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AQUINO! SZENT TAMÁS ÉS
A ZSARNOKSÁG. Az evan
gélium szellemét kodifikáló
Angyali Doktor ezt írja a
zsarnokról : "A zsarnok ké
nye-kedve szerint öl, így hát
semmi biztonság nem lesz,
hanem minden bizonytalan,
mivel eldobták a jogot. A
zsarnoknak gyanúsabbbak a
jók, mint a rosszak. Azon
igyekeznek az említett zsar
nokok, hogy megakadályoz
zák alattvalóik erényességét
és nagylelkilségét, nehogy föl
zendüljenek a gonosz uralom
ellen. Nemtilrik a zsarnokok,
hogy az alattvalóik között a
baráti kapcsolatok er{Jsödje
nek s a béke áldásait élvez
zék s mindezt azért, hogy
míg egyik a másikban nem
Ibízik, ne tudjanak az önkény
uralom 'ellen valamit megin
dítani. Ezért közöttük viszály
kodást vetnek, a meglévlJket
táplálják, s mindazt, ami az
emberek összekapcsolására
szolgál, mint összejövetelek
és más egyebek, amelyek ba
rátságot és bizalmat szülnek
[aZ emberek között, megtiltják.
:A zsarnokok alatt kevés ge
rinces férfiú van, mivel a ve
zeWk, kiknek kötelességük
lenne alattvalóikat az erény
re vezetni, alattvalóik erénye
it hitványul irígyelve, azokat
amint csak tudják, megaka
dályozzák. Természetes is,
hogy a félelemmel táplált em
berek szolgai lélekké fajul
nak, s minden férfiúi és ke
mény munkához kislelküekké
válnak: amit tapasztalunk a-
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zokban az országokban, me
lyek sokáig zsarnokok alatt
szenvedtek." (De : regimine
principium).

A zsarnokok már más ko
rokban is sanyargatták a né
peket. A régi zsarnok (mint
a gonosz Leofric Kállay Mik
lös drámájában) kilenc-ágú
korbáccsal járt a várpiacon,
csatlósai kíséretében. Nyilvá
nosan itta a vért és nyilvá
nosan hirdette, hogy uralma
jogtalan, törvénytelen és is
tentelen. De mit tehettek el
lenem? - üvöltötte. Meg
ölöm, aki ellentáll. S meg is
ölte. A régi zsarnok nem ta
gadta, hogy ő bitang, szipo
lyozö, istentelen zsarnok.

A modern zsarnok más. Ha
megvizsgáljuk például az új
vörös cár, vagy valamelyik
távol-keleti, esetleg közép
délamerikai rablóhadvezér
tetteit, világosan láthatjuk a
zsarnok minden változatát. Ez
a mai zsarnok ugyancsak kor
bácsot hord, noha bomba,
vagy gépfegyver alakjában.
Páncélját nem az ing fölött,
hanem az ing alatt viseli,
mint golyóálló mellényt, Tá
bornokai kíséretében kimegy
ő is a piacra, de nem saját
kezűleg korbácsolja meg a
ronda kézműveseket és pisz
kos pórokat. A korbácsolást
testőrei előre elvégzik, meg
tisztítják a piacot a fazeka
soktól. szétrúgják a mézeska
lácsosok sátrait, hogy legyen
hely a mindennapos díszme
netnek. "Mindennapi dísz
szemlénket add meg nekünk
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ma," - így tanítják a Mla
tyánkot az új zsarnok káp
lárai. Mert papok nincsenek;
ezeket a sötét-lelkű, férfiat
lan egyéneket, kik a népet,
államellenes módon, a min
dennapi kenyér kérésére ta
nítják, börtönbe kellett vetni.
A piacon tehát testőrök, ope
rettekből ismert tábornokok
és egyéb csizmák között
megjelenik a modern zsarnok.
A mellékutcákban éljenez az
eleve megkorbácsolt nép, mert
jön a zsarnok, nem lovon u
gyan, de egy tank tetején. A
csizmák indokolatlanul csat
tognak és a zsarnok büszkén
körülnéz. Aztán rádióbeszé
det intéz szeretett népéhez,
melyben bebizonyítja, hogy
nemcsak ő szereti a népet, ha
nem őt is szereti a nép. És
mindenki az ő híve, a mosta
ni vörös választásokon is ki
lencvenhat százalék szavaza
tot kapott, mindenki őt sze
réti, mindenki őt szolgálja.
Ez jórészt igaz is. A zsarnok
alatt csakugyan mindenki
szolga. Ebben egyeznek a
mindenkori zsarnokok, a szol
gaság intézményesítésében,
korbáccsal és páncélautóval.

De a modern zsarnok ra
vaszabb. Ű nem vallja be oly
tisztességesen és nyiltan, mint
hajdani elődjei, hogy uralma
jogtalan és istentelen. Nem.
Ű a szolgasághoz mithikus
tankönyveket és rádióbeszé
deket mellékel, melyekkel
megmagyarázza a népnek,
hogy az élet célja a szolga
ság. Mivel a költőket és tu
dósokat, ezeket a haszontalan
fírkászokat, kik a szabadság
ról s az emberi méltóságról
fecsegtek, kénytelen volt el
égetni, vagy száműzni, né-
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hány korcsmai cinkosát kine
vezi költőnek, tudósnak és fi
lozófusnak. Elrendeli, hogy
ezentúl ezek és ezek költ6k
és professzorok legyenek, a
kik megtanítsák a népet a
szolgaság szeretetére, a nyo
mor, az elnyomatás imádatá
ra.

A mi mesterünk Aquinói
Szent Tamás bárcsak enged
né nekem és társaimnak, hogy
a mennybéli Királyság jó
harcosai lehessünk s el ne
fáradjunk dicsősége hirdeté
sében. Gyarapítsa a mi tehet
ségünket, szálljon vállunkra

. a Tüzes Galamb; kérünk, Ta
más, röpítsd belénk a bátor
ság lángoló szellemét, hogy
üldöztetésünk miatt se essünk
kétségbe, hanem diadallal és
a te lobogóddal, egyetértés
ben az édes Anyaszentegy
házzal, meneteljünk a menny
béli Trónig, s kövessenek
minket a kicsinyek és az el
nyomottak! Óvj minket, Iste
nem, a kísértésektől, hogy el
leneink dícsérete meg ne va
kítson minket, óvj minket a
Sátán ígéreteitől, hogy hűsé

gesen szolgálhassuk a te sze
gényeidet s a te szellemedben
munkálkodhassunk a prole
tárok felszabadításán, Engedd
közelünkbe az új rabszolgá
kat, s adj erőt nekünk, hogy
letéphessük láncaikat. Hívd
ki az éjszakáből. vezesd a
napvilágra a sötétben sinylő

dő rabokat, mentsd meg őket

a kevesek sok pénzének zsar
nokságától, mentsd meg őket a
bankoktól. a rossz törvényho
zóktól, a kiskirályok harag
jától! Tarts meg minket, Is
tenem, dicsőséges hadsere
gedben, hogy harcolhassunk a
te Királyságodért ezen a vi-
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lágon - mert te vagy az e
gyedüli Király -, hogy küzd
hessünk a te diktaturádért,
mert te vagy nékünk az egye
düli diktátor, te és földi hely
tartód, Szerit-Atyánk, a Római
Pápa.

Horváth Béla.

MUNKASOK.
Nincs nemesebb feladata a
katolicizmusnak, mint a kül
városok és falvak meghódítá
sa. Kiragadni a nyomorulta
kat, a "munkátalan munkáso
kat" a testi és lelki nyomorú
ság vígasztalan sötétjéből,
igazságot és jó hírt vinni az
evangélium nélkül tengődők

nek, munkát, kenyeret, igaz
ságos bért adni az éhezőknek,

a szentségek nélkül szűkölkö

dőknek. A proletárok Istent
keresik. Sokkal inkább kere
sik, mintsem gondolnák azok,
kiknek parancsuk van arra,
hogy igazságot adjanak e ki
fosztott és meggyalázott nép
nek. "Nem keresnél, ha már
meg nem találtál volna", 
mondja Pascal; elmondhatjuk
mi is a kicsinyekről, a köhö
gősökről, kiket mindenki el
hagyott, elmondhatjuk róluk,
hogy kétségbeesetten keresik
helyöket az Egyházban. Af
rikai hittérítők, kik a dárda
dobó, tetovált vadaknak viszik
Krisztus hírét, szakállt nö
vesztenek; engedélyt kaptak
a szakállviseletre, mert a va
dak csak a szakállasoknak
hisznek. Szerintök akinek
nincs szakálla, az még gyer
mek, tehát nincs benne okos
ság s szavának hinni nem le
het. De az Egyház okos térí
tői szakállasan járnak az er
dőkben, megtanulják a vadak
nyelvét s Isten seregébe őket
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besorozzák. Egy kis méltá
nyosság, egy kis szakáll kel
lene a külvárosokba is.

Les pauvres s' ouvreant peu, mais
Il n' est pas impossible de gagner
ieur coeur.
11 suffit de faire attention il eux et de
les traiter avec un peu d' honneur.

Mégis mily sokszor hiány
zik e kicsiny méltányosság.
Nem kellene sajtónkban a
"munkáskülsejű" embereket
mindjárt vörös csőcseléknek

nevezni, suhancoknak és elve
temülteknek. Ezzel csak felé
lőtlenségük és kítaszítottsá
guk tudatát tartjuk ébren. A
.munkáskérdést nem kellene
rendőri problémaként kezelni.
A nép azé, aki fölszabadítja.
És nincs jogunk visszautasíta
ni azokat, kiket Isten nem u
tasít vissza, nincs jogunk el
taszítani azokat, kiket Isten
magához akar vonzani, nincs
jogunk elítélni azokat, kiktől

Isten nem tagadja meg ma
lasztját. Apostolok kellené
nek, kik mindenkivel szóba
álljanak, hogy mindenkit meg
javíthassanak. Sokan hisznek
a hazugságnak, mert senki
sem tanítja őket az igazságra.
A szegények káromolják az
isteni Gondviselést, de ezért
azok fognak felelni, akiknek
dolguk lenne, hogy tanítsák
és óvják a szegényeket. Dol
gozni kell a népért, meggyó
gyítani bajait s akkor elfo
gadja tanításunkat. Jóra kell
nevelni a népet és igazságra,
akkor megmentjük a társa
dalmat, mert ahol a nyomorú
ság uralkodik, ott a gyűlölet

hamarabb fog győzni, mint a
szerétet. Misszionáríusok kel
lenének a külvárosokba és
falvakba, a reszketősök, ör
dögűzők és szekták közé,
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misszionáriusok kellenének,
kik apostoli hevülettel és pél
daadással visszavezessék a
Római Egyházba a minden
honnan kilökött szegényeket.
Ez apostoli munka azonban

,
SZINHAZ
PEJU JAVOROV bolgár iró
"Zivatar" círnű darabja őszin

te meglepetést okozott a Nem
zeti Színház közönségének.
Amíg az eddigi .Jcultúrcsere
darabok," akár a finn, akár a
lengyel, alig voltak színpad
képesek s csak a rendezési
érdekességek tették őket el
fogadhatókká, addig ez a há
ború előtti bolgár szerző o
lyan színpadra termett, sűrí

tett drámai atmoszférát, szin
te rutinos, öreg franciákat is
megszégyenítő színpadi cse
lekményfergeteget hozott a
színpadra, amely egyszeriben
megtalálta a legszélesebb ré
tegek felé is az útat és á ma
gyar-bolgár kultúrbarátság
így az őszinte siker jegyében
pecsételődött meg. Ha eszkö
zei néha kissé elavultak és
multszázadiak is - nem sza
bad elfelejteni, hogy a hábo
rú előtt írták - mégis ezer
szer szívesebben látunk ilyes
mit a színpadon, mint mikor
eposzt és lázálmokat akarnak
színpadí képekbe gyömöszöl
ni és lámpással is hiába ke
reshetni meg a drámát a mé
gis csak akcióra termett desz
kákon.

Jomorop drámájának fősze

replője a múlt. A földbirto
kos Párisból hazatért fia ta
nuja lesz annak, hogya ház
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csak akkor lesz sikeres, ha
valóban segítünk is a népen.
És pedig nem alamizsnával.
Mert vakmerőség az alamizs
na ott, ahol igazságra és jogra
volna szükség, hb.

huszonhárom éve nem látott
barátja, egy politika miatt
száműzött és most hazatért
ezredes anyját megcsókolja.
Huszonhárom évvel ezelőtt a
földbirtokos személyi bizton
sága kockáztatásával rejteget
te és szöktette túl a határon
az ezredest és fiatal felesé
gét is kényszerítette arra,
hogy az elhagyott tanyán el
rejtett barátjának élelmiszert
vigyen. Az ezredes visszaélt
az elhagyott tanyán a fiatal
asszony védtelenségével és
így a fiú az ő fia. A földbir
tokos, akinek nem született
több gyermeke, régi családjá
ra büszke ember, rajongásig
szereti fiát, és feleségét. És
a fiú meg az asszony is csak
őt szeretik, a természeti tör
vények ellenére is. Minden
izében mély és emberi esz
közökkel rajzolja Javorov azt
a vihart, amely a födbirto
kos lelkét végigszántja a ti
tok kiderítésekor. Legjobb
barátja csalta meg, mikor ő

érte kockáztatta vagyonát és
életét, legkedvesebbjét, a fele
ségét rabolta el tőle és egyet
len utóda, örököse sem övé.
Mesteri kézre vall, ahogy ez
a jó ember egész könyezeté
vel el akarja hitetni, hogy
csak az asszony lázálmában
történt meg a házasságtörés,
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