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A milanói Szent Sziv-egyetem
nek központi épülettil az egy
kori Szent Ambrus-monostor
szolgál, amelyet cisztercita szer
zetesek alapítottak 1498-ban. In
nen a tisztelet és ragaszkodás,
amelyet az egyetem minden
adandó alkalommal kifejezéere
juttat Szent Bernát, a XII. szá
zad e ragvogó alakja iránt.
Idén is, amikor Szent Bernát

. halálának nyolcadik centenári
umáról emlékeetünk, a Szent
Szav-egyetem derekasan kivette
részét az ünneplésből, a többi
között egy nemzetközi jellegű
elöadáe-sorozattal, amelyet a
bernardinus gondnlat elismert
tudósai tartottak. Az előadáso
kat azóta nyomtatásban is köz_
zetették. A kötet - mint Renato
Laurenie írja az Osservatore
Romanóban - valósággal szin
tézdsét nyujtja azoknak a je,len
tö!s problémáknak, amelyek
Szent Bernát szellemét és szá
zadáj foglalkoatatták: azt a szá
zadot, amely annyi téves meg
ítélés után egyre nagyobbnak
bontakozik ki, noha még min
di,g- van mit felfedezni benne.

Ü!-;szesen tíz tanulmány szere
pel a, kiadványban, Lanrenti
azonban csak hármat tárgya!
behatóbban, Az egyik France
seltini professzoré, aki saiát ko
rának eseményei közt szemlél
teti Szerit Bernátot A másik
tanulmány szerzője .Iean Lee
lercq, aki Szent Bernát teológi
;dit, II harmadiké Sofia Vanni
II O'IJi !/hi , aki Szent Bernitt í'ilo
lMiáját világítja meg. Laurenti'
".zerint ők hárman nyujtják ada
taik bőségével és meelátásaik
uiseerűségével a legtöbb segít
SB:;ct ahhoz, hogy magunk elé
állithassuk Szent Bernát igazi
eg-y{>,niség.ét.

F~rjt.,>dő világ volt az, amely
nek Szent Bernát lett a ková
S7.,B. Társadalmi és tudományos
életére két fontos tényező ha
tott, Azebrylk az 1122-ben kötött
wormsi konkordátum; a másik
a nyugati műveltség érintkooé
se HZ arah műveltséggel s rajta
keresztül az; antik göröggel. Em
líthetjük a különböző új-latin
nyelvek kdalakulását is, ami
egyes országokban már megtőr

tént, másutt még folyamatban
volt. Mindez El XII. századot
olyan korsznkká tette, amely
már nem tudta beérni a bagyo
máuvokkal, hanem szorongva
tekintett más tájékozódások felé.
Vilúgos azonban, ha a "novitas",
az ujdonság vonzotta az embe-
reket, nem kevésbbé kötötte meg
őket a "consuetudo", a megsze
kettak súlva. Milyen magatar
tást tanúsított Szent Bernát a
régi és az. új közöttl

Mint F'runeeschi.ni kif~jti.
Szent Bernát szllárdan meg volt
győződve arról, hogy ami a lé-
nyeget illeti, mindenben a ha
zvornúnvra kell támaszkodni.
Erről való bizonvossága nyilván
valóan abból táplálkozott, bogy
mindig olyan ismeretek terüle
térn mozgo~tt, amelyek tekinteté
ben nem órzett kétsévet va~ 1ié
vodést. Az ő gondolatainak tar
talrnát, ámbár magnyilafkozá
sainak rendikívül egyéni hangja
van, az ",gyhil.z hitleU~tcmónyé
nek pontosan meghatárosott és
biztosan hirtokolt ig'azságai al
kotják. S ez természetesen kor
látokat is ámt szellemének.
Szerit Bernát őszintén hiszi,
hozv világ-nRság. nem található
másutt, csakis az ő vilásában,
s hogy a kutatásnak El,'l.olf az
útjai. amelyek kilépnek ebből a
körből, menthotetlenül eltéve~y..-



désbe, eretnekségbe visznek.
Azokban tehát, akik az újat, az
eltérőt, a szekatlant keresik,
nem is láthat mást, mint vesze-
delmes és hűtlen embereket. Er
re a lelkületére van az a hires
epizód is.emelvet Abelard jegy
zett fel: Szent Bernát heves ha
ragra gerjedt, amikor me~hal
Iotta, hogy a Paraclitus apátság
nővérei a Miatyánk recitálása
kor a "panem nostrum quotidi
anum" helyett "panem nostrum
supersubstantialern't-et monda
nak; haragra gerjedt, holott el
lene vetették, hogy ezt a sző
veget örökítette meg Máté, az
Ur Jézus imájának fültanúja, ez
a szővesr tehát történelmileg is,
meg nyelvészetileg is fölötte áll
a hagyományos változatnak. Po
litikai nézeteit is könnyen visz
szavezethetjük a középkor teok
ratikus elméletére: "Petri uter
que gladius, alter suo nutu, al
ter sua manu evaginandus"
(amit így forditanék : Péteré
mind a két kard, e,gyiket saját
kezével húzza ki, a másik az in
tésére hagyja el hüvelvét-) Szi
í!'orúan kulturális téren Szent
Bernát ál'lásf'oglalása ugyanaz,
mint 'I'er-tul liáné, Nagy Gerge
lyé vagy Damiáni Szent Péteré:
minden kulturának, hogy való
han annak nevezhessük, vallá
sosnak kell lennie, és csak any
nyiban kultura, amennyiben
összhanazatos a hittet és annak
szolaálatával. Szent Bernát sze
mében tiszta és határozott a
szétválasztás vallásos tudás és
profán tudás között, s értéket
- 'az isteni tekintély alapján 
egyedü] az előbbinek tulajdonít.

Vele szemben a "novitas"
~épvise:Jője Abelard. Az össze
csapás köztük összecsapás az
eszmék közt is - írja France
Behini -, de ha úzyis látszik,
hogy a kornak e két nagy sze~

roplője II legszélsőbbés legellen
tétesebb poziciókat képviseli -

éppen mert ellentétes volt az
életük is -, valójában ugyanaz
volt a cél, amelyre törekedtek.
Hasztalan keseregnénk rajta,
bizonyos igazságokat osak szá
zadok erőfeszítései után ért
meg az emberiség, amikor 'az
idő múr lecsillapította a viták
hevét s 'a gondolat simán dol
gozhatja magába a megfu
tott utwt. Abelard és Szent Ber
nát ellentéte is végeredményben
csak arra bizonyság, hogy mily
véatelen nehéz megteremtenia
történolemben az egvmást meg
értő egységet még azok között
ia, akik egyképen Istent és egy
házát kívánják szolgálni,

A másik szerző, Jean Leclercq
lényegében arra a kérdésre akar
válaszolni, hogy megérdemli-e
Szent Bernát a "hittudós" nevet.
VoH-e neki s hagyott-e hátra
írásaiban teológiai tanítása
Szinto kézenfekvő - jegyzi meg
Laurenti, aki magát a kérdést
"keovéssé újnak" mondja -,
hol,,"y az értekezés meglehetősen

abbau a mederben mozog, ame
lyet legutóbb a "Doctor Mellif
luus" enciklika jelölt meg. Mint
emlékezetes, XII. Pius pápa
megismétli ebben, hogy Szent
Bernát volt az utolsó egyház
atya, s kijelenti: ámbátor utol
só volt, nem kisebb rendű az el
sőknél. Szent Bernát egyik atyá
:ia az eg-yháznak - adja elő
Leclercq is -, következésképen
-teológiája számos ponthan érint
keeik és szornszédos a többi
atyáéval. Ha tehát van patr-isz
tikus tsológ-ia, és Szent Bernát
nem kisebb az első atyáknál, ak
kor vitán felül megilleti őt a
"hittudós" címe is. S végül ha
ő az utolsó az egyházatyák so
rában, akkor természetes, hogy
olyan teológia következik utá
na. arnelv különbözik az övétől,
s ilyen volt kétségkivül II sko
lasztika. Részletes elemzései so
rán ki is mutatja I...eelereq, hogy
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Szent Bernát gnndolkodásában
ssóhoz jutnak a teológia összes
problémái, és hogy figyelme, ki
terjed a kinyilatkostatás egész
területére. Teológiai fejtegeté
seit azonban nem kőnnyű nyo
mon kisérni, már osak azért
sem, mert előbb meg kell szok
ni a nyelvét és stílusát. Amel
lett nem ismeri a módszeressé
get, gyakran szenvedélyes és
inkább az érzelmi indításokra
épít, Összhangban van ez azzal
a jellegzetes vonásával. . hogy
Isten keresésében és az isteni
dolgok taglalásában miudent a
szeretetre visz vissza, mint ar
ra a központra, ahonnan min
den egyéb a megvilágítását
kapja.

A bölcselet művelője-- ho
esátja előre Sofia Vanni Ro
vighi, s mint Laurenti hozzáfű
zi: méltán - meglehetősen za
varban 'van, amikor lá;tja, hog)'
ez a ragyogó szellem ellenefor
dult a XII. század két legna
gyobb filozófusának, Abelard
nak és Gilberto Porrctanónak.
Egyébként is tény, hogy Szent
Bernát nagyon gyakran kike] t
a bölcselők ellen, amiért nuindig
új észokokat és érveket keres
nek s közben - mint terhükre
rója - megfeledkeznek a lénye
gesről, Ennek ellenére azonban
filozófiai forgácsok hőven ta
lálhatók nála, köztük igen ér
tékesek. Kiváltképen azokon a
helyeken, ahol az emberről be
szél, akit nagysága és méltósá
ga fölébe emel a Napnak és a
csillagoknak. Amiben i~az{lll ki
magaslik Szent Bernát, az 'HZ
emberi Iélek mélvreható ismere
te. Hogy az ilyenirányú megfi
gyeléseknek és tanulmányoknak
akkora fontosságot tulajdonít.
logikusnak tűrrik, mert hiszel!
vallja és tanítja, hogy végered
ményben az erkölcsi problémák

.adnak értelmet ,az örökkévaló-
ságra hivatott emberi létnek és

594

szabják meg' e .lét értékét. Mint
HZ erények és bűnök pszicholó
gusáról, Illa sem mondhatnók
Szent Bernátról, hogy elavult
volna. Ettől eltekintve - írja
Vanni' Rovighi - nehéz lenne
Szent Bernát bölcseletéről be
szélni. ];Jgy mozzanatot azonhan
n~égiski kell emelnünk és pe
dig' azt az Ismeretelmélet körébe
tartozó intelmér, amelyben az
emberi ész, megismerő képessé,
gének határát vonja meg: "Quid
enim magis contra rationem
quam ratione rationem conari
transccnderej" (Mi lenne ugyan
is iukábh az' ész, ellen való, mint
az esszel törekedni az ész föJ{
kerülní t) S mint a tanulrnánv
szerzője is rámutat: Szent BeI:
natnak ezt az észrevétalát nem
nehéz felfedezni Kantnál és Ki
erkegnardnál.

A töblrl tanulmányt Lauranti
csak röviden említi. Szó esik
még Szent Bernát lelkiségéről.
misztíkájáról, Mária-tanáról, le
veleiről, stílusáról és századá
nak szerzetesi szelleméről. A
szerzők sorban: Maur Standa
ert, E. Wellens, P.Roschini, C.
H. l'albo1, Ch. Mohrman. és Phi
lihert Sch.mite. Tizedik tanul
mányként Cepiono de Azevedo
ismerteti a hajdani Szent Am
brus-inonostor régészeti érdekes
ségcit. Bizonyos, hogy a kiad
vány, amelvhez Gemelli, a Szent
Sziv-eayetem rektora írt elő
s;r,ót,az idei Szent Bernát-een
tenárium egyik legmaradandóbh
és legértékesebh emléke.

'I'ermészctbúvárokat mindig
izgatott a kérdés: mi a magya
rúzntu annak, hogy a madarak
oly meglepő módou tudnak tá
jékoz.ódni ~ Annál különősebb,

hogy csak a legutóbbi években
indultak olyan vizsgálódások,
amelyek a puszta feltevésekQIl
túlvezetnek milIket. Érdekes VP-



letlen. hogy két kutató szinte
egyidejűleg, de egymástól teol
.iesen függetlenül lényeg-ileg
ugyanahhoz II kísérlethez Iolva
modótt, hozzá még azonos faj
ta madarakkal is. Az egyik a
kanadai Wilfiam Rowan, a má
sika német 'Verne.r Rüppell.

Míndkettöjüknek az az ötle
tük támadt, hogy feltűnő s így
könnyen megfigyelhető vándor
madarakat fognak el őszi útju
kon, majd vonulási irányukra
keresztben' fekvő igen távoli
helyre viszik s ott elengedik
őket. Rowan amerikai varjak
kal, Rüppel északkeleteurópai
delmánvos varjakkal dolgozott.
Azt akarták megállapítani, vaj
jon a régi Irárivban Iolytatják-e
útjukat a varjak, arnelv esetben
nem érhetik el célpontjukat,
avagy pedig akként ferdítik el
irányukat, hogy mégis odaér
keznek megazokott téli szállá
sukra, A kísérlet mind II két
kontinensen azonos eredmény
nyel járt: a madarak megtartot
ták eredeti iránvukat s elhibáz
ták céljukat. Ebből tehát arra
kellett volna következtetni, hogy
a varjak, amikor elengedték
őket, nem egy határozott célpont
tudatában repültek tovább, ha
nem csupán ösztönösen a be
idegzett irányhoz ragaszkodtak.
Kiderült azonban, hogy tisztán
az irányt követve csak a fiatal
varjak vágtak neki a messzd
ségnek, míg az idős varjak bi
zonyos távolság után általában
eltértek ettől az iránytól s in
gaszerűen ide-oda csapong-va rá
is találtak az elmult évekből is
mert, megszokott tanyára. .
, Rowan is.. meg Rüppel1 is fel
panaszolta, hogy nem tudott ak
kora számban öreg varjakat
szerezni, amennyire la tudomá
nyos megbízhatóság okából
szüksége lett volna, azt azonban
így is megállapíthatónak vél-

ték, hogy különbséget kell tenni

a fiatal varjak és az öreg' var
jak képessége között, Kétségte
lenül megerősítették azóta ezt.
J an Perdek holland madártudós
kísérletei. Perdek már évek óta
seregélyeket fog be azokból il
csapatokból,amelyek ősszel a
holland tengerpart mentén húz
nak el, hogy rendszerint a brit
szigeteken vagy Belgiumban'
töltsék II telet, s a madarakat
BaseIbe és Zürichbe küldi, ahol
nyomban szabadon engedik őket.
A megfigyelések azt mutatják,
hogya fiatal senegélyek tovább
ra is nyugat-délnyugat felé re
pülnek innen, az öregek azon
han csakhamar északra fordul
nak s rútérnekmezszakított út
Jukra,

Gusta» Kramer, a wilhelm
shaveni madárkutató állomás
vezetője, akinek tanulmányából
vettem az eddigieket is, közli

<rnost, hogy neki és munkatár,
sainak sikerült felfedezniök a
tádékozódásnak azt II módját,
amely egyelőre arra nyujt ki
elégítő magyarázatot, miért tud
ják az irányt megtartani a ma
darak. Eszerint bizonyosnak
mondható, hogy a madár a Nap
állása szerirrt határozza meg az
égtájakat. Csodálatos, de így
van. Anuát-esodálatosabb, mert
mi, emberek is, csak akkor va
gyunk képesek erre, ha ismer
jük a napi időpontot és a Nap
állásának megfelelő változását.
Akadnak köztünk olyanok, akik
nek rendkívül fejlett az időér
zékük s így nem szorulnak rá
az órára, a Nap vándorbását il
letően azonban nekik is pontos
számszerűségekre kell támasz
kodniok, amelyeket vagy nekik,
vagy másoknak előzetesen már
meg kelleH határozníok. Vilá
gos - írja Kramer -, hogy
mindezekre az ismeretekre szük
sége van a madárnak is, ha a
világtájak felől tájékozódni kí
ván, akár úgy tanulja meg,
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akár készen az agyával kapja
már azokat. S már az elsö kí
sérletek, amelyeket a wilhelm
shaveni állomás laboratóriumá
ban végeztek, meglehetősen bi
zonyossá tették, hogy ezek a
csillagászati ismeretek a madár
veleszületett felszereléséhez tar
tosnak.

Egy seregélvfiókát attól kezd
ve, hogy kivehették a fészekböl,
úgy neveltek fel, hogy soha
nem látta a természetes Napot.
A kisérleti térség-et, amelybe
tükör segítségével meatérséges
Napot vetítettok, úgy szerkesz
tették meg, hogy a madár on
nan köröskörül csak a szabad
eget láthatta. A seregélyt hoz
zászoktatták, hogy élelmét min
dig- egy pontosan meghatáro
zott irányban keresse. Kitűnt
azután, hogy ezt a beg-yakorlott
irány-t sem találja meg s nyom
ban tehetetlenné válik, mihelvt
a Napot eltávolítják a térség
ből. Ra pedig- váratlanul a Nap
állását változtatták meg, akkor
a seregély :-l ferdülés szögéhez
igazodva tért ki az eredeti és
helyes iránvból. Messzebbmenő

s még- jelentősehb volt egy má
sik kísérlet. A Napot mestersé
.ges fényforrássa.'l helyettesítet
ték s ezt a fényforrást ugyan
abban az állásban h a!?"yták, fi
madarat viszont különböző nap
szakokban ensredték útjára. A
kísérletezők ebből indultak ki:
ha az irányát kereső sereg-ély ?
Nap állását a napi időpont fI
gyelembevételével értékeH, ak
kor változatlan napállás mellett
is időről-időre más, és pedig'
előre kiszámítható iráuvt kell
vennie. Ha például keleH irány
ra volt bep'yakorolva. nkkor
reggel 6 órakor a meeterséees
Nap felé kell renülnie. déli 12
órakor a Naptó'[ 90 fokkal jobb
ra, este fi órakor pedig- a Nap
pal merőben ellentétes irány
ban. És a seregély valóban így
caelokedett l
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Mindezeket a kísérleteket
számtalanszor megismételték, s
az eredmény mindig azonos
volt, Vitatni sem lehet tehát,
hogy 11 madár szer-vezetében egy
teljességgel megbízható fizioló
giai mechanizmus működik,

amely csalatkozhatatlanul feUs
merteti vele az égtáji irányokat.
Kramer azonban figyelmeZItet
minket: ezzel még közel sem 01
dottuk meg- annak a telje.síit
ménynek titkát, amelyet a ma
darak a természetes feltételek
kőzűtt .nyujtanak. Mert ha a
Naphoz való tájékozódás meg is
magyarázza azt, hogy a fiatal
varjak és a fiatal seregélyek
miért őrizték meg 11. helyváltoz
tatás után is az előtte megkez
dett irányt, még az iránymeg
tartás kérdésében is vannak
rnozzanatok, amelyek további
vizsgálódásokat igényelnek. Ér
dekes, hogy ezek közé sorolja
Kramer egyes madárfélék éjsza
kai vonulását is, holott a ma
gamfajta laikus arra gondolna,
hogy éjszaka bizonyára a Hold
hoz igazodnak

Az eddigieken is túlmenő s
még f'ogasabh probléma azon
ban a madaraknak az a tehetsé
ge, hogy messzi távolból is wisz
szutalá lnak elhagyott otthónuk
ba. A galamboknak ez,t a ké
pességét, mint tudjuk, már év
ezredekkel ezelőtt feHsmerte az
ember s azóta is. hasznosítja
üzenetek továbbítására. Médsze
res tudományos vizsgálódá80k
azonban ebben a körben is csak
újabban indultak.

Az első komoly kísérletek.
amelyeket postaealambokkal vé
geztek, meglehetős csalódást kel
tettek, Nyomukban a leg-Wbb
eéhbel i tudós arra aZ álláspont
ra helyezkedett, hogya posta
galamb sokszor bámulatos tel
jesítményét egyedül a szívés ki
tartás javára Irhafiuk. amellyel
a galamb az ismert tájat kere-



SI éseserenoséa esetben meg is
találja. Némelyek csak a posta
galambra korlátozták e7lt a
szkeptikus vélekedésüket, utalva
arra, hogy a postagalamb házi
állat s egyébként is olyan törzs
ből származik, amely különösen
lliagy utakat soha sem szokott
tenni. Mások mind.iárt egy ka
lap alá vették ,a vad madarakat
is, mondván, hogy ezek is csak
azért találnak haza, mert már
ismerik a vándorlásuk közben
bejárt területeket Ez a leki
csinylő nézet csakhamar ú iabb
tápot kapott. Két amerikai ku
tató, Griffen és H ock, 1948-ban
bizonyos madarakat (német ne
vükön "Tölpel", de hogy van-e
magyar nevük. nem tudtam meg
állapítani) vitt el szigeten fek
vő költési helyükről; jóval
odább azután a kontinensen el
engedték és ropülőgépen követ
ték őket. Külsejűkben a sirály
hoz hasonló, mosszdröl fe1ismer
hető nagy madarak ezek, ame
lyekről fel lehet tételezni, hogy
sohasem kalandoznak el a kon
tinens fölé. Az eredmény az
volt, hog-y amikor útnak enged
ték őket, egyálta'lán nem abban
az irányban repültek tova,
amelyben 'a seülöföld.iűket lel
hctték volna,

Körülbelül ugvunebben az
időben fogtak hozzá Kramerék
II wilhelmshaveni állomáson.
hogy kisérleti célokra maguk
tényésszenek postagulambokat.
Ök azután - írja Kramer - ha
marosan megbizonyosodtak ar
1'61, hogy a tudomány nem érc..
heti be az eddigi masryarázattal,
amely csupán a madarak keres
l!.'é!ésére és helyismereteim épít.
Neves galambkedvelőktől is
kaptak olyan jelentéseket, ame
lyek megerősítették, hogy telje
sen g-yakor1atlan fiatal galam
bok is már az első alkalommal
haza találtak. Az-t már 1950-ben
<ikerült kimutatnia Kramernek,

hogy a galambokat be lehet ta
nítani az égtáj akra. Repülésük
pontossága és hazatérésük gyor
sasága és biztessága növekszik,
ha fokozatosan távolabbról, de
ugyanabból az irányból küldik
haza őket. Ha viszont váratla
nul keresztben viszik el őket et
től az iránytól, akkor arányta
lanul több időre van szükségük,
míg megtalálják otthonukat,
mert eleinte hosszabb-rövidebb
ideig a már begvakorolt irány
ban repülnek. Nyilvánvaló
azonban, hogy az égtájakra való
beállíthatóság,aminek feHétele
a bennük működő és már bizo
nyítást nyert fiziológiai mecha
nizmus, még nem magyarázat a
megfigyelt jelenségekre.

Igy került sor 1951-ben egy to
vábbi nagyszabású kísérletre,
amelyhez 46 galambot használ
tak fel. A galambokat, amelyek
Bek addig csak 15 kilométeres
körzetben volt repülési tapasz
talatuk, igen nagy messziségből

agiesseni Gleiberg-vár tornyá
ról engedték útjukra. A távol
ság légvonalban 320 kilométer
volt, ami fizikailag is komoly
próbára tette. a galambokat, hi
szen osak sétarepüléshez voltak
szokva, Kramerék el voltak ké
szülve arra, hogy egyetlen ga
lamb sem fog a maga erejéből

hazaérni. Csupán arra számítot
tak, hogy előbb-utóbb idegen
ducokban keresnek meaedéket s
így a wilhelmshaveni állomás
a galambok zömérőt majd csak
hírt fog kapni; a lelőhelyek fek
véséből azután megállapHhatják,
hogy valóban mozgatta-e a ga
Iambokat valami - ösztönükben
rejlő határozott hasatérési
hajlam és tehetség.

Az első meglepetés az volt,
hogy mind H nyolc galambcsó
port, amelyeke-t: egymástól füg
getlenül röpítettek fel, nyílegye
nesen ész,ak felé szállt tova, te
hát abban az irányban. amely-
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ben az elhagyott o'tthon feküdt.
A másik és még nagyobb meg
lepetés az lett, hogya 46 galamb
közül 30 már aznap hazaért. És
pedig olyan rövid idő alatt,
hogy útjuk tartamát meg sem
állapíthatták, rnert miután in
kább nem számítottak, mint
számítottak a galambok vissza
térésére. nem is gondoskodtak
kellőképen megfigyelőszolgálat
ról. Egy évvel később azután,
amikor akisérletet - természe
tesen újabb galambokkal
megismételték, kiderült, hogy
legnagyobb részük alig valami
veltöhb, mint négy óra alatt
tette meg a hatalmas utat.

A wilhelmshaveni kísérleteket .
csakhamar lefolytatta a Matf
heuis által vezetett cambridgei
madártani állomás is. Ezek a ki
sárletek hasonló eredménnyel
végződtek.. Cáfolhatatlanul be
igazolódott tehát a galamhte
uvésztőknek az a tapasztalása,
hogy a postagalamb, bárhol rö
pítík fel, nyomban a helyes
irányban indul hazafelé. Hogy
akadnak olykor tehetségtelen
galambok is, vagy hogy nem
mindig sikerül hazatéruiök 
akár mert rossz az idő, akár
mert testileg sem termettek rá a
feladatra - mit sem vál,toztat
ezen az igazságon.

Mint már mondottuk, teljes
séggel bizonyos, hogy a mada
rak a Nap szer-int tájékozódnak
fl tisztában vannak la szélrózsá
val. A Nap így ugyanaz.! a szol
gálatot végzi számukra, mint az
ember számára az iránytű, Vi
lágos azonban, hogy pusztán az
iránytűvel kezünkben, vagYIS ha
nincsenek egyéb ismereteink is,
mi sem találnánk el soha a 001
ponthoz. Valóssfnű tehát, hogy
a Nap az irány megmutatása
mellett mé.g más szerenet is visz
a madarak életében. Erre gon
dolt Kramer, annál is inkább,
mert elméletileg 'Illeg is van rá
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cl lehetőség. Elképzelhető ugyan
is, hogy a madár nemcsak az
irányt határozza meg a Nap ál
lásából, hanem az emberi
technika kifejezését használva
-- "navigál" is a Nap mozgása
szerínt,

'I'udiuk júl. hogy<" a csi'llugok
után való hajózást. ami egyik
alkalmazása az asstrouómiának.
már a legrégibb idők tenger-iá
rói gyakorolták. A módszer az
óta is megmaradt, csak éppen
tökéletesebb lett. A mai műsze
rek ugyanis oly pontossággal
ha:tározzák mega csdllag'ászati
időt és a csillagok magassági
szögét, hogy az esetleges hiba
nem is okozhat érzékenyebb za
vart. Feltehetjük-e azonban,
hogya madár a nappálya
alakiából. valamint ennek és II
napi időpontnak viszonyából kö
vetkeztetni tud a maga f'öldre.i
zi helyérej

A kísérletek, amelyeket Kra
merék ebben az irányban vé
geztek, alaposan rácáfoltak er
re a feltevésre. A kísérletekhez
használt galamboknak nem ad
tak alkalmat arra, hogy II fel
szállás előtt megfigyelhessék a
nappályát, s olyan időpontban

engedték őket útjukra, amikor
a Nap magassága .itt pontosan
ugyanaz volt. mint otthon, ami
kor onnan elkerültek. Annak el
lenére azonban, hogy a napma
gasság-gal így semmit sem kezd
hettek. a galambok mégis habo
zás nélkül nekivágtak a helyes
iránynak. E pillanatban tehát -
írja Krarner - nem éppen de
.rŰlátóan ítélhetjük meg a ,.nap
hajózás" feltevését, Vannak
ugyan kutatók, akik lehetséges
nek tartják, hogy a galamb már
abból a parányi szőg-töredékből

is tud következtetni, amelyet a
Nap eg'y-két perc alatt leír, ez
azonban alighanem túlzott igény
velük szemben.

A kérdést tehát, hogy mí ala-



pon találnak haza a 'madarak,
Ilgyelőre nyitoittnak kell tekinte-

, nünk. Tanulmányozásába az.on
ban raind több kutntóintézet kap
esolódik be. Sőt már "para
pszichológusok" is kísérleteznek,
akik nem tar tiák lehetetlennek,
hogy valami módon az otthon
nak képét vagy megszekott
hangjait érzékelik nagy távol
ságból is egyes madarak.

*
Az utóbbi időben ismételten

hallottunk arról. hogy műtéttel
választottak szét úgynevezett
sziámi ikreket. 19'y hívják tud
valevően azokat az ikreket, akik
ősszenőtten jöttek világra, és
pedig annak következtében.
hogy olyan szövet-hid képződött
testük között, amelyen keresztül
egymásba kapcsolódik a vérke
ringési rendszerük. Az összenő;

vés többnyire szimmetrákus,
vagyis a szövet-hid hasonló
testrészeket köt össze. Ha csak
kisebbmérvű és felületes az ősz

szenövés, minél korábban nyúl
nak hozzá. annál könnyebb meg
szűntetni, a mélvebben és na
g'yobb területen összenŐ'tt ikrek
azonban ritkán maradnak élet
ben. A legújabb sebészéti eljá
rások ugyan már ezen a téren
is nagy BS bíztató haludást ér
tek el. a statisztika azonban még
inindig azt mutatia, hogy sú
lyosabb. esetekben a szétválasz
tott ikrek egyike rendszerint
meghal. Érthető tehát. ha kato
likus moralisták is figyelmesek
leHek a dologra. .

Miként vélekeddünk az erköl
csi megengedhetőség szempont
jából ezekről II míítétekről~ 
tette fel a kérdést az Unioerse
is, és az általa megkérdezett
teológusok véleményét a követ- .
kezökben foglalja össze:

A katolfkus tanításból indul
va ki. minden további nélkül
megengedettnek kell nyilváníta
ni a műtétet; ha aránylag" kis

kockázattal jár az, ikrek bárme
lyikének életére. A csekélyebb
mérvű kockázatot ugyanis elég
ségesen igazolja a széfválasz
táRból eredő jÓ'tétemény. Ezen
,túlmenően azonban még nagy
kockázat eseten is megengedett
nek moudhat.iuk a műtétet, mint
hogy igen nagy fokú a gyötre
lem is, amely egyébként az ik
rekeísujtaná. AHalános elv
ugyanis. hogy bárki alávetheti
magát olyan műtétnek, amely
halálos veszedelemmel jár, fel
téve, hogy másként csak az
egész életéri áf tartó szenvedést
válaszAhatná,

Ra teháta miítétre vállalkozó,
hozzáértő orvosok kijelentik.
hogy észlsz.el1lűen számításba ve
hetik a teljes sikert, akkor az a
körülmény, hogy a teljes si
kernek ezzel akilátásával
együtt fennáll az a komoly le
hetőség is, hogvegyík vagy má-'
sik iker megha] a műtéj nyo-'
mán -- nem változtat az erkölcsi
megengedhetőségen.Ra gyerme-
kekről van szó, ,a szülőknek kell
ilyenkor határozniok, miután
kellő tájékoztatásban részesítet
ték őket. Abban az esetben vi
szont. ha olyanok a körülmé
nyek, hogy bizonyosra kell ven
ni. vagy minden valószínűség

szer-int bekövetkezőnek kell tar
tani akárcsak az egyik iker ha
Iálát is, a katolikus erkölcstan
mégakkor sem tekinti megen
gedhetőnek a műtétet, ha a meg
marad Ó másik iker ezáltal ren
des életfeltételek közé kerülhet.
A katolikus álláspont szerint
ugyanis az ilyen műtét egy ár
tatlan személy közvetlen meg
ölését jelentené, amit az erkölcs
tan semmi kőriilmények között
sem engedhet. meg.

Ez az erkölcsi tilalom áll fenn
például azokkal az ikrekkel
kapcsolatban, akik a mellkas
alatt akként nőttek össze, hogy
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ezétválasztásuk esetén csak az
egyikük rendelkeznék ép és tel
jes testtel, míg a másik iker,
akit amputálni kellene, életkép
telenné válnék. A katolákus er
kölcstan ilyenkor azt oarancsol
ja, hogy mellőzzij.ka műtétet

A KIS ÚT

s tegyünk meg minden lehetőt,
hogy az ikrek mindaddig élet
hen maradjanak, amíg Isten
akarja, hogy éljenek. Az esedeti
sziámi ikrek is, akik 1811-hen
születtck, 63 éves korukban,
1874-ben haltak meg'.

N etn tudok 1,é.qlegeH álláHpontra .iutni (J, kérő imádsáoot itÚ?
tőleg. Hiszem, hogy kéréseinkkel az Ül' l stenhcz kell fordulnunk,
de mélyen meg vag;/jok győződve az éleiben uralkodó tiir-oénuseerű

ségekről is. Amint a nappal után az éjszaka következik, Úfm kö
veN a mértékielen: evési az elronioü flyomor, a. könn.yelmü, he
nyélő életmódot a nyomor. Vannak aeidn rejteUebb tön,ényszer'Ű

«éaek is, meluek laesabhan, 'vagy kevésbbé láthatóan, de mégi.';
csak érvényesülnek; bizonyos modor, ide.<;állapot, jellem, stb. ha
tározott 1!isszaJwtásokat vált ki az emberekből, mondhainám. méJ!
a dolgokból is. Itt nem segít semmi ima, a dolfJoknaJc igy kell
történni, mert ez a belső törvényük Akkor pediIf Jninekimád
kozzam?

Világos, hogy lsten a mi ké
résünkre nem változíatj'a meg a
mikrokozmosz és makrokozmosz
öTök törvényeit. Nem mintha
nem tehetné, - U ra ő a törvé
nyüknek, hiszen Tőle valók 
hanern. ruerj nem cselekszik öt
letszerűen, és mert én nem va
gyok méltó, hogy érettem cso
dát tegyen. De hisz{1.l} nyilván
nem is ilyen természetű kéré
sekről van itt szó elsősorban.

Hanem vallnak esetek, HInikor
valami tőrténhetik így is, meg
úgy is. Szabad, söt kell is hiú
nünk) hogy ebben az így vagy
úg-y-han a rni imánknak is lelwt
szerepe. 'I'errnészeteseu nem' úgy,
mintha csak fel kellene ven n i az
ima telef'onkuavló.iát és Istennel
közölni az elintézés azon mód
ját, melvet jelen esethen óhaj
tunk. És úgy sem, minthu \'01
nának bizonvos imafnrrnulák,
vugy imamennyiségr-k, nmelvek-
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kel I stent rá lelwt venni, sőt
kénvszertteui, hogy teg'ye meg,
amit 111i jó nn k Iátunk. és vál
toztassa meg akaratát. Ez babo
lia vuluu, vag;,' miÚlda, -a val
l ás torzképe.

Hogy rn iéi-t kell nH~.!ds kór
uüu k az frl'lstelltííl valamit'? A
l""!fdet Il1lfD'O!l egyszeríí. Ha hi
"zem, )lO!'.)' nz Lsten Tsteu. akkor
vallom, hoav Ü az összes javak
(el!,ú";'l.H'::.!~', xiker, jólét, stb.) uru.
HH tehát ez:)!;. közü! akarok va
1<; III il, azt kérnem kell ~'ő~e:,mi nt
anogy a gym'l\lek szü lei től. ti

harit.t hurútjától. ld, t szomszód
e;!,';.'P1úslól k órn i szoktu azt, ami
re ,·:'iilo.;é~~l' vuu {·s ruesrkaphat
j;t Wic. SM a !Ileg'hívott vendég.
n ki tn n ILgnw~'yohb s:wl'ütettel
kl'n!i k, hog',''' III it IlUl',llWi401, azt
l'olel i: kércin ezt V1H!'Y azt. Csak
il.Z I"tpnnl'l Sí:ClIlIH:í{ ne volna
küklez{l az· r-Icm i illP 111 ~

Az pctl ig, hog·~· (,;11'11 mesrhnll-


