
SZERKESZTŐI ÜZENETEK

H. R.. SZEGED. Arisztotelesz és a skolasztikusok ősanyagát, matería pri
máját, a teljesen megformálatlan anyagot a fizika mai napig nem találta meg.
A fizikai anyag legkisebb részei, a különféle testecskék. korpuszkulumok (elek
tronok, mezonok, nukleonok, varitronok, kvantumok) már megformált anyag,
materia secunda. A testecskék lehetnek pozítívok (pl. a pozitív elektron, a pozi
tív mezonok, aztán a proton s a pozitív varitronok] , lehetnek neqatívok (pl. a
negatív elektron vagy pozitron, a negatív mezonok, aztán a negatív proton
vagy negatron s a negatív varítronok] és lehetnek sernleqesek (ilyenek a kvan
tumok). Egy negatív meg egy pozitív testecske két kvantumnyi semleges tes
tecskévé egyesülhet. Ez az utóbbi megint felbomolhat egy pozitív meg egy
negatív testecskévé. Ha a semleges testecskéket egy faUal [elképezzűk, ak.kor
a pozitív korpuszkulumok volnának azok a téglák. amelyeket ebből a falból
kiemelhetünk, a negativ testecskék pedig azok a lyukak. amelyek a kiemeIt tég
lák helyén maradtak a falban. A semleges testecskék együttesét jelképező fal
emlékeztet valamicskét az ösanyagra, csak az a baj, hogy a fízíkusok több
pozitív teste cskét észlelnek. mint negativot, és így nemhogy elképzelni, de még
elgondolni sem tudjuk, miféle falból ernelődtek ki a fölös számú pozitív teste cs
kék, vagyis azok. amelyekhez nem találunk a falnak képzelt semleges anyagban
lyukat.

Z. A., BUDAPEST. A vallás meg a babona között lényeges különbség
van. A vallás jeligéje: m i n i s t r a r e, Istennek szolqální, enqedelmeskední, a
babonáé: m i n i s t r a r i. szolgálatunkba fogni a természeti s a természetfölötti
erőket. mégpedig varázscselekmények és varázsigék által. A vallásos ember azt
mondja: Atyám, legyen meg a Te akaratod, általam és rajtam legyen meg a Te
akaratod. Vagyis a vallásos ember a maga akaratát Isten parancsolataihoz
és gondviselő végzéseihez igazítja. A babonás ember viszont azt mondja: Varázs
cselekményeírnnek és varázsigéimnek kényszerítő hatására leJ9,yen meg az én
akaratom. Ö tehát a maga akaratához akarja igazítani a természeti s természet
fölötti titkos erőket. - Bármennyire ellenkező irányba halad is a vallásos meg
a babonás magatartás. mégis keveredhetnek egymással. Láttam már olyan kato
likust, aki dicsértessékkel köszöntötte papját. mint Krisztus emberét, de ugyan
akkor a gombját is megfogta, hoqy a papból kiáradó és szerencserontö varázs
erőt elparancsolja magáról. Az is előfordul, főleg az egyszerűbb vallásos lelkek
életében, hogy megszabott imáik elvégzésével a maguk akaratát igyekeznek rá
kényszeríteni Istenre. megfeledkezve az imádkozó Krtsztus példájáról: oo••• mínd-
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a zoná lta l ne az én a kara to m legyen meg. hanem a T iéd" . Komolyan va llásos

ember kiküszöbö l é letéből mide n baboná s mozzana tot.

M. L., E SZTERGOM. Igen. magában tekintve ér téke sebb az az erkölcsi
cse lekedet, amely nagyobb cr öfcszít és ün kb e kerül. rnert hiszen több á ldoza tot

kiván, erősebben kell akarnun k. jobban azonositj uk vele magunkat. Gondoljunk
csak arra , hogy a szer cte tlcnséq vagy éppen ellenséges érzés leküzdése mek
kor a megeről te té s t kö ve tel a heves term é sze t ű embertől. Eg y halvérű feleba rá 

tu nk sokkal kevesebb idő- és erőfel haszná lással fogja ezt elérni. az ő érdeme

en nek mcqfclelö en kisebb is lesz, mert a szcrc ncs éscbb a lkat az ő tevéken y ségé

től függetl en, ingyen kapott természet i adott ság . De mind járt más a helyzet.

mikor tervszerű megszoká snak , önn evelésnek köszön heti az ember a cse lek vés
be li kö nnyebbséqc t, Sza lézi Sz. Fe ren c állandó ön f ék cz ésscl idővel a nnyira le
győzte szenv cdelrnes te rmésze té t . hogy a szelídség pé ldaképe let t, A ttól kezdve

életében egy-egy bánta lom keresz tén yi elviselése ug yan magában tek int ve kisebb
erkölcsi értéke t jelentett , min t pl. Gu a lbert ! Sz . János hős ies cselekedete. a ki
fiat al korában hal ál ra kere své n ellenségét . a zon az emlékezetes na gypénteken
boss zúvágyának szint e emberfölö tti l e győzé sébe került azt meg nem ölni: de
azért nem ké tséges, .hogy Sz . Ferenc álla ndó önneve l ésének óri á si értéke ' csak

úgy benne vo lt sze lídségének mindcn egyes megnyilvánu lá sá ban, mint ahogy a
meqnemcs ítet t gy ümölcsfa ned ve o tt v an a fa míndcn cqycs gyümölc sében és

köz li vele a sa já t érték ét. H asonlókép pen a még gyakorla tlan imádk ozón ak foly
tonos k üszköd ése az elszóra kozás ellen nö ve li ugyan az ilyen k üzdelrnes imád 
sá g erkö lcsi ér téket: de ha idővel a z az imádkozó eléri a zt, hogy imádsá ga
kevesebb önlegyőzésébe kerül , ez nem jelen t érté kc s ökkenes t. Mert most már

hián yzik ugyan belőle a nagy küzdelem értéke. mert csökkent az akaratnak az

elszórakozással szemben va ló engedéke nysége: de ez nem ve sztesége . hanem nye
re sége az igazi erkölcsi szabadságnak. Éppen az ilyen kitartó gyakorlássa l szer
zctt könn yebb séget nevezzük e r é n y n e k.

EGY FI GY ELME S O LVASO. Hogy nucrt közöltünk ké t év mu lt án
"hasonló [ell eq ü" ér tekezést. erre kimer it ő vál aszt olvas ha t ki a z Új Ember
a ugusztus 12-i vez é rc i kk éb ő l . Szcrzönk azon nem csodálkozott. hogy nem rnin
dcnki ké pes megért eni a szerkeszt és szem po ntja it. levelének saj á to sság ain azon
ban kissé e l t ű nődö tt ,


