
AQUINÓi SZ. TAMÁS:

A KIRÁLYRÓL ÉS A
KORMÁNYZATRÓL

Tanulmányunk kiindulópontján megkíséreljük megmagyaráz
ni, mit kell érteni ezen a kifejezésen: király. Ha az embernek
egy bizonyos célt kell elérnie s ezt több útvonalon érheti el,
szüksége van egy vezérelvre, mely egyenes utat biztosít szá
mára az elérendő cél felé! A hajó, melyet a különböző irányú
szelek ide-oda dobálnak, csak akkor ér céljához, ha a kormá
nyos szakértelme irányítja a kikötő felé! Minthogy az emberi
tevékenység - a gondolkodó tevékenység címén - egy cél
miatt munkálkodik, világos, hogy az embert egész életében
és tevékenységében az jelelmzi, hogy olyan lény, aki útban
van valamilyen cél felé; de céljuk elérésében az emberek kü
lönböző utakat használnak, vágyaik, tetteik különbözősége

szerint; ezért az embernek szüksége van egy vezérelvre, mely
őt célja felé irányítsa.

Azonban minden emberben, természeténél fogva, meg
van az ész fénye, mely cselekedeteiben célja felé irányítja őt;
ha az ember természetének megfelelne a magányos élet, amint
az számos állatnál látható, nem lenne szüksége semmiféle más
vezérelvre, mindenki önmagát vezetné cselekedeteiben az Is
ten által adott értelem fényének segítségével ; így mindenki
önmagának lenne a királya Isten legfelső királysága alatt.

De az ember természeténél fogva társadalmi és politikus
állat, aki közösségben él, és a társasági élet eme követelmé
nye lényegesebb nála, mint bármilyen más állatfajnál, amint
azt természetének sajátos szükségletének vizsgálata is :meg
mutatja. A többi élőlénynek a természet adja a táplálékot, a
ruhazatot (szörmét), a védekezési eszközt (fogak, szarvak, kar
mok, vagy legalább gyors menekülési készség). Ezzel szemben
az ember alkata olyan, hogy mindebből a természet semmit
sem adott neki, de helyettük értelmet kapott, mely képessé
teszi őt arra, hogy keze munkáját irányítva mindazt megsze
rezze. Csakhogy ehhez a feladathoz egy ember nem elég, egy
ember nem tudja legyőzni az élet nehézségeit. Természetes te
hát, ha az ember társadalomban él.

A többi állat természeténél fogva érzi, mi hasznos vagy
káros számára: így például a juh ösztönösen felismeri ellen
ségét a farkasban; ugyanígy egyes állatok ösztönösen felis
merik a gyógynövényeket s más, életükhöz szükséges dolgo
kat. Ezzel szemben, az embernél az élethez szükséges dolgok
ismerete nem halad meg bizonyos általános elveket: azt lehet
mondani, hogy az értelem segítségével el tud jutni - egyete
mes elvekből kiindulva - az élethez" szükséges különleges
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dolgok megismeréséhez. De egy ember önmaga nem lenne ké
pes rájönni míndarra, amire szüksége van, hogy éljen. Kény
telen tehát közösségben élni, oly módon, hogy az egyik segítse
a másikat, egyesek értelmükkel bizonyos dolgokat kutassanak
fel, mások más dolgokat, az egyik ember a orvostudományt
miivelje, a másik valami más mesterséget.

Az ember eme társas jellege legvilágosabban a beszédben
mutatkozik meg - a beszéd az emberi faj kizárólagos tulaj
dona - mely képessé teszi arra, hogy mással maradék nélkül
közölhesse gondolatát. A másfajta élőlény is megérezteti egyik
a másikkal, hogy milyen érzés tölti be: a kutya ugatással Ie
[ezi ki örömét, s a többi állat is különféle mödon tudja érzé
seit kifejezni. Az ember jobban közli gondolatait és érzéseit
a hozzá hasonlókkal, mint bármilyen más, közösségben élő ál
lat, például a hangyák, méhek, darvak. Erre gondol Salamon,
amikor így ír: "Jobb ketUJnek lenni, mint egynek: két, kö::ö8
ségben él6 ember a kölcsönös társalgás áldását élvezi." (Zsolt.
V, 9.)

De ha természetes, hogy az ember a hozzá hasonlók sokasá
gának társaságában él, az emberek között egy vezérelvnek kell
lennie, mely a sokaság irányitását biztosítja. Képzeljük el
magunkat egy emberi gyülekezetben: ha mindenki külön-kü
lön törekedne elérni saját javát, a sokaság hamar felbomla
na, mert senki sem törődne a közösség javával; ép így az em
bernek vagy bármilyen élőlénynek teste gyorsan felbomlana,
ha nem lenne benne egy irányító erő, mely a szerves egészet
fejezi ki és a szervezet összes részeinek közös javát akarja.
Ahol a f6 hiányzik, a nép szétsz6r6dik. (Péld., 11, 14.) Ezt
nem nehéz megérteni: az egyéni és a közös nem téveszthető

össze; az egyéni lényege a sokféleség, a közös lényege az egy
ség. Különféle okozatok különféle okokat tételeznek fel. Az
egyes ember saját java felé irányított okokhoz hozzá kell
kapcsolódnia a sokaság közös java felé irányuló oknak: ezért
mindenütt, ahol egységre rendelt lények többsége van, meg
lehet állapítani egy vezető elv létezését. A testek egyetemét 
a Gondviselés terve szerint - az ég kormányozza; a testi vi
lágot teljesen az eszes teremtmény kormányozza; az egyéni
emberben a lélek kormányozza a testet; a lelki miiködésnek
bensejében, a hódítasi és birtoklási vágyat az értelem kormá
nyozza; a testi szervek által képezett együttesben van egy fő

szerv, a szív vagy a fej, mely a többit mozgatja. Igy, minden
sokaságban szükség van egy kormányzó elvre.

De a célja felé igyekvő lény hol jó, hol rossz úton fog
járni. A sokaság kormányzásában gonosz vezetéseket lehet
megfigyelni tisztességes vezetések mellett. A vezetés akkor
jó, ha olyan célhoz vezet, mely önmagában a jó; rossz, ha nem
jó célhoz vezet. Más cél felel meg a szabad emberek sokasá
gának, és más a rabszolga-sokaságnak; mert a szabad ember
önmagáé, a rabszolga \ellenben más jószága. Ha a szabad em-
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berek közösségét úgy kormányozzák, hogy közös javát elérje,
a kormányzat igazságos és jó, amilyennek a szabad emberek
kormányzatának kell lennie; ha nem a sokaság közös javá
nak elérése a cél, hanem a kormányzó saját java, a kormány
zat igazságtalan és gonosz; akik így kormányoznak, azokhoz
az úr Ezekiel által szöl fenyegetőleg: "Atkozottak a pásztorok,
akik önmagukat legeltetik (vagyis, akik saját hasznukat ke
resik); nem az a kötelességük, hogy a nyájat legeltessék?
(Cap. 34, 2.) A pásztoroknak a nyáj javát kell keresniök, és
a népek vezetőinek az alájukrendelt sokaság javát. Ha az igaz
ságtalan kormányzat bűnös vezetője egy ember, aki a hata
lomban saját hasznát keresi és nem a sokaságét, tirannus,
zsarnok a neve; ennek a szónak a gyökere erőt jelent, mert
a zsarnok hatalmával elnyomja az embereket, ahelyett, hogy
az igazság segítségével kormányozna. De az igazságtalan kor
mányzat több kormányzó műve lehet: ha ezek kevesen van
nak, az igazságtalan kormányzásnak oligarchia a neve; ez
akkor valósul meg, ha kisszámú egyén nyomja el a népet, s
csak számbeli többségben különbözik a zsarnoktól.

Ennek a felosztásnak megfelel az igazságos kormányzatok
felosztása. Ha a kormányzat kisszámú, de erényes emberek
múve, arisztokrácia a neve, vagyis a legjobb vagy legjobbak
kormányzata, és a kormányzó kisebbség tagjait - kiválósá
guk miatt - nemeseknek nevezik. Ha az igazságos kormány
zat egy ember műve, ez a király nevet érdemli meg; az úr
így szólott Ezekiel által: "Dávid szolgám lesz mindenki ura
és egyetlen pásztoruk." (37, 24.) Mindebből az alábbi követ
keztetéseket tudjuk levonni a királyság lényeget illetően: a
király fogalma egy, a maga nemében páratlan főt jelent, a soka
ság közös javával ft nem pedig önön előnyeivel törődő pásztort.

Az elszigetelt egyén nem tudja megszerezni önmagának
mindazt, amire az élethez szüksége van: ebből ered a közös
ségi élet szükségessége; ebből pedig az következik, hogy a
társadalom annál tökéletesebb lesz, minél inkább biztosítani
tudja önmaga mindazt, ami az élethez szükséges. Az egy ház
ban összegyült család elég önmagának a létfenntartást és a
fajfenntartást illetően; egy kisváros elég önmagának összes
lakóinak mesterségét illetően; de a nagyváros - ez a tökéle
tes közösség - az élet minden szükségletében elég önmagá
nak; a tartományban még teljesebben kielégíthető az emberi
szükséglet, ha az ellenséggel szembeni kölcsönös segítségre és
védekezésre gondolunk. Ezért felel meg kiválóan a királyi
cím annak, aki egy tökéletes közösséget - várost vagy orszá
got - kormányoz; míg azt, aki egy házat kormányoz, nem ki
rálynak, hanem családapának neveznek; némely vonásában
mégis hasonlít a királyhoz, ezért nevezik néha a királyokat a
népek atyjának. Mindebből az következik, hogy király az, aki
egy város vagy ország népét a közös jó érdekében kormá
nyozza. Just Béla fordítása.
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