úton közvetítsek számukra a
magasabb kultura áldásait. Overmann vitába is száll rendtársával. Sz.erinte az
emberiség története megmutatta, hogy primitiv népek nincsenek abban a hely
zetben, hogy a saját erejükből teremtsenek olyan állami szervezetct, a-nely
megérdemli ezt a nevet, s magukat magasabb műveltségt szintre emeljék.
"Csak az vonhatja tehát kétségbe a szóbantorgó jogcimet gyarmatok szerzésé
re és gyarmati uralomra, aki megengedhetőnek és helyesnek tartja, hogy ezek
a népek megmaradjanak pr ímítívségük állapotában" - jelenti ki Overrnan-i. A
,ga2Jdasági szürcségcsség jogcímenek tagadás áért is me,3'l"ója Tum-nerst. "NE -
úgymond - a gyarmatok szerzésót, azok iga7Jgatását és hassnosítását, terme
sZ€t€SE'l1 nagvréset más móds:,;crekkel, m i nt küráb'xJ.:1 történt, a föld ÖS:>.Z~S

kultúrnépeí erkölcsi [ogm ak és kötelességének tekintjük, és pedig nemcsak
az egész vilfVs és a n6pga7Jda,>ág, hanem az alacsonyabb és legalacsonyabb
kultúrfokon álló népek érdekében is."

Ainnak ellenére tehát, hogy a kérdés behatá tudományos feldolgozásával
. nem találkozunk, bízvást megúllapithatjltk, hogy már az alapprobléma meg
ítélésében is ellentétek mutatkoznak a katolikus moralisták között, Egyesek
szerint s nyilván a többs6g szermt, vanna': iogcirne'c, amelyek erkölcsileg is
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igazolják a gyarmatosítást, mások tagadják ezt. Az viszont magukból a jog
címekből is kítűník, hogy a katolikus moralis ták szerínt a gyarmatosítás nem
csak jogokkal, hanem kötelességekkel is jár. Ügyanmyira, hogy Albert Müller
antwerpeni jezsuita professzor nézéte szerínt a gyarmatosításnak és a gyarmati
népek alávetésének joga csakis a gyarmati uralom gyakorlásához kapcsolódó
kötelességek teljesítésének arányában ismerhető el. Abban a dolgozatában,
arnelvet A gyarmati területek bir'toklásámCLk jogáról címrnel a Schönere Zu
kllnft 1935. augusztus 25-i számában adott közre, Müller határozottan kijelenti:
.,Gyarmatosítás csak abban a mérté'kloen jogosult, amel~ben'a gyarrnatosdtó
hatalom sikeresen dolgozik az alávetett bennszülött népek felemelésén. Mi
helyt tehát egy gyarmati uralom azt a célt, amely egyedül igazolja létesí
tését vagy fennállását, nem tudja vagy nem akarja szolgálni, automatikusan
el is veszíti összes jogait."

EsszeTŰen vetődik fel az a nagyon sarkalatos - s ma éppen a legidősze

rűbb -' kérdés, hogy mi a helyzet akkor, ha a jogcímekben kifejezett célok
már megvalósultak, vagy a társadalmi és gazdasági fejlettség változott viszo
nyai között már másként is megvalósulhatnak, mint népeknek gyarmati sors
ban való tartása árán? Végtére nunden gyarmatosító hatalomnak számolnia
kell azzal, hogy az alávetett népek előbb-utóbb elérik a kulturának azt a fo
kát, amelyen képesek már önmagukat kormányozni és nemzetközi kötelezett
ségeket vállalni.

Müller professzor, noha a gyarmati uralom jogszerűségének elbírálásában
szrgorúságct tanúsít, erröt már ezeket írja: "M,i nem hisszülk, hogy a gyarmati
népek, érettségükre hivatkozva, joggal követelhetnék teljes függetlenségüket,
kivéve, ha az uralmat gyakorló hatalom időleges megbizatásként gyakorolja
uralmát, miként a népszövetségí maridátum esetében. Bizonyos, hogy a gyarmati
kormányzat köteles 'alkalmazkodni az alávetett népek míndenkorí állapotá
hoz. A bennszülötteknek, ha elegendő civilizációs fokra emelkedtek, joguk van
messzcmenő önállóságra, s kell, hogy irész! vehessenek a saját érdekeik meg
tárgyalásában. Ebből azonban nem következik, hogy jogosultak lennének meg
szakítani minden kapcsolatot, amely az anyaországhoz fűzi őket. Az anyaor
szág és a gyarmat íközőtt valóságos kötelék épült ki, s nem egyedül az egyik
iéI egyoldalú akaratától függ, hogy széttépje ezt a köteléket, kárára a másik
félnek, amelyet hosszú kultúrmunkájának jogos bérétől fosztana meg ilyetén
képpen. A szakitás csak aikkor lenne jogosult, ha az anyaország makacsul vo
nakodnék megadni a gyarmatnak azt az önállóságot, amelyre az érettség foly
tán vitathatatlanul joga van."

Donat tovább megy ennél. Ethica specialisában szószermt ezeket mondja:
.,A valamely anyaállamtól alapított és eddig még saját függetlenségülket nél
külöző gyarmatoknak is megvan a joguík, hogy amikor saját állam alkotására
önmagukban elégségesek, Iassanücént csök'kemtsek, sőt fel is oldják ezt a füg
gést, eleget téve mindenesetre az anyaállam kártalanításának (sernata tCLmen
indemnitate Status materni). Hasonlítandók ugyanis azokhoz a gyermekekhez,
aJkik, amig nevelni kell őiket, a szüliílktől függenek, amint azonban nem szo
rulnak többé atyai gondozásra, önjoaúakká válnak."

Ezek termék tehát a gyarmatosítás problémájának azt az elvi oldalát,
amelyre vonatkozóan katolikus moralisták részéről megnyilatkozásokat 1107<ha
tok fel. Vizsgáljuk meg azonban, hogy muként viszonyul az elmélet a valóság
hoz, s mennyíben érvényesültek a megismert jogcímek.

. A valóság tükrében

A gyarmatosítás története bárkit meggyőzhet arról, hogy olyan erkölcsi
megfontolásoknaik, amilyenekJre a katolikus moralísták által megfogalmazott
jogcímek utalnak, gyakorlatilag semmiféle szerepük sem volt. Ahogyan
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Bertrand Russel - Egy évszázad élettörténete cimű munkájában - megálla
pítja, kezdetben a kalandvágy és az aranyszomj vezette a felfedela:~et és a
durva hajlamú embereket az Inkák birodalma és a Na~y Mogul udvara felé,
később pedig, amikor az ipari fonradalom rncgszülte a modern impertalrt
must, gazdasági javak szerzése és a poli titkai hatalom növelése lett az egye
düli cél.

Amikor a mult század utolsó negyedében megindult a versengés Afrikáórt.
Lipót belga király volt az egyetlen, aki a civilizáció terjesztésének és az em
berszeretet alkalmazásának szükségére hivatkozott, ám éppen az ő kongói
uralma bizonyult a legbotrányosabbnak. Lipót az Afrika felosztása céljából
összehívott 1884. évi berlini konferenciától kapta meg a felhatalmazást Kongó
kormányzására. Attól Kezdve - mint Russel írja - a Kongó egyes részeit köz
vetlenül a királynak termeliték ki, más részeit pedig olyan társaságok részére,
amelyekben a kírály főrészvényes volt. "Az .Anvers Trust' befizetett tőkéje,

amelynek fele az ál larné volt, 10.000 fontot tett és a tiszta jövedelem hat év
alatt 370.000 fontra rúgott. Egy másik társaság négy év alatt 731.630 font hasz
not sajtolt ki 40.000 font befizetett töke után. A részvények eredeti ár Io lyarna
- amely részvények fele a király birtokában volt - 250 frank volt, de 1906-ban
már 16.000 frankra, vagyis 64-szeresére emelkedett. Nehezebb f'clf'ctie zn i, hogy
mit jövedelmeztek a király magánbirtokaiként kezelt nagy területek, de Catti?T
professzor ezt a jövedelmet évi 300.000 fontra becsüli. Ezeket a hatalmas jö
vedelmeket igen egyszerű módszerekkel halmozták fel. A hatóságok mmdcn
falunak megparancsolták egy bizonyos mennyíségü gumi összegvújtését és be
hozatalát - annyit, amennyit az emberek csak összegyűjthettex és behozhat
tak a saját fenntartás ukra szükséges minden rnunka elhanyagotásával. Ha nem
hozták be a kívánt merinyiséget, elhurcolták és tuszul tartották feleségeiket
bekerített helyeken vagy az államhivatalnokok háremeiben. Ha ez a rendszer
nem vált be, akkor bennszülött, gyakran kannibál csapatokat küldöttek meg
rémítésükre a faluba, szükség esetén néhány embert meg is öltele. De, hogy
a töltények pazarlását megakadályozzák, meg volt nekik parancsolva, hogy
minden elhasznált töltényért egy jobbkezet kell hozniok. Ha célt tévesztettek.
vagy vadállatokra használták el a tőltényeket. akikor élő emberek kezét vág
ták le, hogy a szükséges számot felmutat.hassák. Sk H. H. Johnston becslése
szerint, amelyet minden pártatlan forrás megerősít, az eredmény az volt, hogy
15 év alatt a bennszülött lakosság száma 20 millióról alig 9 millióra csőkikent ...
Végtelen nagy fáradsággal igyekeztek eltitkolni azt a nagyméretű, rendszeres
gyilkolást, amellyel a királyi kapitalista jövedelmeit szerezte. Akik leleplezés
sel fenyegetőztek, azokat vagy megfizették vagy titokzatosan eltüntettek." S
idézi Russel egy Joseph Clark: nevűbaptista mtsszionártus levelét: "Ez a gumi
kereskedelem vérbe vanáztatva. Ha a bennszülöttek fellázadnának és a felső

Kongó mellett mínden fehér embert az örökkévalóságba űzmének, még rriind ig
félelmese n sok maradna javukra a mérlcgen."

Német Délnyugat-Afrikában a németek megfosztották a h ereró'c at, ezt Cl7.

életerős, harcias fajt,földjeiktől és szarvasmarnáiktól. Az éhcrrhulás vagy a
félrabszolgaság alternatívája elé állítva, fellázadtak. Sir H. H. Johnston 1913
ban ezzel fejezte 'be idevágó beszámolóját: "Úgy mondják, hogy csak 20.000
hererő él már Damarában. Nagy kár lenne, ha a 'bantu négereknek ez az in
telligens, erős faja eltűnnék a földről ... A hosszú háború a né-netexnck 5.000
nél több katona és telepes életébe és 15 millió font költségbe került. Úgy.
hogy jóval olcsóbb lett volna a gyarmat történetének kezdetén a bennszülöt
teket kielógítcni. A terület több rnímt fele maradt volna még akkor is a fehér
ember rendelkezésére."

Nehogy. elfogultsággal vádoljuk Bertrand Russclt, ezt a nagy gondolko
dót és humanistát. Kitér ő könyvében a saját hazája ,gyarmatosításaira is, ame-

84



lyck ugyancsak bővelkedtek hasonló mozzanatokban. Összefoglaló itélete ezek
ről: "Ettől az évtől (1886) 'kezdve a század végéig a birodalomért való szenve
dély állandóan nőtt s némelykor bűnös, gyak'ran nevetséges és mlndig utála
tos alakot öltött." A gyarmatosítók általános elvének mondja Russel: "Sötét
Afrika ilyen .civilizálásáért' mindig meg kell fosztani a Iakosságot földjétől.

szarvasmarháitól és az élelmezés más hagyományos Iorrúsaitól, hogy ezáltal
kényszerülve legyenek a fehér ember számára dolgozni." A matabelek, akiket
az angolok kényszermunkára fogtak, ezt mondták egy misszionáriusnak: "Ha
zárrk elveszett, marnánk elveszett, népünk szétszóródott, nincs miért élnünk,
feleségeink elhagynak bennünket; IS a fehér ember azt tehet velünk, amit akar;
a fehér ember rabszolgát vagyunk és semmilyen jogaink vagy törvényeink
.ii ncscnek." S Russel epesen hozzáfűzi: "Vi,gasztaló tudat, hogy mindez a szcn
vedés egy nagy és [ótevő célt szolgált: sárga fémdaraboknak az áthelyezését
bizonyos földalatti helyekről más földalatti helyekre: a nagybankok pincéibe."

S nem ment ez másként a többi kontinensen sem. Sir Alan Burns Brit
Nyugat-India története című könyvét ismerteti a Time and Tid~ 1954. szeptem
ber 18-i számában John Connell s ő állapítja meg: "Nagyobb részben viharos
és vértől szermyes történet ez. Kíméletlen kizsákmányolása földnek és népnek,
öldöklések halmaza, rabszolgaság, kicsapongás, erőszak a felfedezések idejétől

kezdve századokon át." S az ilyen háttér ismeretében eléggé í enntartással fo
gadhatjuk Joseph Chamberlain brit gyarmatügyr miniszter szavait, amelyekkel
1896-ban az alsóházi ellenzék bírálatát utasította vissza. "A Gondviselés 
úgyrhond -, amely útjainkat alakítja, nagy, uralkodó hatalommá szándéko
zott bennünket tenni, amelynek hódítania kell, igenis, hódí tan;a, dc csak azért,
hogy civilizálja, rnegszervezze és kifejlessze a világ számtalan f'aját, elsősorban

az ő javukra, de kétségkívül épp úgy a miénkre is."
Mindezek már akkoriban annyira közismert dolgok volta:c, hogy erkölest

érvekkel ugyancsak nehéz lett volna igazolni a gyarmatosítás konkrét megnyi
latkozásait, Ha eltekintünk az elvi ál talánosságoktól, tudtommal nem is pro
bálkezott meg senki ilyesmivel. Csak amikor az első világháború után a háborús
bűnössóg komplexusába a német gyarmatok sorsa is belekerült, dobta felszin
re a gyarmati kérdés erkölcsi vonatkozásait az a harc, amelyet német részről

a versaillesi bókcszerzödés reviziójáért indítottak. Antant-oldalról ugyanis ta ..
gadták, hogy csak úgyegyszerűen, a győztest illető zsákmányként ragadták
magukhoz az Európán k ívül i német birtokokat, s megpróbáltak erkölcsi ér
vekre is hivatkozni. Főleg azt hancoztatták, hogy Nemetorsz-re vagy nem tu
dott, vagy nem akart megfelelni azoknak a kötelességeinek, amelyek a gyar
matosított népek irányában tcrhelték. Német részről a cáfolat legkönnyebb
formájának az "e cont.rar ío" bizonyítás rnutatkozott, vagyis annak igazolása,
hogya többi állam gyarmatosító módszerei sem állják ki az erkölcsi bírálatot.
Érdekes példa erre Leopold Sprengernek a Schönere Zukunft 1933. április 9-i
számában közzétett cikke, amelyben azt bizonyítja, hogy mily kevéssé befolyá
solták erkölcsi meggondolások Anglia és Francíaország ténykedéseit.

Az angol kormány - egy eset a sok közül - 1929-ben törvényben biztosí
totta a keletafrikai Kenya koronagyarmat bennszülött lakosságát, hogy az
európaiaktól addig be nem telepített területeket örök rezervátumként tartják
fenn számára. Kenyában akkor mintcgy 15.000 fehér ember élt, főleg a maga
sabban fekvő tájakon, A rezervátum bárminő mcgsórtósét - jelentette ki a
törvény - az angol korona flagráns szerződósszogésnek fogja tekíntenl s asze
rint száll is szembe vele. Egy szép napon azonban a gyarmatigazgatás mégis
megengedte, hogy európai aranykutatók mcgjclöijé'c "igényeiket" az "örök re..
zervátumban", sőt segítséget nyujtott ahhoz, hogyabennszülötteket szükség
esetén erőszakkal is kitelepítsék az igényelt területekről. A kormányzó rende
lete közölte a bennszülöttekkel, hogy a kitelepítés nem végleges, mert csa'k
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addiig kell földjeiktől megválniok, amig az aranyoányák kutatása tart. Amikor
az ügy széba került az angol parlamentben, lord Passfield gyarmatügyl mi
niszter ,,gazdasági szülcségességgel" okolta meg a szerzödésszegést. Canterbury
érseke viszont megállapította a Timesban, hogy olyan súlyos jogsértés történt,
amelyet erkölcsileg semmi módon sem lehet igazolni.

Ismerteti Sprenger a jezsuita J. A. Otto Cikkét is, amely a Die katholi
schett Missianen című folyóirat 1933. Iebruár í számában jelent meg. A cikk
Francia-Hátsóindia viszonyaitról szól azoknak az adatoknak alapján, amelyeket
Otto egy Louis Roubtuul nevű francia utazótól kapott. Roubaud hosszabb időt

töltött ezen a területen s rnódja volt közvetlenül betebnteni az aikkor már
megindult felkelések hátterébe. "Roubaud - olvassuk a cikkben - hihetetlen
brutalitásokról számol. be, amelyeknek bennszülött munkások és kulik az ál
dozatai. A bánásmód a kulikkal általában embertelen, amit a nagy halandó
ság egymagában is bizonyít. Mellette az a tény is, hogy egyes ültetvényeken
havonként 8-10 öngyilkosság fordul elő. Hivatalos adatok szerint a ,Soeiété
des Terres rouges' 659 munkása közül II hónap alatt 123 .halt meg és 242 ke
rült kórházba. A ,Société des Cultures tropicales' birtokain 1924-'ben minden
ezer mumkásból 494 halt meg. Ugyanígy 500;,,-a pusztult ell927-ben a tonkingi
gumiültetvények 40.000 munkásámak. Utóbbi évben egy kulikat toborzó ton
kíngí cég 8 millió .firank nyereséggel zárta mérlcgét. S azoknak a 'kuliiknak.
akiket Indokínában foglalkoztattak, még mindig szerencsésebb a helyzetük
mint azoknak, akiket innen más francia gyarmatokra szállítanak. Elképzel
hetetlenül rossz a sorsuk a csendesóceáni Ioszfátsztgeteken. Az odavivő hajó
kon mínden egészségügyi rendszabály mellőzésével mint az állatokat zsúfolják
össze őket. Felügyelöík embertelensége még az indoldnai lehetőségeket is rnesz
sze túlszárnyalja. Férjét, feleséget, gyermekeket, akik együttesen szegödtek el,
gyakran könyörtelenűl szétválasztanak egymástól anélkül, hogy ezek tudhat
nák, melyiküik merre tartózkodik. Legjobb eset még, ha a szerződés lejártával
öt év után uj ból összetalálkoznak, többnyire azonban soha nem látják viszont
egymást. A vállalkozók a szállítmányoknál minden tíz férfihez egy nőt adnak.
aki a felvételi listán munkásként szerepel, valójában azonban prostitucióra
kényszerítik. Tiltakozása teljesen hiába való, mert ilyen beosztása annak a
megállapodásnak alapján történik, amelyet a vállalkozó előzetesen a gyarmati
kormányzattal kötött, A helyszínen az életfeltételek még nyomorúságosabbak
mint Indokínában. Szörnyű betegségek irtják a rosszul táplált kul ikat. Ha a
nők nem engednek a felügyelők vágyainak, ezek a férj ükön és gyermekeiken
töltik ki bosszúikat. Amikor egy asszonyt a férje és gyermekei szeme láttára
megerőszakoltaks emiatt zendülés támadt, az őrök vaktában sortüzet adtak a
kulikrava sebesülteket Iomészárolták, a többit évekre börtönbe zárták. A ha
landóság így messze meghaladja az évi 50Ofn-ot. Akiket a szerzödés lejárta után
visszaszállítanak hazájukba, ember-roncsok kicsinyke csoportja. A vállalkozó
minden tőle telőt megtesz. hogya végsöket Jeisaitolja a kulikból. Maga a rab
szolga-kereskedelem is óriási nyereségekkel jár. S még többet keresnek azok a
társaságok, amelyek a kulikat dolgoztat ják. A .Scciété dcs Phcsphatcs d"
I'Océanie' 1926-ban 6 millió, 1927~ben már 12 millió frank tiszta nyereséget
könyvelt el."

Sprenger hozzáfűzi: "Drasztikus világossággal mutatja ez a kis szemel
vény, mily 'kevéssé jogosult erkölcsileg Franciaország és Anglia, hogyelvitassa
Németországtól a gyarmatcsító képességet. Nincsenek hiteles tények, amelyek
bizonyítanák. hogy a német ,gyarmati közigazgatás olyan időkben, amikor még
nem volt Nemzetek Szövetsége és mándátum-rendszer, kevésbé humánusan
és kevésbé igazságosan kezelte volna, illetve kevésbé védte volna a bennszülöt
teket a kizsákmányoló vállalkozásoktól, mint ahogy ez a nópszövetségi mari
dátum jegyében Anglia és Frunciaország rószéről történik"



Tanulságos viták

Nyilvánvaló, hogya tények, amelyek közül csak néhány jellemzőt emeltem
Joi, hatásosam megcáfolják azt, mintha a gyarmatosítás úgy, amint a nagyIha
talmák végezték, bármiféle erkölcsi jogcímre támaszkodhatnék. Nem beszélhe
tünk arról, hogy ezek a hatalmak "kulturális küldetésnek" fogták volna fel
gyarmatosító tevékenységüket, azzal a céllal, hogy "magasabb élettelfogásra és
a földi javak helyesebb használatára" neveljék az elavetett népeket. S arról
sem beszélhetünk, hogy az "egész emberiség" érdekében kívánták volna hasz-o
nosítani az ott található és egyébként kUhasználatlanul maradó javakat. Mínden
ilyen feltételezést megdönt az a mohóság, amellyel az imperializmus korában
a gyarmatosító hatalmak egymás kezéből és egyimás orra elől szedték el a gaz
dagodást igérő területeket. Hobson számítása szorínt 1884-től 1900-ig Anglia
·3.7 millió nógyzetmérföld területet szerzett 57 millió lakossal. Franciaország
3.6 millió négyzetmérföldet :36.5 millió, Németország 1 millió nógyzetrnérföldet
16.7 millió, Bel.giurn 900.000 ncgyzetmérföldet 30 millió lakossal. S megdönti
természetesen az esetleg jóhiszemű feltételezéseket az a szédületesen növekvő

különbség is, amely az óslakosság és a beköltözött vagy odaküldött idegen te
lepesek, vállalkozók és tisztviselők óletszlnvonala közott alakult ki a gyarma
tokon, holott az erkölcsi követelmény al'. lett volna, hogy elsősorban az ősla

kcsság nyerjen arányos segítséget a gyarmati javax állítólag egvete-nas érdekű
feltárásából és értékesitéséből. A valóságot Russel ekként tömörítt: "A színes
fajokat,küJönöseil Afrikában, sokkal könyörtelenebb eszközökkel tudták ki
használni, mint amilyeneket politikailag - a 1c:~végsC:üg menóleg is - fehér
fajjal lakott ürs":'á,;(okJban alkalmazni lehetett,"

Sprenger azonban, akinek cikikével hosszabban Ioglalkoztam, mindezek el
Ienére csupán arra a következtetésre jutott, hogy az angolok és a franciák elég
í~é áthágták az erkölcsi elveket, semhogy erkölcsi jogcimet formálhassanak a
nérriet gyarmatük elragadására. Figyelemreméltó viszont, hogy azt, mintha a
németek különben jártak volna el, maga sem állítja. Ugyanakkor ő is, meg
a többi katoljkus cikkiró vagy hozzászóló is, akik belebocsátkoztak á vitába,
tartózkodtak attól, hogy kitérjenek a probléma lényegére, amelyet abban !kell
látnunk, hogy éppen 13 jogcímek k atol i.kus elméletéból kiindulva igazolhatjuk-e
erkölcsileg az trnpcrtalizmus korának ,gyal'matosításait, tehát éppen azokat a
gyarm2tosítások:1t, amelyeknek telszemolásáért ma már az emberi haladás
összes erőí k üvdcnck. Pedig ha egyik hatalom scm tett eleget a gvarmatosí
tással együttjáró kötelességeinek, akkor rníndoayiküknck gyarmati uralmát
jogsértó uralomnak kell minősítenünk. Jogok ugyanis csak a velük járó köte
lességek teljesítésének er-értéke szerint állanak fenn. Alhhoz, hogy bármely
hatalom részéről enkölcs ílcg is igazoltnak tck i.nthessük gyarmati területek bk
tok.lásá t, bizonyítanunk kellene, hogy a szóbanfornó hatalom hűségesen meg
Jol el a gyar-matosításból folyó kötelezettségeinek,

Saját hazájáról nyilván így is vélekedik a belga Albert Ivliiller, amikor
már előbb is idézett cikkében a német gyarmatok elvételének jogossága mel
lett érvel. "Gyarmatok - úgymond - veszendőbe is mehetnek : például visz
szaélések következtében, amikor a gyarmatosító hatalom képtelen kötelességeit
teljesíteni, de lemondás folytán is, olyan háború eredményeként, amelyet az
illeti) hatalom Í'i(az.ságtalanul idézett elő. Ilyenkor egy másik hatalom, amely
tehetségesebb vagy jobb akaratú, a helyébe ülhet anélkül, hogy igazságtalan
ságot G<övet,ne el." Álláspontja megokolására felhozza, hogy elgy í.gazsá gtalanul
támadónak rákényszcrttésót a gyarmati területről való Iemoridásra ugyanúgy
kell elbírálni, mint amikor a jó ügyet képviselő győző a levert támadótól sa
ját országa egyes területeinek átengedését követeli. Utóbbit - rnint Müller
kifejti - követelni lehet jóvátétel, kártalanítás, kezesség és biztonság cfrnén.
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Magától értetődik azonban - teszi hozzá Müller -, hogy azaz állam, amely
gyarmati területet annektál, köteles magára venni a bennszülött Lakosság
irányában míndazokat a kötelezettségeket, amelyek a lelépő felet terhelték.
Feltűnő mindenesetre, hogy ettől az elméleti jellegű korlátozástól eltekintve az
őslakosság mintha nem is léteznék Müller szemében. Noha ezeket a bennszü
lötteket is kétségtelenül megilletik az alapvető emberi jogok, az őslakosság

szerepe így csupán annyi lenne, hogy cseretárgyul szelgálhat a hatalmi vetél
kedésben.

Nem kevésbé figyelemreméltóak azonban azok az észrevételek is, ame
lyeket a német ügy védelmében a lap főszerkesztője,JosephEoerle fűz hozzá
az előbbi fejtegetésekhez. "Azt az elvet - írja -, hogy gyarmatai elvételével
lehet büntetni egy igazságtalan háborút indító, de alulmaradt államot, annál
nehezebb alkalmazni, minél bonyolultabb a bűnösség kérdése. Ki tud ebben
igazságosan dönteni? De még ha igazolni is lehet a bűnösséget, akkor sem
formálható jog ebből arra, hogy elvonják egy néptől a természetes életteret,
mert míndig különbséget kell tenni egy háborúskodó kormány és a többnyire
békés államnép közott. S itt lép elénk a döntő mozzanat. A kereszténvség nem
csak a nemzeti gazdaság körében kívánja meg a lehető egyenletes jószagel
oszlást, de ugyanígy megkívánja az egész föld javait illetően a vilig'~1Zd'B;i1

ban is, és eszménynek tekinti, hogy az egyes államok és népek lehető iga7:S::I
gosari osztozzanak e javak igazgatásában, már amennyiben megvannak képes
ségeik a gyarmatosításra." Majd ezeket írja Eberle: "Természe·etellenesnek és
ezért kereszténytelennek kell éreznünk, hogy a föld gyarmati területeit f5Jeg
az angolszászok, a franciák és a portugálok tartják a kezükben, míg egy olyan
kulturriép, mint a német, jóllehet élettere hallattanul szűkös, ki van zárva €::.el·:
ről a területekről."

Abban nyilván igazat adhatunk Eberlének, hogyagyarmatosításban c16i
járó európai hatalmak a saját országaik lélekszámához viszonyítva óriási te
rületeket harácsoltak össze idegen földrészeken. 'I'erü leteket, amelyeknek nagy
sága már eleve útját állta, hogy - amennyiben egyáltalán gondoltak volna
erre - megfelelhessenek azoknak az erkölcsi kőtelességeknek, amelyeket a
katolíkus moralísták a gyarmatosításhoz fűztek. Ha az anyaország szébküldte
volna minden polgárát, még az ujszülött csecsemőket is, akkor is csak 3 ango',
3 holland vagy 7 belga jutott volna egy négyzetkilométer gyarmati területre.
A sarkalatos kérdésben azonban Eberle sem külőnbözik Müllertől: neki SPY'1

jelent problémát a gyarmati népek helyzete, az őslakósok érzései és vágyai, ő

sem kívánja felszabadítani a gyarmatokat, csupán új elosztásukat követeli.
Tekintélyes katolikus gondolkodóknál is tapasztaljuk tehát, hogy a ke

resztény erkölcsi elvek ismerete sem közömbösítette náluk az imperializmus
szellemét. S annál sajnálatosabb ez, mert a világosan látók nagyon is tisztá
ban voltak azzal, hogya gyarmati népek szükségszerűen, társadalmi törvény
szerüségből folyóan egymásután fel fognak kelni az elnyomó és kizsákmányoló
idegen uralom ellen. Eberle fel is ügyelt erre, az a kövétkeztetés azonhan,
amelyet levont belőle, ha talán nem is állt szándékában, látszólag még telje
sebben az akkori imperializmus vonalában feküdt. "Ideje, hogy mcgtcremtsük
a fehér népek szelídarttását - olvassuk cikkében. A színcsek fel ke lése a fehé i'

hegemónia ellen nem a Nyugat valamely meghatározott népe, hanem vala
mennyiük ellen együttesen irányul. Ha tehát a Nyugat meg akarja tartani
rangbeli elsőségét, kell, hogy erőit lehető egyenletesen, főleg pedig célszerűen

ossza be a 'gyarmati területekre, ami csak úgy valósulhat meg, ha a gyarmat
birtokok elhatárolásánál az egyes népek mlndcnkor í teljesítő képességét Ts
számításba veszik."

Sprenger legalább, amikor sí'lixa száll a német gyarmatok visszaadása vagv
Németországnak valami módon gyarmati területcleben való részeltetése 111,+
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lett, morális természetű érveket is felhoz. "Németország jogi.génye ÚJgY
mond - egyrészt gazdasági életterülete kiterjesztésére támaszkodik, másrészt
azonban arre a körülményre is, hogy az Európán kivüli népek nagy része el
ismerten nem képes még helyesen és gyümölcsözően gyakorolni a politikai és
gazdasági önrendelkezés jogát 5 így azután az európai kultúrnépek nevelésére
és vezetésére - tehát a német népére is - rászorul." Ebben az állásfoglalás
han valamelyest bennerejlik annak a keresztény erkölcsi tételnek elismerése
is, hogya '"nevelés" befejeztével, vagyis amikor az őslakosság immáron "he
lyesen és gyümölcsözően" tudná gyakorolni az önrendelkezési jogát, a gyar
mati uralom erkölcsi indokolhatósága is véget ér.

Kifejezetten ezt a helyes álláspontot képviseli, mint már ídéztem, Donat,
ő is él azonban egy megszoritással, azzal nevezetesen, hogy a gyarmati ősla

kosság a szabadságának visszaadása ellenében nyujtsori kártalanítást az el
szakadó anyaállamnak. S nem gondolom, hogy a keresztény morál alapján
állva ezt a kikötest elvileg is el kelléne utasítanunk, Elképzelhető, hogy akad
gyarmatosító hatalom, amely komolyan veszi az erkölcsileg igazolható jog
címeket s a reá, mint haladottabb népre háruló küldetésnek tekinti valamely
elmaradott nép kulturálís felemelését. Az is képzelhető, hogy ebből a célból
olyan gazdasági és technikai befektetéseket eszközöl, amelyek nemcsak: a sa
ját, hanem az őslakossúg érdekeit is szelgáljék. Ebben az esetben nyilván nem
kifogásolhat juk, ha a gyarmatosító hatalom, amely teljesítette kulturális mísz
szióját és immár kész szabadjára engedni az őslakosságot, a hozott áldozatokért
valami formában - az ott maradó beruházások pénzbeli megváltása, bizonyos
ideig még szerosabb gazdasági kapcsolat, az általánosnál kedvezőbb kereskedel
mi szerződések - kártalanítást Igényel. Gyakorlatban azonban aligha beszél
hetünk ilyesmiről.

Nem azt vitatom ezzel, hogy a gyarmatosító hatalmak ne utalh.atnámak
mrnd gazdasági, mind egészségügyi és kulturális téren maradandó és értékes
alkotásokra is. Arra azonban nem tudok példát a gyarmatosítások történeté
ből, hogy bármelyik gyarmatosító hatalom valóban áldozatokat hozott volna,
vagyis értékben többet adott volna az őslakosságnak, mint amennyit termékek
ben és munkateljesítményben elszállított tőle. A "kulturális misszió", amelyre
manapság oly szívesen hivatkoznak, ha nem is az ő akaratukból, de a történé
sek belső logikája folytán valóban érvényesült, ami azonban meghúzódott mö
götte, mégis csak az egyoldalú nyereséget célzó üzlet volt, amelynek lehető

Iegnuayobb sikere okából kíméletlen, csalenem mindig embertelen erőszakot

alkalmaztak. Ezt állapítják meg a kérdés tanulmányozói, ezt bizonyítják a
statisztikai kimutatások. Ekként vélekednek annak a különszámnak írói is,
amelyet a Dokumente 1953-ban Afrika és Európa címmel bocsátott közzé. Ez
a színvonalas katolikus folyóirat tudvalevően Kölnben jelenik meg és kifeje
zetten a nemzetközi együttműködéstkívánja szolgálni. "A gazdasági vállalatok
nyereségei - rögzíti meg ebben Basi! Davidson - mind kimennek arról a te
rületről, vagy olyan kormányzat trezórjait töltögetik, amelyekre az afrikaiak
nak semmi befolyásuk sincsen." A valóság az, hogy nem nevezhetünk meg
gyarmati népet, amely már felszabadulása előtt bőségesen meg ne fizette vol
na mind a gazdasági befektetések, mind a "kulturális nevelés" költségeit.

Végeredményben azonban a katolikus moralisták közül is kevesen jutot
tak el a mar említett Tummers felísmerésóhez, aki tagadásba vette - mínt
elvonátkozásokat a valóságtól - az összes jogcímeket és elitélt bármiféle gyar
matosltást. Megelégedéssel emelem ki, hogy e kevesek közé tartozik a nagy
tekintélyű ,Johannes Messner bécsi professzor is, aki A természetjog címmel
1950-ben kiadott standard-ruűvében ezeket írja: "Senki sem állíthatja, hogya
gyarmatok a bennszülöttek érdekében, humanitárius célbóllétesültek és tar
tatnak fenn, Hiába hangoztatják ezt az elvet. Amit el akarnak érni vele,



csak a jó lelkiismeret ... A gyarmatok története a gyarmat! népeket megillete.
természetes jogok - köztük önkormányzat a képességeik szerint - semmirbe
vételének története. Amikor az európai nemzetek 1878-tól 1914-ig felosztották
azajrtkaí kontinens nagyobb részét, senki sem találta szükségesnek az ottani
népek megkérdezéset. Sőt nagy területeken kényszerrnunkát, újkori rabszolga
ságot vezettek be ... A gyarmati népek életszínvonala mélyen az emberi mél
tóság kívánta mérték alá süllyedt ... El kell ismerni jogukat, hogy felszaba
dulásukért a népek közösségénez forduljanak. Az ő érdekük erkölcsileg meg
előzi a .gyarmatcsítók érdekeit, az Ő jogaik korlátozzák az utóbbiak jogait.
Hiszen ahhoz, hogy meglegyen a világ nyersanyagellátása, nem szükségese..
gyarmatok. Biztosítható ez kereskedelmi szerződések útján is."

A másik oldalról nézve

Üdvös lesz ezekután, ha megismerjük és fontolóra vesszük annak a mai
keresztény értelmiségnek felfogását és ítéletét is, amely magukból a gyarmati
népekből nőtt ki. Két nagy tanulmány tájékoztathat erről. Mindkettőt Al íounr
Diop írta s egyiket 1958. október-i, másikat 1959. áprilisi számában közölte <,
már jellemzett Dokumente. Diopról annyit, hogy 1910-ben születctt a senegat.
Saint-Louís városában. Középiskoláit Dakarban. az egyetemet Párizsban vé
gezte. A második világháború után 1946~tól 1948-,jg Senegál képviselője volt a
franci'a szenátusban, O rendezte meg 1956. szeptemoerében a néger irók és
művészek első kongresszusát Párizsban, majd 1959. márciusában a második
korigresszust Rómában.

Arinak a sorsnak megvílágításáa-a, amelyet a gyarmatosítás hozott az r"
népének, Diop egy régi, még a mult században keletkezett szólást idéz:

"Amikor ti, fehérek jöttetek,
tiétek volt a. Biblia
s miénk a föld.
Most birjuk aBibliát
s tiétek a föld."

Ebbe az állapotba ma már egyetlen gyarmati nép sem tőrőd'netik bele 
jelenti ki Diop, Elnyomhatatlan és leverhetetlen erőként szántja végig a gyar
matokat a nacíonalízmus. "S kell is, hogy minden gyarmati nép nacionalista
legyen, mert enélkül jövőjét temetné el. A nacionalizmus nem szeszély ná
lunk: a történeti szenvcdések és tapasztalások parancsa ez" - á llapítja meg
Diop. A politikai felszabadulás azonban csak El7. első állomás, amelyre a gyar
mati népek törekszenek. Nyomon kell ezt követnie a ,ga7.dasági és kulturális
felszabadulásnak is.

A gazdasági önállósulás szüksógessógc annyira nyilvánvaló, hogy kár lenne
rá szót is vesztegetni. Annál behatóbban foglalkozik Diop a saját 'kultura
kérdésével, amely bennünket is elsősorban érdekel. A tcrületele meghódítása
után - fejti ki Diop - a kultura volt az a fegyver, amellyel az európai gyar
matosítók a katonaság mumkáját folytatták. A nyugati kultura nem egysze
ruen cementje, de aktiv hordozója lett a ,gyarmatosításnak. Az a tudomány,
technika és filozófia ugyanis, amelyet a Nyugat képviselt. szerosari össze
fonódott az európai érdekekkel s útját állta annak, hogya benns zülőtt népek
a saját ősi kulturájukat fejlesszék tovább és idomítsák hozzá a modern élet
követelményeihez. A gyarmatosítás béklyókat és bilincseket vert a lebgázott
népek teremtő erejére.

"Közben a nyugati embe'!" csak nőtt - írja Diop. - Nagysága egyre foko
zódott. Hangja messze szárnyalt, áthatotta a földi térségeket, elnyomta a
többiek, a mások tudatát, s a Nyugl3iÍ egyetemességnek tűntette fel ezt a fen
wbbségé't. Holott egyetemes az, ami az egész emberiség tulajdona. Az egyete-
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mes azt fejezi ki, ami a legjobb az emberben. Már pedig hogyan rngadhat
nók meg ezt, ha elsiklik tekintetünk az emberiség nagyobbik hányadának él
ményei és fájdalmas tapasztalásai fölött, ha félünk ettől a nagyobbik résztőí

vagy megvetjük azt? Hogyan ísmerhetmők meg a tapasztalásokat s az álta
lunk kiváltott meglátásokat, ha az emberiség többségének hangja nem szó
lalhat meg vagy nem nyer meghallgatást, ha a nyugati kulturra életbere mások
némaságan vagy elnémítasán nyugszik? A Nyugat a mi tehetetlenségünkre
rakta rá kulturáját, etikaját és logikáját, gazdaságát és politiikáját. Ezért vet
re bele öntelten morálkódexébe oa .sárga veszedelem', az ,izlám veszedelem', a
.Iekete barbárság' fogalmait - a négert még arra sem érdemesítve, hogy ,ve
szedelemmek' tekíntsc. Evszázadokon át, amíg a Nyugat a hatalmat szílárdan
tartotta és a hatalom kultuszának hódolt, nem vette észre sem müvészetün
ket, sem vallásainkat, sem politikai nézeteinket, sem nem vette figyelembe
főleg - emberi büszkeségünket."

Diop hívő katolikusnak vanja magát. Annál 1nikább megrázhatnak és új
irányba terelhetnek azok a tejtegetései, amelyekoen a ,gyaT'matosítás vallási
vonatkozásait vizsgálja. A Nyugatnak - úgymond - meglett volna az a "fé
lelmetes, időleges feladata", hogy átadja a színes népeknek a kereszténységet
A fehérek kapták a küldetést, hogy messzire vigyék az alázat és a szeretet
üzenetét, ők azonban "végbevitték azt a megdöbbentő színjátékot, hogy ha
talmuk és faji fölényük eszközét alakítsák ki az evangéliumból". "A tőrténe

lern fog itélni fölöttük - írja Diop -, dacára az alázat, értelem és felebaráti
szerétet ama mérhetetlen gazdagságának, amellyel megajándékozták az egy
ház életét. Ok az okai annak, hogy kezükben - világosan: a fehérek és nem
magának az egyháznak kezében - a felebaráti .szcretctnek, az értelemnek és
az alázatnak mindezek a kincsei a Nyugaton kívül viszonylag hatástalanek
maradtak. Mert hogyan is lehetne összcegycztctrrí ezeket a magas eszménye
ket a színes népeken elkövetett szörnvű bűntényekkel, amelyekért a Nyugatot
együttesen terheli a fel'elősség ?"

Egyházi részről sokan bizonyára jóhiszeműen tételelték fel, hogy oa gyar
matosítás megkönnyíti majd a krisztusl tanok terjedését. Moralístáink talán
emiatt is hunyták be szemüket a kirívó, nem egyszer égbekiáltó igazságtalan
ságok fölött. A következmények azonban ezúttal is igazolták azt az igazságot.
hogy még olyan nemes célt sem szolgálhatunk nemtelen eszközökkel. Az a
kereszténység, amelyet a gyarmatosítás segltsúgével ikényszcrttettek rá a szi
nes népekre, ma is idegen import előttük - figyelmeztet Diop. Nem találják
meg benne sem a filozófiájukat, sem a világ nekik otthonos szemléletét, sem
történetüket, sem művészctüket. "Krisztus vallásának ez az Idegensége - mu
tat rá Diop - nem gátolja persze, hogy .megtórésekrc' kerüljön sor. A külsö
látszatot azonban nem szabad összetévesztenünk a mely valóság,~al. Ha tanul
mányozzuk például a katolikus közösségcket Afrikában, hamar rájövünk, hogy
e ücözösségek szocíológtaí struktúrái i,gen tör&:\:lenye:/é s gyakran csak azért tart
ják magukat, mert ott áll móg a Iehér ember a maga egész teküntélyével, ame
lyet hatalma és a ,gyarmati rendszer 'ala;>oz meg. Elek a többségülooen még
rnímdig írástudatlan bennszülöttek inkább csak elviselik a katolikus életformá
'IDat, de nem értik meg és nem is veszik át. A ikatolikus Ikülsősé,~ek mellett és
alatt a hívek lelkében titkon tovább élnek azok a hagyományok és vallási el
képzelések, amelyek az ún. animizmus körébe tartoznak. Amit a bennszülöt
tek megértenek és amit tehetetlenül magukra vesznek - két dolog."

Díop is elismeri, hogy a keresztény, jelesen a katolíkus hlttérttők az em
beIl"Szeretet és önfeláldozás ragyogó, felemelő példáit nyujtották. Azokat az
egyházi személyeket, akak az evangél iumi szellern teljes átélésével iskolázták
és gyógyították a bennszülötteket, akik még a társadalomból lki21árt leprasok
közé ~s elmentek a segítes készségével és a vigasztalás igéivel, mint egyéneket



semmi ,gáncs sem érheti. "Igazság marad azonban - állítja Diop -, hogy .a
hittérrítők kollaboráltaik a ,gyarmatosítókkal, akár úgy, hogy letele;:>e:l~slik oká
ból igénybe vették a gyarmatcsító hatalmat, akár úgy, hogy nemzetük gaz
dasági-politikai tekintélyét az őslakosság rovására maguk is növelték, akár
úgy, hogy ténylegesen köz:reműködtek Q honi kultuea lerombolásában. Pedig
a bennszülöttek éppen a segítséget várták tőlük, hogy megbírkózhassanak az
európai befolyás túl gyms terjedése nyomán előállott gyökérvesztésükikel és
bizonytalansúgukkal. Am csolódniok kellett." Ez a magyarázata annak - leg
alább 'ls Diop szerint -, hogya kereszténység hivatott hirdetői nem találhatták
meg, többnyire azonban nem is keresték a dialógus nyelvét a szíries emberek
kel. Nem volt mód í,gy termékeny eszmecserére s maradt az egyoldalú rno
nológ, amelynek eredményeként Krisztushoz, aki rninden emberért halt meg, él

.,fehér Isten" képzete tapadt. Dmiatt azután a míssziós munka, ha szándékolt
méreteit nézzük, meglehetősan zátonyra is futott.

Ha figyelembe vesszük az Izlárn gyors és nagyarányú térfoglalását Afrr
kában, amiről már én ,is többször írtam rovatomban, aligha cáfolhatjuk Diop
nak azt az állítását, hogya kerr-esztény rnissziók komoly válságba jutottak. S
nemcsak Afrikában. Bombay érseke, Thomas Roberts hivta fel a figyelmet az
OsservatoTie Romano 1!l54. [ánius 12-i számában, hogy Azsiában is válsázról
beszélhetünk: egy katolíkus vallásfelvételre három mohamedán esik. Náluk 
irja Roberts - "a keresztényeket vádolják az atomoomoáért és más gonosz
ságokért", Diop rnindencsetre azon a nézetem van, hogy a válság tulajdonkép
peni oka ,a "tJragikus ellentét" az egyház egyetemes küldetése és az ennek
munkálásában megnyilvánuló, nem a lényegéhez tartozó nyugati vonásai kö
zött. 'OA színesek túlnyomó zöme -, úgymond -- nem annyira az e~yházn'ak

szegül ellene, rnint azoknak a kulturálís formáknak, amelyeket Európa a ke
reszténységre rákényszerített." Majd hozzáfűzi: "A mi népeink arra töreksze
nek, hogy szabadságuk bia-tokában áthidalják a technikai és szociológiai sza
kadékot, amely a modern világtól elválasztja őket, a keresztény üzenetet pe
eiig a saját, immár felszabadult géniuszuk nyelvén akarják fogadni."

ngy hiszem, teljesen világos feltétel és követelmény ez. Sajnos, az a vita.
amelyd Diop kénytelen volt folytatni P. GheddóvaL azt mutatja, hogy e fel
ismerés érdekében van még elég tennivaló. Gheddó A színes népek fe~ébred.3se

címmel francia nyelven megjelent könyvében ekként foglalja össze nézetét.
.,Mjnél tovább haladnak előre a pogány népek az ipari crvilizációban, annál
nehezebb lesz öket a keresztény eszmékhez és valláshoz téríteni, &3 pedig kN
nagyon egyszerű okból. Először is 'azok a népek, amelyeknek materiális fej
lődése 'kivonta magát a kereszténység befolyása alól, gy~lIkran közomoösek a
szellemi kérdések iránt: az anyagi jólét, a technika elídegenítí őket a szellemi
világtól. Elmariadt népek viszont, amelyek a technikával egyidejűen kapják a
kereszténységet, meglehetősen könnyen térnek meg, minthogy Krisztus vallá
sában feleletet találnak legmélyebb lelki szükségletcikre. Másodszor: az af
rikai-ázsiai nemzetek anyagi és technikai haladása az autarkia nacícnal.ista
érzésének erősödésére vezet, arninek következménye, hogya bennszülött cívi
Jizáció összes elemei - beleértve 8 vallási elemeket - növekednek értékben.
s vísszautasításba ütköztk minden, ami idegen behozatal." Gheddó két példát
hoz fel erre: "A XVI. század Japánja nagy reményekkel töltötte el az egyhá
zat; 50 évi térítő buzgóság után közel 2 millió katolikust számláltak ott. A me
dern Japánban viszont rendkívül nehéz megtéréseket érmi el; 100 évi apostol
kodás után és sokkal jelentősebb eszközök bevetése árán, mint a XVI. szá
zadban, alig 200.000 katolikust jegyezhetünk fel. Ezzel szemben a meetérések
szép virágzását Középafrikában 50 év óta ismét annak a ténynek köszönhetjük
hogy ezeknek a torületeknek pa-írnitiv népei előbb kapják a vallást, még rni
előtt a mechanikus civilizáció megronthatta volna vallásos lelkük tisztaságát."
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Gondolom, rníndcnki egyet Ú),g érteni Dioppal abban, hogy ami mellett
Gheddó pálcát tört, a színcs népek immobilizálása, vagy ha ez nem megy,
akkor emancipálódásuk alárendelése a tömeg-megtérítési szernponto'onak. Ben
ne fogl-altatik Gheddó fejtegetésében az is, hogy meg kell tagadni minden
értéket az őslakosok kulturálís kezdeményezéseitől. Amit Gheddó kimondat
lanul is javasol: a politikai, gazdas<Í/~i és kulturálís lef'é'cezés, természetesen
tör tónctí és szociológiaí lehetetlensé"~. Ettől eltekintve azonbari az ilyen kényel
mes megoldás keresése sérti nemcsak a mi, dc az ottani mépek erkölcsi és
jogérzetét is. Diop, aki sokkal alaposabban ismerhette meg a saját honfitársai
lelkületét, mint bárki a fehérek közül, nyilván helyesebben í tél i meg a való
ságot, amikor odakövetkeztet, hogy "a bennszülöttek kulturájának és környe
zetének moderntzálása a legkedvezőbb előfeltétele, sőt egyáltalán az előfeltétele

a kereszténység hatékonyságának".

Kibontakozás felé

Ahhoz ma már a legkisebb kétség sem férhet, hogy a gvarmatosítások
kora végképpen elmúlt. Azsja már csaknem teljesen emancipálta magát, Afrika
útban van feléje és gyorsabban végre fogja hajtani, mint némelyek gondol
nák. Látjuk azt is, hogy minél több szfnes mép jut be az Egyesült Nemzetek
szervezetébe, annál erősebb a nemzetközi nyomás is ebben az irányban. Saj
nos azonban, a gyarmatosításole kora így is túl hosszú ideig tartott. Méchetet
lenül sok mérgező anyag halmozódott fel alatta, amit erkölcsi szempontból ak
kor is fájlalnunk kell, ha egyébként nyitva hagyjuk a történeti szükségszerű

ség problémáját. Nem csoda, ha mára már - mint Roland Hm moridja a Mau
Mauról írva a Wort und Wahrheit 1953. februári számában - "rossz lett a
fehér ember lelkiismerete", részben a gyarmatosítást ostorozó nagy szellemek,
köztük H. G. Wells, Lytton Stracheu, Bernard Shaw hatására is. Ezzel kapcso
latban fel is vethetnők azt a kérdést, vajon nem árulta-e el, vagy mermyíben
árulta el a Nyugat azokat a keresztény eszményeket, amelyeknek nevében a
színes népek gyarmatosításához jogcímet keresett? Amit azonban tanulmá~·

nyommal szolgálni kívántam, elsősorban az a világos felismerés, hogy miként
a nemzetközi béke megőrzéséért és megerősítéséért cselekvő rnódon megmoz
dultunk, ugyanúgy kell nekünk katolikusoknak kívánnunk és elősegítenünk

az összes színes népek mielőbbi felszabadulását, ideértve gazdasági szabadsá
gukat is. A kettő: a nemzetközi béke és a gyarmati elnyomások megszűnése

egyébként is szervesen összefügg egymással. Feltételei és követelményei ezek
az emberiség haladásának.

Külön 'keresztény feladatnak látom az evangélium körének szabatos el
határolását a nyugati érdekek körétől. Aliounc Diop ezt merevebben fogal
mazza meg, amikor azt mondja, hogy az egyházat "meg kell menteni a Nyu
gáttól". Nyilvánvaló ugyanis, hogy vannak a nyugati kulturána'k nem csekély
számban olyan értékei, amelyek az egyetemes kereszténvségnesc és a színcs
népeknek is javára válnak. Azt a megindult folyamatot viszont nekünk, keresz
tény gondolkodóiknakis minden erőnkből támogatnunk kell, hogya színes
népek keresztény csoportjai feleleveníthessék és összuangxatosan bailleszthes
sék népük specifikus fogalmi kategóriáit és társadalmi normáit a maguk ke
resztény életébe.

Végül - s ezzel fejezem is be - általános erkölcsi 'kötelesség, hogya fehér
emberek államközösségei - részben a multbeli kártevések jóvátétele s azok
feledtetése okából - anyagi és szellemi segítséget nyujtsanak a már önálló
sult vagy most önállósuló volt gyarmati népeknek. Ez is fontos tényezője lenne
annak a reménységünknek, hogya föld egyre szerosabb egységbe fonódó la
kói inkább egymás megbecsülése és szeretése, mint megsero.nisítése mellett
határozzák el magukat.


