
hangon, visszafojtott indulattól
reszketve: Nem igaz, ha azt mond
ják nektek, hogy Franciaország a
hazátok . .. Hasszan észbe kapott.
Néhány percig még felindultnak
látszott. Mintha akart volna mást
is mondani. Ugyan mit? Nálánál
nagyobb erő gátolta meg benne?
Akárhogy is, de a gyermekek nem
tudták meg tőle, hogy hol a hazá
juk ..."

Azóta, hogy Rétif megírta tanul
mányát, rengeteg vér ömlött s öm
lik még ma is Északafrikában.
Nyilván .a franciák is világosan

A KIS ÚT

felismerték, hogy az ottani élet
"nem mehet így tovább". Kár, na
gyon nagy kár, hogy az északafri
kai írók megszólalását csupán iro
dalmi eseménynek fogták fel Pá
risban s nem hallották vagy nem
akarták kihallant ezekből az álta
luk is kitüntetett művekből népek
sóvárgását az Igazságosaágra és a
boldogabb életre, azt a vágyakozá
sukat, hogy emberi személyeknek
és szabad embereknek számítsanak,
s azt az elhatározásukat, hogy re
ményeik annyi kudarca után ma
guk veszik kezükbe sorsukat.

amikor kifejezni akarja, hogy mi
Iyen cselekedetekre indít a szere
tet. Felsorolja, hogy a szeretet tü
relmes, kegyes, nem fuvalkodik fel,
nem cselekszik rosszul, nem keresi
a magáét, nem gerjed haragra,
mindent elhisz, mindent elvisel.
Kempis Tamás pedig azt mondja,
hogy "a szeretet terhet nem érez,
fáradalrnat számba sem vesz, a le
hetetlent nem panaszolja fel, mín
denre alkalmatos, sokat teljesít és
végbevisz, amit a szeretetnélküli
abbahagy. A szeretet a fáradalmak
ban nem lankad, a szorongatások
ban nem szorong."

Az ilyen lelki beállítottság, az
ilyen magatartás valami önmagá
ban kívánatos nagy jó, amely
ugyan a szeretet érzelme által ka
pott életet, de amelynek nem sza
bad elmulnía, elpusztulnia. ha a
szeretet érzelme elhalványul, vagy
elmúlik. A szerétet érzelmének át
kell változnia a szeretet erényévé.
amely továbbra is életben tartja a
szeretet cselekedeteit.

De amíg a szeretet érzelmébál a

Sokszor hallom, hogy a ezeretet a 'legnagyobb erény. Nem tehetek
róla, de én ezzel szemben lelkemnek legbensejében úgy érzem, hogya
hűség az, ami a legszebb és legnagyobb. És a legszociálisabb erénynek is
ezt tartom és a legnemesebbnek is. De mivel azt hiszem, hogy távolabbi
hatásaiban nagyjelentőségű az alapfogalmak tisztázása, kérem, irjanak
egyszer a Kis Utban erről is.

Szívesen, erről a szép kérdésről!

Nagy püspökünk, Prohászka Otto
kár valamelyek Szeretetszövetségi
körlevelében így ír róla: "Szeretet
és hűség ikertestvérek. Amikor vir
raszt az egyik, pihenhet a másik.
Ha ébren van a szeretet, nem kell
a hűségnek őrhelyén lennie. De ha
lanyhul a szeretet, átveszi felada
tait a hűség."

A szerétet - rnint érzelem - tu
lajdonképpen visszahatás valame
lvik érzékileg, értelmileg, vagy er
kölcsileg kellemesnek, hasznosnak,
szépnek, jónak tartott külső hatás
ra. Kívánatosnak tartok valamit:
szeretem.

Amikor valamilyen oknál fogva
már nem kívánatos számomra ez a
hatás, megszűník a szeretet iránta.
Már nem szeretem és ezen nem le
het változtatni. Ennyit a szeretet
érzelméről.

De a szerétet nem passzív érze
lem. Amikor jelen van, akkor cse
lekvésekre indít. Kifejeződni akar.
Aktívvá tesz.

Szent Pál nem talál elég szót,
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szerétet erénye lesz, az hosszú és
sok nehézséggel járó folyamat,
amely csak egy másik érzelemnek.
illetve egy másik erénynek a se
gítségül hívásával, felébresztésével
és gyakorlásával érhető el. Ez az
érzelem és ez az erény a hűség.

A hűség, mint érzelem, adottság,
amely különböző fokban veleszüle
tik az emberrel, és nem más, mint
egy tudatalatti tapadás, "ragaszko
dás" valamely emberhez, ember
csoporthoz, helyhez, szokáshoz, esz
méhez, formához. Magában sem
nem rossz, sem nem jó: mind a
kettőnek forrásává lehet. Fakadhat
belőle testi-lelki tunyaság, gondol
kodásbeli restség, a haladás meg
kötése, felelőtlenség, illetve a fele
Iősségnek másra való áthárítása,
stb.

A tradiciókhoz, emberekhez, nép
hez, eszméhez való ragaszkodás 
a hűség érzelme - akkor válik
erénnyé, ha a felÍsmert erkölcsi jó

irányában tudatosítjuk, gyakorlás
által erősítjük és igy állandó ma
gatartássá fejlesztjük, akár a hősi

ességig, sőt szükség esetén "usque
ad sanguinem", a vértanúságig.

Nagyon is érthető, hogy Ön a hű

séget a legnemesebb és legszociáli
sabb erénynek érzi, hiszen barát
ság, szerelem, hazaszeretet, a tár
sadalommal szemben való elköte
lezettség, az Úr Istennel szemben
való elhelyeződésünk a hűség eré
nyén alapul.

De ne feledje, hogy a hűség a
szereteten alapul. Amit nem szeret
tünk meg, az iránt nem indulunk
hűségre, és így a hűség a szerétet
gyermeke, megnyilatkozásaiban pe
dig ikertestvére a szeretetnek, aho
gyan a nagy püspök mondotta.

Viszont amihez hőséggel ragasz
kodunk, azt egyre jobban meg is
szeretjük s igy azt is mondhatjuk:
szeretetből lesz a hűség, hűségből

lesz a szeretet. Úgy legyen! F.

SARKÖZY pAL pannonhalmi főapát élete (1884-1957. V. 10.) szép
élet volt, amelyre méltán illik a kifejezés, hogy "befejezett műalkotás",

Sárközy Pál életét egy eszme szolgálatába állította. Ezt az eszmét mű

vészi tökéletességgel formálta ki a lelkében. Hosszú élete során egyetlen
pillanatig sem lett hűtlen ehhez az eszméhez, hanem minden erejét lat
bavetve dolgozott ennek a megvalósításán. Az ó élete is több ágú lánc
nak látszott kívülről: tanár volt, tudós, lelkivezető, szerzetes előljáró,

főpap - de ennek a gazdag életnek minden mozzanatát egyetlen alap
gondolat fűzte szétbonthatatlan egységbe: a bencés szerzetesi életeszmény.

Kivételesen nagy tehetsége és annak kifejtésére irányuló egyéni haj
lama fiatal diákkorától kezdve a matematika művelésére vonzotta 
még pedig nem egyszerűen a kész eredmények befogadására, hanem ön
álló kutató és alkotó munkára. Már' gimnazista korában feltünt a Mate
matikai Lapokban kifejtett munkásságával, egyetemi tanulmányai bebi
zonyították rátermettséget és doktori dolgozatá alapján (Az algebrai
számtestek alaprendszerének meghatározása 1914) mindenki joggal vár
hatta, hogy a magyar matematikai tudomány egy új, európai csengésű

névvel gazdagodik.
Az önálló kutató munkára vonatkozó álma, életének egyetlen nagy

szenvedélye azonban nem válhatott valóra, mert rendje érdekében erről

le kellett mondania. Ahelyett, hogy a matematika egy meghatározott ágá
nak művelésére szentelhette volna egész munkásságát, arra kellett vál
lalkoznia, hogy a matematika nagy területein szerezzen általános tájé
kozódást.
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