
SZERKESZTŐI ÜZENETEK

T ö b b e k n e k, - A hazugság kérdésében e helyen ismertetett állás
pontunk szabatosan a' katolikus tanitás álláspontja, azért nincs mit enyhíteni
rajta. Bün ugyan nunden hazugság, a szükséqböl mondott hazugság is az, de
nem súlyos bűn. Minél súlyosabb volt a lelki konfliktus, és minél végzete
sebb következményekkel járt volna az igazlelküséghez való ragaszkodás, an
nál kisebb bün volt az a hazugság. Esetleg nem is volt nagyobb azoknál a
bocsánatos bűnőknél, amilyenek komolyabb lelki élet mellett is elő-előfordulnak

(e qv-cqy kisebb dicsekvés, hiúság, kíváncsiskodás, egy kis érzékenykedés}.
De egészen büntelenné nem csökken, ha egyáltalában beszámítható volt a cse
lekedet. Ha valaki ezt az elbírálást is keménynek érzi, gondolja meg: a szük
ség cseten használt hazugság büntelenné nyilvánítása nem oda vezetne-e, hogy
sokan komoly szükséq eseten kivül is nyugodt lelkiismerettel folyamodnának
hazugságokhoz7 Nem szabad azonban felejteni Szt. Ágoston sza vát: "Csak az
igazat beszéljük, dc nem vagyunk kötelesek minden igazat elmondani". Egyéb
ként ,a hazug állapota főként azért szomorú, mert utóbb már saját maqanak
is hazudik, elzárja lelkét a reális élet és az önismeret elől". (Schütz.]

H. H. - A hazugság egyetemes tilalma, éppen mert egyetemes, az or
vosra is vonatkozik. Ez még korántsem jelenti azt, hogy az igazság nevében
adja föl orvosi tartózkodását. vagy hogy aggodalmait ne lenne szabad a be
teg előtt elhallgatni, még ha nyiltsága maradék kis önbizalmatól fosztaná is
meg a beteget. Erről szó sincs' Mért kellene az orvosnak a beteg előtt hangosan
gondolkodnia7 Hogy a betcq kérdezősködésére hogyan fog az igazság sérelme
nélkü!' de egyúttal a beteg érdekeinek megfeleIöen válaszolni. azt szaktudása
és lelkiismerete fogja neki esetenkint megmondani. Gyakorlata és szeretete
még reménytelennek minösűlő esetekben is meg fogja találni a megfelelő fel
vilaqositó és bátortró szavakat anélkül, hogy hazugságra szorulna, Már F. W.
Foerster rámutatott arra, hogya hazugságnak beteggel szemben való elvi meg
enqcdcttséqe milyen romboló bizalmatlanságot ültetne sok súlyos, sőt nem is
annyira súlyos beteg szivébe. Es mindenkire lesújtó volna az a gondolat, hogy
ha egyszer komolyan megbetegszünk, kíméletből bezárul a világ körülöttünk és
vége az őszinte szónak, A beteg jó megfigyelő, hamarosan észreveszi a jó
szándékú ámítást és nyugtalansága csak növekszik. Az ember - a beteg is
- az igazságra van teremtve és az evangélium szerint "az igazság fog benne
le ket meqszabadítani".

K. F. - Rosszul tudta. Mí nem vagyunk i d e a I i s t á k, ahogy idealista
j f urne vagy Berkeley vagy Fíchte, Schelling. Hegel. Mí a világot nem tartjuk
,,~ ('[;:1.,,,1' gondolatának. sem Isten pusztán Benne maradó gondolatának, ha
nem tőlünk függetlenül meglévőés Istentől különbözö valóságnak. Mí tehát
r e a I i s t á k vagyunk. Valljuk. hogy van világ. - Az más kérdés, hogy mi
a világot nem tekintjük magától-valónak, hanem mástól-valónak, tehát teremt.
ménynek. Csak Isten magától való, minden más Tőle való.
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D . I. Buda pest. - ..Istcnhív ö embe r vagyok - olvassuk levelében -.
má sré sz t azonban min t fiziku s arra a felt evésre haj lok. hogy az a nya g örök.
H ogyan lehe tne ist en hiteme t összeha ngo lni e tudomán yos fe!fog ásommalT"
Az anyag örök, ez t a tételt a ke re sztény hit tel nem lehet összehanqolni, de
az istenhittel nin cs ellentétben. Gondo ljon csa k az ókori nagykultúrájú népek
fia ira , köztük Platónra és A ri stot cl ésre. ök színt én az t vallo tt ák . hogy az
anyag ör ök , mégis hittek Ist enb en. Abból a meggyőződésből. hog y az anyag
örök, nem következik a z. hog y nincs Is ten. Többe t mondunk: még az sem
kö ve tkez ik bel öle. hogy lsten nem Teremtője, han em csa k Alakítója a z an yag
na k. Aq u. S z. T a má s szcrint, ha nem tudnók a kinyila tkozta tásbó l. hogy az
anyag időben kezd öd ött , a z anyag akkor is ter emtmény volna . Ahogy (ez a
hasonla t tőlünk cred ) a moz ivásznon örök től fogva vo lna moz q ókép, ha egy
vetí tőgép öröktől fogv a m ű k ödn é k . de a mozq ökcp így is m ásodlaqos, függő

valami vo lna . vc títm ény s ug yanúgy az a nyag is csak azé rt volna örök, mert
Isten öröktől fogva ter emten é. de az anyag így is m ásodlaqos, ' függő létező

volna . azaz ter emtmény.

T. Sz. - Iga z-e. hogya kereszté nység ellensége a ;gépnek? - N em
igaz . A gép eszköz. am elynek birtokába n könnyebb a munka, nagyobb a z
er edmény. jobb a min ő s éq , eg yen le tesebb a termék, gé ppe l nélküle egy sze
r ücn lehetetl en válla lkozások is megoldhatók. O t hat ár ozott elöny. V an-e kö
zöttük egy is, amely erkö lcs i par ancsba ütköznek? D e vannak a gép i mun
k ának hát rán yai is. N ev ezet esen : az emb er szo lq álja ki a gépet. enge delme
sen elfoga dva a gép rit musát, - a gép tip izá l, uniformizá l munká st , gy árt
mány t egyaránt. - a gép olyan gyilkos fegy vereket produkált. melye kn ek
ha tása azelőt t elké pzelhe tet len vo lt. Amint azo nba n a jó cél nem szentcs ití
az önmag ába n rossz eszközt, ugyanúgy ne:n marasz ta lja el a gonosz cél a zt
az eszköz t, mcly magában véve k özömbös, A gé p ped ig az. A gép csak
I e h e t ő s é g. amelyet az ember á llít jó vagy ro ssz cél szolq ála tá ba . A ke 
rc sztény ül gondolkodó kezében a gép termelőeszköz a több J<:e nyér. a jobb
munka szolgá la tá ba n - lehetőség a rra. hogy mind enki többet olva sson , jobb
zenét halljon , m élycbh szcrnélyi ku lturá t alakithasson ki. hogy a családa nya
vissz at érhessen gye rm ekei körébe. - De van a gépnek eg y harmadik. még
eddig nem eléggé m éltá n yolt hi vatá sa is. A tudományos müszerek hall atlan
tökélet esedése új uta kat nyitott a meg!smer és számára . A z alkalmazott tu 
dom ányokna k sz ükséqszerű fellendülése mű szaki egyetemeke t igén yel. A gőz

gép feltalálá sá t nyom on követte a m üeqyetem ek keletkezé se, Es végül: a
gépek megtervezése és megalkotása nyi to tta meg az ember szem ét a teremtés
technoló giá ján ak meglát ásár a . A müszakil a g csiszolt elme nehezen fogadj a be
az álla ti és növén yi "gépek" maguktól va ló fej lödését. A szerves vilá g tervező

és alkotó M érn ök én ek arca többet ve t ít elénk a lát ha ta tlan Teremtő kép éb ől .

mint az ..Első rnoz qat ónak" hideg és elvont Iönséqű foqalmát.


