
Szennay András

A FAJI MEGKüLÖNBÖZTETÉS
ÉS A KERESZTÉNY TANITÁS

A II. vatikáni zsinat 1963. október 24-én tartott ülésén T r a c y ame
rikai püspök 147, az Egyesült Államokban élő püspöktársa nevében dek
laráció közzetételét kérte a zsinattól. E nyilatkozat hivatott lenne 
mint kifejtette - támogatni a faji megkülönböztetés előítélete ellen küz
dőket. Ugyanakkor pedig a megkülönböztetés áldozatai számára vígaszt
és erkölcsi támogatást nyújtana. Egyben azt a reményt is keltené , hogy
az egyház által hivatalosan hirdetett álláspont az egyetemes emberi kö
zösség előtt is nagy súllyal nyom majd a latban s közelebb visz az összes
emberi jogoknak általános elismeréséhez. A zsinat feladatai közé tarto
zik ugyanis, fejtette ki a püspök, hogy felhívja a világ figyelmét: a faji
megkülönböztetés nem fér össze azzal a hitigazsággal, hogy az emberi
ségnek Isten a teremtője és atyja, aki minden teremtményét azonos mél
tósággal és alapjogokkal ruházta fel.

Az utóbbi -éveknek nagyszámú, hivatalos egyházi tényezők ajkáról
elhangzott megnyilatkozása s nem utolsó sorban az imént emlitett zsinati
felszólalás szelgáltat indítást arra, hogy a faji megkülönböztetés prob
lémájával a teológia nézőpontjai szerint kissé behatóbban foglalkozzunk.

A szakemberek manapság teljes mértékben megegyeznek abban,
hogy az emberi fajok között, melyek teljes "tisztaságukban" már nem
lelhetők fel, nincs abszolút jellegü biológiai különbség. A fajok ma nem
egyebek, mint biológiai alcsoportjai magának a "homo sapiens"-nek, az
embernek. Akik azonban a "faji problémát" hangoztatják és felszínen
tartják, nem sokat törődnek a tudományos állásponttal. Komplex kérdést
látnak az ügyben, amelynek - szerintük -. gazdasági, társadalmi, kul
turális, vallási és nem utolsó sorban hatalmi vonatkozásai vannak. A fa
jok tudatos megkülönböztetésére, szétválasztására és szembeállitására irá
nyuló törekvés egyébként az újkornak egyik szomorú "vivmánya", amely
egyidőben terjedt el a fehéreknek. elsősorban az európai népeknek gyar
matosító terjeszkedésével.

A teológiának a szaktudományi megállapításokoz nincs semmi hozzá
fűznivalója. A hittudománynak nem feladata, hogy a fajok mibenlétéről,

számáról, keveredésükről, múltjukról vagy jelenükről szóljon, Beszélhet
azonban a teológia, sőt kötelessége is szólnia arról, hogy miként kell
vélekednie az ún. rasszizmusról a keresztény embernek. Rasszizmuson
értjük a rendszerező elméleti alapvetését a faji megkülönböztetésen ala
puló és gyakorlatban is megvalósítani kívánt előítéleteknek. A hétköz
napi életben ez a teória világszerte az erőszak durva formáiban érvénye
sül.

Az emberi faj egysége

A rasszizmus abból az állításból indul ki, hogy az emberek egyes,
faj ilag különböző csoportjai egymástól élesen elkülönülnek és hierarchi
kus rendben osztályozhatók, Szerinte tehát alacsonyabbrendű és maga
sabbrendűfajok léteznek. További tétele, hogy bizonyos fajok genetikus
adottságaiknál fogva bűnözésre, a társadalmi élet szempontjából káros
cselekvésekre hajlanak. így azután a faji adottságok mindenképen egye
sítik, illetve szétválasztják az emberek bizonyos csoportjait.
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Mindezek az állítások homlokegyenest ellenkeznek a keresztény hit
nek az emberiség egységéről és az emberi méltóságról szóló tanításával.
A keresztény szemlétetben minden ember ugyanazon Atyának és Terem
tőnek gyermeke, mindenki élvezheti Krisztus megváltásának gyümölcsét,
egyazon hivatással és reménnyel tekinthet örök célja és üdvössége felé.
Mindaz tehá" ki a Miatyánkot imádkozva, testvérei sorából akár a fekete
bőrűeket, akár egyéb fajhoz tartozókat kizárná, bármily "titokban" is
tenné ezt, nem mondhatja valóban őszintén az imádság egyetlen szavát
sem s nem is remélheti, hogy minden ember közös Atyjánál meghallga
tást nyerj en. Ha ugyanis -- mint hitünk tanítja - valóban csak egy
Isten van, akinek "képére" mindannyian teremtettünk, s ugyancsak
egyetlen az Atya, ki gyermekeit - kivételt nem téve - egyenlőképpen

szereti, akkor ennek a teremtő Istennek és Atyának teremtményei és
gyermekei szorosan egymáshoz rendelt testvérek is. Tán megdöbbentően

hangzik, de azt sem feledhetjük, hogy ez a testvériségünk még a bűnben

való testvériséget is jelenti. Vallásunk mondja, hogy közös ősszüleinkben

valamennyien vétkeztünk, következésképp mindannyian végképpen rászo
rulunk az Atyát kiengesztelő közvetítőnek, Jézus Krisztusnak mindene
ket felölelő megváltására. A megváltásnak ez a "kawlicitása", azaz álta
lános volta egyházunknak hivatalos tanítása,

"Emberi" módon szólva ugyan elhagyhatja ajkunkat olykor a kije
lentés: rni kapcsolatom van nekem a tűzfőldiekkel vagyadélafrikai né
gerekkel? Az én népem, fajtám története nem azonos az övékével s az
övéké is távol áll tőlem. Az utóbbi évek eléggé bízonyíthatták, hogy a
közös emberi sors, veszélyek és reménységek mennyire összefűznek a föl
dön minden embert. S ha a közös élmépyek ma már emberek százmíllíólt
képesek a föld különböző pontján célközösségekbe tömöríteni - gondol
nunk kell a béke megvédésére -, mennyivel inkább feladatai a keresz
tény hit követőinek, hogy testvérnek tekintsenek minden embert, bármely
fajhoz tartozzék is. Krisztus misztikus testének tagságában soha nem volt
és nem lehet bármiféle "ismertetőjegy" egyetlen fajhoz való tartozás sem.
Nem ok nélkül írta már le Szent Pál, hogy "mindannyian Isten fiai vagy
tok a hit által, amely Jézus Krisztusban van. Mindannyian, akik Krisz
tusra megkeresztelkedtetek, Krisztust öltöttétek magatokra. Nincs többé
zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő: mert
ti mindannyian egyek vagytok Jézus Krísztusban" (Gal. 3, 26-28).
S ha tesz is az egyház olykor - épp az emberi sajátosságok változatos
ságát tiszteletben tartva - különbséget például a liturgia nyelvében
vagy bizonyos szokások tekintetében, ugyanakkor arra is figyelmeztet,
hogy "maga az egyház sem nem latin, sem nem görög vagy szláv" (XV.
Benedek, "Dei Providentis", 1917). Nem csodálkozhatunk tehát, midőn

YVelS Congar azt írja, hogy ha Krisztus ma a földre jönne s arról
értesülne. hogy van valahol fehérek számára "fenntartott" katolikus
templom, amelybe négerek nem tehetik be lábukat, úgy bizonyára oda
menne, hogy a szentmisét négerek számára is bemutassa, még akkor
is, ha ezért újra keresztre feszítenék.

A rasszizmus hirdetői a másik embert, ha az nem tartozik az álta
luk "értékesnek" minősített faj képviselői közé, lenézik, megvetik s az
emberi társadalomból a legraffináltabb módon történő megbélyegzéssel
kiközösítik. Méltán nevezi őket O. Mannoni olyalllembel'eknek, kik
ből teljesen hiányzik az emberiességnek a másik embert megérteni,
értékelni képes érzéke (Psychologie de la colonisation, Paris, 1950.) Ért
hető tehát, ha a faji megkülönböztetés szószólóí egyszersmind a paroxiz
musig fokozott gyarmatosító mentalitás képviselői is. Ennek a beállitott-
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ságnak szülőanyja pedig nem a szeretet, hanem a gyűlölet, amely gyil
kosságba hajszolja megszállottjait. Nem hiába írta a szeretet Apostola:
"M~ndaz, ,ak,i gyűlöli testvérét, gyílkos" (1. Jn. 3, 15).

A félreértett

Hivatkoznak olykor a rasszisták magára a Bibliára is, mondván,
hogy az igazolja őket: vajon a zsidóságnak "választott népként" való
gyakori említése, az idegeneknek, a zsidóságon ·kivül élőknek hátrá
nyos színben való feltüntetése nem a rasszizmus előfutára volt-e?
A valóság itt azonban az, hogy aki az ószövetségi szentírás szelleméhez
csak kissé is közel férkőzött, annak látnia kellett azt is, hogy a "ki
választottság" ténye, amely egy népre vonatkozott, sem tartalmában,
sem pedig jelentőségében nem a mai értelemben vett "faji megkülön
böztetés" jellegét viselte. A kutató előtt mindjárt szembetűnik a tény,
hogya vallási élet mivolta és megnyilvánulásai Izrael népénél gyöke
resen eltértek az őt környező, számos esetben azonos fajhoz tartozó
népeknek vallásától. Izraelt Isten, mint "népet" választotta ki, hogy
a messiási ígéretek letéteményeseként épp az univerzális, minden népet
és fajt szeretetben felölelő egyház révébe vezesse az emberiséget. Izrael
kiválasztása tehát "pars pro toto", az egyetemes emberiség üdvösségét
célzó teremtői elhatározás következménye volt.

Hogy a kiválasztás mennyire nem a faji megkülönböztetés szelle
mében történt, s hogy ,a Biblia mennyire nem valamiféle "nemesebb,
magasabbrendű faj" kiemelését említi, azt az ószövetségi szeritírásnak
igen sok kijelentése bizonyítja. Világosan kifejezésre jut benne ugyanis,
hogy Izraelt Isten nem kiemelkedő tulajdonságaiért választotta ki cél
jának megvalósítására. Ellenkezőleg, a szentírás a kiválasztott népnek
számosgyengeségét hangoztatja, hogy ebből ezzel is kitűnjék a Terem
tőnek nem emberi képességektől, értékektől függő nagysága. A kivá
lasztás tényének tartaimát sem a rasszizmus gondolatvilága hatja át.
Izrael első pillanatttól kezdve az egész emberiség érdekeit képvíseli,
mint a kinyilatkoztatásnak közvetitője. Az ószövetségi szentírás állan
dóan hangoztatja, hogy Jahve nem csupán egyetlen népnek "saját"
Istene, hanem minden dolognak és embernek ura, rajta kívül nincs
más isten. Tisztelete ezért nincs egyetlen helyre korlátozva, hanem min
denütt lehet és kell őt imádni. Világosan tanítják ezt Szent István
első vértanú és Szent Pálareopagosi beszédei (Ap. csel. 7. és 17).
E helyek adják helyes magyarázatát azoknak a bibliai szakaszoknak
is, melyekben Noé utódairól, az emberi nem szétválásáról, a bábeli
toronyról olvasunk. Szaktudósok sokat foglalkoztak e szővegek ma
gyarázatával s ma már világos előttünk, mennyire távol álltak a bib
liai tanítástól azok a törekvések, amelyek épp az említett bibliai he
lyekre hivatkozva igyekeztek a XVIII-XIX. században a négerek el
nyomását, rabszolgasorban tartását igazolni. Természetes, hogy akkor
is, azóta is az önző érdekek szóltak az ilyen "bibliamagyarázók" ajká
ról. Isten ugyanis a fajok elátkozása helyett áldását adta Abrahám
nak, akiben áldott lett a föld minden népe (Gen. 15-17). S nem ne
vezhető véletlennek, hogy Isten az "idegenek" közül is választott fér
fiakat és nőket az izraeliták biztonságának megvédésére, sőt a Messiás
ősei között ugyancsak az "idegen" noabita Ruthnak is helyet bizto
sított.

Igaz, hogy az ószövetségi kiválasztás gondolata nem egyszer hamis
öntudattal, politikai nagyravágyással töltötte el az izraelitákat, a "faji
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megkülönböztetés" gondolatát azonban csak a későbbi korok vulgari
záló felfogást tükröző elképzelése vetítette vissza aBibliába.

Teológiánk feladatai

A keresztény gondolkodó azt sem tévesztheti szem elől, hogy a prob
léma rnélyen érinti az emberiség békés együttéléset is. A béke a klasz
szikus szentágostoni meghatározás szerint a rendezett élet nyugalma.
Az emberi viszonyok rendezettsége pedig mindig az igazságosság függ
vénye. Ezt az igazságosságot viszont nem engedi érvényre juttatni az
a törekvés, mely másokat, emberek csoportjait, fajokat háttérbe szorít,
esetleg leigáz és szolgasorba hajt. E bűnös törekvések révén napjaink
ban is - miként néhány évszázada többször - kialakultak bizonyos
"konfliktus-zónák", így a néger kérdés az amerikai Egyesült Allamok
ban, az "apartheid" a Dél-Afrikai Unióban, továbbá egyes gyarmato
sítási gócok, valamint a fejét helyenként felütő antiszemitizmus.

Az utak, amelyek a faji megkülönböztetés leküzdéséhez vezetnek.
különféle módon irányulhatnak a kőzös cél felé. A forradalmároknak.
hogy úgy mondjuk, a "prófétáknak" útja a rendkívüli út. Ezek közé
sorolható a ro i korunkhan például egy Mahatma Gandhi, aki nagy éles
látással és egyéni aszkézissel küzdött az erőszakmentes, békés világért.
Kétségtelen, hogy oa világnak szüksége van ilyen egyéniségekre.
Ok mutatnak irányt, viszik közelebb az ügyet a célhoz. Viszont az is
biztos, hogy minden részletező, gyakorlati kérdést nem képesek meg
oldani. sőt nagy koncepcióikat is vegyes érzelmi megnyilvánulásokkal
fogadják kortársaik. Azt sem tudják biztosítani az ilyen "jövőbelátók".

hogy kortársaik az adott pillanatban és helyzetben a felismert helyes
elveknek leginkább megfelelő eszközöket használják, az igazságot és
szeretetet egyformán diszkrécióval alkalmazzák. Épp e téren nyílik
azután reális lehetőség a szívós, a szolíd elvekre építő "hétköznapi"
munkára. Nem maradhatnak ki ebből a teológia művelői sem.

Hangot kell adniok az evengéliumi elveknek s a belőlük levon
ható következtetéseknek. Irányt kell mutatniok az elveknek az egyes
történeti és társadalmi struktúrákat szemmeltartó gyakorlati alkalma
zásban. S vállalniok kell a helyzet adta "határesetekben" a hűséges,

az áldozatoktól sem visszariadó tanuság tevő szerepét.
A katolikus teológia az egyház teológiája. Ez egyszersmind azt is

jelenti, hogy az a katolicitás, melyet az egyház mindjárt "születésnap
ján", az első pünkösd alkalmával a világ színe előtt megvallott. a teo
lógiának is sajátja. Az embereknek az Atyával és Fiúval a szeretet
Lelke által való kapcsolata, a Teremtőben való egyesülés a keresztény
ség lényegének velejárója, amely nem tűrheti a faji megkülönböztetés
által támasztott belső cllentétszítást sem. Az az időbeni, történeti fejlő

déssor. melynek kapcsán a "fehér" kontinens hithirdetői vitték el a
kereszténységet a fekete, vörös és egyéb testszínű emberekhez, még fl

kereszténységen belül sem jelenthet semmiféle kiváltságot, nem is
szólva arról a reális történeti lehetőségről. hogy évszázadok múltával
esetleg épp a "színesek" által lakott területek küldhetnek a tegnap
még keresztény, de idővel hitüket vesztett ,.fehérek" megkeresztelésére
misszionáriusokat.

A rasszizmus eszmei síkon radikális tagadása a testvéri szerétet
nek, lélektani és akciókészséget jelentő vonatkozásaiban pedig valóság
gal lábbaltiprása annak, Olyan érzelmeket igyekszik ugyanis szítani,
amelyek külső erkölcsi magatartásban a gyűlölet szavaiban és tetteiben
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nyilatkoznak meg. Tévedés lenne azonban azt vélni, hogy itt csupán
"erzelrm" megnyuatkozásról van szó, Jelentos mértékben szerepet kap
az olykor rucatos cselekvést biztosító értelmi megfontolás, máskor épp
ét nagyroku rudacíansag IS. lVHg azonban a világi terminológia az ertelmi
rnűkodesberi mulasztásokat a níanyos műveltség, az egyoldalú szemlé
let, erosebb fogalmazásban esetleg az ostobaság rovására írja, a teoló
giának kisebb-nagyobb mértekben már bűnrot is említé.'>C kell tennic.
Amasokat tes iszme, faji hovatartozása szermt megítélő magatartást
lehet ugyan oktalannak bélyegezni, dc aZl sem Ielejthetjük, hogy ez
az "oktalanság" bűnos cselekedetekhez, suryes bunökhöz IS vezethet,
Példaként Ielernlithetjűk, hogy it rnásoxat Iaji hovatartozása, testszíne
szerint megit élő magatartás nem egyszer a hangulatkeltő propaganda
eszközeiben jelentkezik. Gondolhatunk üt példáu; karikatúragyűjteme
nyekre, A keresztény szeralélet meg e primitívnek tűnő eszközben is
fel kell, hogy fedezze it bunös, szereteí.íen magatartást, inert az egy
máshozrendeltséget, a bensóséges emberi kapcsolatot semmilyen módon
sem szabad sem megcsúlolni, sem pedig megtagadni.

Azt rnondhatná valaki, hogy helyes ugyan az emberi meltóság
hangoztatása, de hát máig is akadnak emberek, kik nem tanultak meg
olvasni, vadakként élnek, s ugyan melyik az a fehér apa vagy anya,
aki a leányá L feketebőrű ernberhez adná feleségül'? Valóban, ezek a
nehézségek, ellenvetések a valóságban iennforognak, elhangzanak, rnond
hatni az élet állal "tálalt" tények, problémák. Az evangéliumra támasz
kodó teológiai válasz azonban ma is, évszázadok multán is, csakis az
emberiség közös összetartozásának s a keresztény szerétetnek elvi alap
Jait hangoztatja. A teológia tudomásul veszi ugyan, hogy a különféle
kulturális és társadalmi struktúrák az adot t történelmi pillanatokban
kompromisszumos megoldást keresnek. E kompromisszumoknak aZOl1
ban lényeges ismertető jegye kell. hogy legyen az emberiesség és fej
lódésképesség.

Az élet nem analitikus, hanem szi n kt ikus jelleget ölt földünkön.
Ez annyit is jelent, hogy a keresztény ernberek egy és ugyanazon élet
ben igyekeznek megvalósítani az evangéliumi igazságot s ugyanakkor
alkalmazkodnak cl valóságos tényhelyzet adta körülményekhez is. Igy
erthetövé válik az is, hogy az evangélium kovásza csak lassan terjed,
a gyümölcs lassan érik be. E lassú folyamai ban minden kereszténynek
kötelessége, hogy szívós munkával ig~'eke7.7.ék rt hibákat és bűnöket

kijavítani. olykor ,.prófétai" módon hirdetve Isten nagy törvénvét. il

szeretet parancsát. máskor szerónyon holy í állva azon a hel ven. ahová
il gondviselés állította.

Az egyházi állásfoglalások

"Aki Rómához és a keresztényséehez tartozik mondja Arany-
szájú Szent János (t 407) ~ , az azt is tudja, hogy a hinduk is hozzá
tartoznak. Mely emberi társaság mondhat ilyvnt magáról? S minden
kinek egy feje van: Krisztus.' A történelem ugyan több oly Iejezetet
ismer az egyház életében, amelyben a szellemi-lelki egyházat inkább
a politikai-jogi egyház váltotta fel, s ezt az utóbbit az adott történeti
időőszakra jellemző állásfoglalások jellemezték. Közismert azonban az
is, hogy ezekben a válságos időkben, és politikai harcokban is mindig
távol állt az egyháztól a Jaji megkülönböztetés gondolata. A régebbr-n
dívó "hitetlen" és "pogány" kifejezések az egyház! szóhasználatban



sohasem jelentettek arabot, hindut, négert vagy bármely fajhoz tar
toz6 embert.

A történelem jól ismeri a Karoling kor óta a VIII. századtól kezdve
mindjobban kialakuló nacionalista, soviniszta érzelmek szerepét a né
pek életének alakulásában. Ugyanezen időtől domborodik ki azonban
legszembetűnőbben az egyház univerzalizmusa is, amelynek eredménye
képpen például a XIII. században az angol Alexander Halensis, a német
Nagy Szent Albert és az olasz Aquinói Szent Tamás és Bonaventura
együttesen öregbítették a párizsi egyetem hírnevét. Ennek az universa
lízmusnak hajtása is, hogya XII. században a canterburyi érseki széken
egy olasz, Szent Anzelm, és a chartrest püspökségben egy angol, Johannes
Salisbury ült.

S az univerzalizmusnak ezt a szellemét az egyház akkor sem nélkü
lözte, amikor bizonyos koráramiatok már nem a népi, hanem a faji
elkülönülést élezték ki. Az új világrészek felfedezése során a gyarma
tokra törö hódítók kezdték kifejleszteni a rasszizmusnak "dogmáit" is.
A faji megkülönböztetés előítélete - ma már ezt világosan látjuk _.
a gyarmatosító imperializmusnak vált hitvallási tételévé.

A folyamat lassan terjedt. S. Litile írja könyvében, hogy' a
XVIII. század Angliájában a feketék gazdáiknak még paternalísztikus
módon irányított uralma alatt éltek s helyzetük eléggé elviselhető volt,
a XIX-XX. század imperialisztikus gőgjében azonban a gyarmatosító
urak már ellenszenvvel tekintették és kezelték az "alacsonyabb rendű"

gyarmati lakosokat. Legdurvábban a spanyol gyarmatosítók élezték ki
a faji különbséget. Solorzamo értesít róla "De Indiarum iure" című mun
kájában, hogy a spanyolok még az ember-voltot is megtagadták
az indiánoktól. III. Pál pápa szükségesnek is látta, hogy szót emel
jen e kérdésben. 1537 májusában és júniusában több bullát tett
közzé, melyek egyszersmind az első hivatalos egyházi megnyilatkozások
a lassan akuttá váló faji megkülönböztetés problémájában. Ebullákban
p pápa ismételten kíközösítéssel sújtotta azokat, kik az indiánokat rab
szolga sorba hajtják s javaikat elrabolják. "Valódi embereket látunk
az índíánokban, akik képesek megismerni és igénylik is keresztény hi
tünket ... Csak Isten igéjének hirdetésével és jó példával szabad az
índiánokat téríteni. ("Sublímis Deus" bulla 1537. június 2.).

A hivatalos egyházi megnyilatkozásokat kiegészítette a szak-teoló
gus, Francisco de Vitoria, aki előadásaiban és 1539-ben megjelent művé
ben hangoztatta, hogy a természetjog s az isteni törvény alapján az
indiánokat a spanyolokkal egyenlő módon kell tisztelni, tilos őket bármi
módon igazságtalanul büntetni, bántani. Az indiánokat - s éppúgy
a feketéket s egyéb testszínűeket - oly tiszteletben kell tartani, mint
az európai fehér embereket, mert sem a természetjog, sem a hit és a
keresztény üdvösségrend nem ismer faji korlátokat és különbségeket,

A XIX. század nagy változásai között a faji megkülönböztetés
problémáj ával egyre kiélezettebb módon találkozunk. A katolikus lelki
ismeret konkrét állásfoglalásokkal válaszolt erre. Ezek közül kiemel
kedett a missziók fellendülése a színesbőrűek között, továbbá a rab
szolgaság elleni megújult szembefordulás. Hithirdető munkája közben
az egyház maga is kapolt a misszióktól. Patinás kulturális értékeket
ismert meg s az emberi összetartozásnak. az ősi istenhitnek oly ékes
bizonyságaival találkozott, amelyek magát a keresztény hitet is erősí

1ették. A missziós munka során mind szebben bontakozott ki a fajok
sokasága között az egyház katolicitása. Tények igazolták. hogy a faji
megkülönböztetés gondolata teljesen idegen a keresztény hagyomány-
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tól, mint ahogy a faji különbségtétel ismeretlen fogalom az egyébként
oly pontosan fogalmazó egyházjogi kódexben is.

Hogy mennyire sajátjának, saját gyermekeinek ismerte el az egy
ház a missziós területek különféle színű, fajú lakóit, azt világosan do
kumentálja az a körülmény, hogy mindjobban szorgalmazta a benn
szülött klérus gyarapítását. Szent V. Piustól kezdve (1571) egészen nap
jainkig a pápák szinte mindannyian kiemelték ennek a kívánalomnak
[elentőségét, Joggal hivatkozhatunk itt a mostani II. vatikáni zsinaton
megjelent "színes" főpapok impozáns számára.

Vannak földrészek, ahol a különböző fajú és testszínű emberek'
együttlakása már nem ütközik komolyabb nehézségekbe. Brazíliában
például azt az állami tisztviselőt, aki a faji megkülönböztetést bármi
módon gyakorolná, a törvény szigorúan bünteti. Ugyanakkor azonban
másutt, így Dél-Afrikában is, a probléma rendkívül kiéleződött. Súlyos
vísszásságok vannak e téren az amerikai Egyesült Államokban is. Szemlél
tetésképp a Dél-Afrikai Unió életéből ragadunk ki néhány adatot.
9,000.000 néger, 300.000 indus, 2,500.000 fehér s rnintegy 1,000.000 fél
vér él ebben az országban. A fehér emberek a föld 83%-át tartják ke
zükben, övék továbbá a teljes politikai hatalom is. A négereknek mind
össze 5 százaléka tud írni és olvasni. Drákói törvények intézkednek a
fehérek és feketék teljes különválasztásáról, amivel minden szellemi
és fizikai kapcsolatot meg akarnak akadályozni (apartheid). A fe
keték rosszul tápláltak, nyomorúságos körülmények közt élnek, mun
kájuknak minden hasznát a fehérek fölözik le. A templomon kívül
semmiféle nyilvános helyet nem látogathatnak. Ezekről a körülmények
ről magának az Unesco-nak hivatalos közlései számolnak be, hozzá
fűzve, hogy a délafrikai helyzet a világ szeme előtt lejátszódó nyilvá
nos botrány.

A katolikus egyház képviselői nem is maradnak némák. A délaf
rikai érsekek és püspökök 1952. májusában körlevélben tárták fel s
ítélték el a helybeli faji megkülönböztetést. Hangoztattak, hogy a fe
héreknek semmiféle joguk sincs ahhoz, hogyanégerekre erőszakkal

rákényszerítsék az európai szokásokat és erkölcsöket. Felszólították az
ország fehér lakosságát, hogy hagyjanak fel a faji megkülönböztetés
előítéletével. amely a még kevéssé művelt négerek lelkében óriási ká
rakat szűl, ugyanakkor testi szenvedéseket és anyagi károkat is okoz.
A körlevél igazságos és reális alapokra támaszkodó megoldást sürge
tett. Ennek érdekében megbélyegezték a főpapok azt a megkülönböz
tető magatartást, rnely kizárólag a bőr színét veszi alapul s mely arcul
csapása a jognak és emberi méltóságnak. Súlyos bűnnek minősítették

a munkához, az igazságos bérhez való jognak megtagadását. a családi
élet szétzüllesztését. Az igazságosság nevében követelték. hogy a nége
rek s egyéb színes bőrűek egyre több jogot kapjanak a politikai és
társadalmi életben. Végül a fehérek részéről önmérsékletet, igazságos
ságot és szeretetet, a nem-fehérek részéről pedig jószándékról tanus
kodó igyekvést, a nagy feladatok végzésére való- lelkiismeretes felké
szülést s nem kevésbé szeretetet sürgettek. Mindehhez még hozzáfűz

hetjük, hogy a körlevél megjelenése óta eltelt tíz esztendőben a dél
afrikai püspökök számos, e körlevél tartalmához hasonló nyilatkozatot
tettek közzé.

A másik konfliktus-gócban, az amerikai Egyesült Allamokban ke
reken 20 míllió néger él, akik javarészt az 1861-65-ös polgárháború
előtt Afrikából hozott rabszolgák leszármazottai. Rajtuk kívül egyéb



színes kisebbség is található az országban, ezeknek száma azonban
jelentősen csekélyebb. Az Egyesült Államok "néger-kérdéséről" könyv
tárra való irodalom jelent már meg. A nagyszámú néger közül mind
össze félmillió a katolikus, a többi különféle protestáns felekezetnek,
továbbá szektáknak tagja. Az ország katolikus püspökei, mind elvi,
mind gyakorlati vonatkozásban ismételten állást foglaltak a faji meg
különböztetés ellen. Az első kiemelkedő nyilatkozatot Ireland érsek
hozta nyilvánosságra 1891-ben, melyben szabadságot, emberhez méltó
életlehetőségeket követelt a négerek számára. "Semmi többet nem
kívánok - mondotta -, csupán annyit, amennyit minden Iehérbőrű

ember önmaga számára is megkövetel. Ostoba előítéletnek vagyunk
áldozatai s minél előbb szabadulunk meg tőle, annál hamarább leszünk
valódi értelemben vett emberek." Szomorú tény azonban, ho,r.nr Ireland
műkődése után még hetven esztendővel is olyan a helyzet az Egyesült
Allamokban, hogy például Pennsylvánia államban, ahol a lakosság 11
százaléka néger, a kórházakban az ágyaknak csupán 2 százalékát tart
ják fenn- elkülönítve! - a négerek számára. Máig is akad olyan
állam, mint Mississipi, ahol a fehér ember átmegy az utca másik olda
lára, ha négert lát közeledni. Bőven lehetne szólni még az oktatás prob
lémájáról s egyéb vonatkozásokról, ahol a - hivatalosan ugyan ki
nem mondott -- "apartheid' a gyakorlatban megvalósításra . talál.

Az Egyesült Államokban hosszú ideig nem volt a katolikus pap
ságnak néger tagja. 1934-ben azonban megtört a jég. 14 feketebőrű

ember állt az oltár elé. Számuk csak lassan emelkedett, 1950-ben 33-ra
nőtt. Ma azonban már egyre több hivatás akad a néger katolikusok
között is. Nagy mértékben előmozdította ezt XII. Pius pápának az or
szág püspökeihez intézett enciklikája ("Sertum laetitiae", 1939). A test
véri szeretet gyarapodását és ápolását támogatja az országban a "Catho
lic Interracial Council", melynek folyóirata, az Interracial Review a krisz
tw4 mísztikus test abszolút egységének s a liturgikus kultusz közös vol
tának gondolatát igyekszik kidomborítani. E törekvést egyébként szamos
teológiai szakfolyóirat is támogatja, hangoztatva, hogya négerek díszkrí
rninálása az iskolákban és templomokban "igazságta1an, istentelen és fel
háborító" (Review for Religious 5 (1950). A morálteológus J. F. Daherty
ismételten írt több, a négerkérdéssel összefüggő erkölcstudományba vágó
problémáról, rámutatva még arra is, hogy az emberi jogokkal ellenké- '
zik s erkölcsileg megengedhetetlen a fehérek és feketék között kötendő

házasságok megakadályozása. A katolikus részről közzetett nyilatkozatok
nak felsorolását, szakteológusok munkáinak idézését még hosszan foly
tathatnők. Legutóbb 1963 augusztusában hangzott el Spellman bíborosnak
egy a faji megkülönböztetéssel kapcsolatban elmondott beszéde, melyben
"botrányosnak" nevezi az eljárást. midőn embereket bőrük színe miat t
fosztanak meg emberi jogaiktól, rekesztenek ki az emberi társadalom
ból.

Befejezésül csupán azokra a "nehézségekre" felhozott cáfolatot kí
vánjuk idézni, amelyek szemforgató módon a négerek alacsonyabb
rendűségére. fejlődésképtelenségére hivatkozva, azoknak elmaradott
ságából kívánnak érvet kovácsolni a faji megkülönböztetés gyakorla
tának igazolására. Viarin de la Bruneliére püspök írja a Témoignage
Chrétien-ben (1952. június 13): ,.Az amerikai négerek története bizonyít
ja saját fajuknak készségeit és képességeit. Minden akadályoztatás elle
nére is az amerikai feketebőrű lakosság szamos területen ért el óriási
eredményeket. Nagyszámú néger vesz ma már részt a művészeti, tudo-
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mányos és ipari életben, sőt jelentős poziciókat tölt be e területeken.
Jelenleg a feketéknek az Egyesült Államokban 14 bankjuk. 200 hitel
intézetük, 60.000 kereskedelmi vállalkozásuk, 200 biztosító intézetük, több
mint 250 újságuk és folyóiratuk van, s nem kevesebb, mint 5 millió
hektár földet művelnek meg."

Az· ember szorosabb értelemben vett világa, a Föld napjainkban
bizonyos értelemben kisebb lett. A modern technika fizikailag köze
lebb hozott egymáshoz nemcsak tájakat, hanem embereket is. Mégis,
szornorú tényként kell elkönyvelnünk. hogy épp ezekben az órákban.
amidőn"földünk mind egységesebbé válik, a faji megkülönböztetésnek,
embert embertestvértől szétválasztó törekvése a föld több pontján újult
erővel szítja mérgező lángját. A világbéke nem csupán politikai téríve
zők kiegyensúlyozottságát igényli, hanem tán még erősebb mérték
ben --. minden ember emberi máltóságának tisztelebentartását is. Mert
békés rend és rendezett élet csak ezen az úton valósítható meg földün
kön. Ezt kívánja szolgálni a katolikus egyház s annak teológiája is. ami
kor a faji megkülönböztetés problémájával kapcsolatban a szere-et é;
igazság evangéliumi alapelveire hívja fd mindannyiunk figyelmét.
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