
AKI NEM GYÓGYULT MEG 
LOURDESBAN IRTA: LÁBÁN ANTAL 

Van hát olyan is, aki nem gyógyult meg? Igen, sőt sokan vannak. De 
ha van ilyen, akkor mi mondani valója van lehet az ilyen szegény betegen ma
radt csalódottnakj Van mondanivalója, sőt több, mint a meggyógyultnak, 
mert ez csak elismételheti azt, amit ma már mindenki tud s kénytelen el
hinni, mert tény és való: a meggyógyult csak egy újabb "eset". A nem 
meggyógyult az nem eset s amit ő látott, átélt és átérzett, az bizonnyal töb
bet nyom a latban, mert nem "hazabeszél". Úgy érzi azonban az, aki mint 
ilyen nem hazabeszélő írja e sorokat, hogy sokkal nehezebb leírni mindazt, 
amit látott, átélt és átérzett, mint élőszóval elmondani! Körülbelül úgy 
van vele, mint az a középkori kódex-író illetve másoló barát, aki a kódex
lapok margóira ráír egy-egy szót, rövid mondatot, legszemélyesebb meg
nyilatkozásként, mint például: álmos vagyok, vagy ez igen szép történet, 
vagy máskor egy Ávé-t kér az olvasótól. Ebben az ave-kérésben benne van 
az a tudat, hogy megértéssel fogják majd olvasni a kódex sorait s együtt
éreznek a baráttal, aki igazat mond és ír. Igy van e sorok írója is, aki sza
vakkal szeretné kifejezni azt, ami szóval alig fejezhető ki s ezért ő is csupán 
a margóra ír néhány mondatot vagy szót. E sorok írójának Svájc kiváló és 
tudós püspöke, Besson adott ösztönzést e széljegyzetek megírására, amikor 
egyik munkája dedikációjában ezt írta nékem, többek közt : Ön, tanár úr, 
eddig az egyetem katedrájáról teljesített misszióa munkálkodást, most pedig 
a kereszt az ön katedrája; folytassa innen is apostolkodását, a felfeszített 
Krisztus példájaként. A kereszt katedrája! ez az első margóra írt széljegy
zetem. Ebben a pár szóban benne van az érzelmek, gondolatok, a misztika 
és az elmélkedés egész skálája. Hisz a kereszt katedrájára juthatni a leg
nehezebb habilitáció. De boldog a habilitált, mert lelkébe a sok testi szen
védés, a sok lelki gyötrődés, igaztalan szégyenvallás után teljes lelki meg
békéltség, edzettség, a kereszt hirdetésének öröme és dicsősége költözött. 
Az a lourdesi kis molnárgyermek, Szent Bernadette fejezte ki minden ékes
szólásnál ékesebben a keresztnek, mint a gyötrő szenvedés szimbólumának 
fenséges misztikus voltát, mikor azt mondta: a kereszt mindenért kár
pótolhatja az embert, de a keresztet nem pótolhatja semmisem. 

Margóra írt néhány sor, de mérhetetlen mélységét és magasságát csak 
az fogja fellegigazabban s legáthatóbban, aki nem gyógyult meg Lourdesban. 

A második széljegyzet, csupán csak egy szó: "ima". Mert imádkozni 
Lourdesban tanulhat meg az ember igazán. S ebben is talán épp a betegen 
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maradt jár legjobban. A lourdesi ima nem kunyerálás, kérés, hanem átszel
lemült konferálás Istennel, misztikus elmélyedés. Átélése a sokat imád
kozott rózsafűzér minden egyes titkának, minden szavának s az imádkozó 
lelke felfelé száll s szinte átérzi ízeIítőként milyen lehet az angyali karok 
dicsőítő imádatának lelki gyönyörűsége. Lourdesban nem egyes számban 
imádkoznak, hanem minden betegért, a közösség javáért, a középkor hatal
mas univerzalisztikus, tömjénfüstként ég felé gomolygó, közös imájához 
hasonló ez az imádkozás. A kódex-író barát Ave-kérése itt lesz valósággá s 
válik bizalom meg hit erősödéssé. És a meg nem gyógyult hazaviszi Lourdes
ból ezt az imádságos lelkületet s ez marad vele, körülötte, valahányszor 
felhangzik ajkán az Ave Maria. 

A harmadik margóra írt széljegyzet pedig a felebaráti szeretetről szól, 
melynek magasztos aktivitását épp a betegek tapasztalják legjobban, ami" 
kor előkelő úri dámák és urak teljesen egyformán, különbséget nem ismerve 
tolják a betegek kis kocsiját a kórházakból a jelenés barlangjához,. vagy a 
templomba vagy a folyóhoz és segítségükre vannak, amikor a csodásan fa
kasztott forrás vizébe belemerítik a betegeket és a bénákat is; és ezek a 
jóságos, önfeláldozó lelkek törődnek a betegekkel, a legönzetlenebbül báto
rítják őket, értük áldozzák fel fárasztó munkájukat. A legendák bizalma 
hangzik fel, mely a csodát is természetes valaminek érzi és látja, valahány
szor visszagondolok arra a kedves jelenetre Lourdesban, mikor az egyik 
ilyen önkéntes kedves betegsegítő, egy svájci úr, aki többször volt a fürdő
ben segítségemre, meglátott az utcán, épp elutazása előtt. Hozzám sietett 
s így szólt: Uram, bízzék csak s imádkozzék odahaza is s mondja csak 
mindig szeretett lourdesi asszonyunknak: meg kell segítened engem, 
Mária! S én, a meg nem gyógyult beteg ezzel a legendák atmoszférájából 
és a misztikus mélységéből fakadó hittel tértem haza, betegen és bizakodva 
s megbékülten. Sokan voltak ottlétemkor, akik meggyógyultak. E természet
feletti gyógyulásokat ma már nem tagadhatja senki, hisz a lourdesi betegség
megállapító hivatal főorvosa minden orvost, akár hívő, akár hitetlen, arra 
kér csupán, hogy jöjjön és győződjék meg személyesen a valóságról. S akkor 
ott majd meggyőződhetik arról is, hogy mily sokat kapnak azok Lourdes
ban, akik testi egészségüket nem kapják ott ugyan vissza, de habilitált 
példák lesznek hirdetve az élet két fókuszaként s a felelősségérzet és az isteni 
kegyelem fontosságát s e két fókuszra támaszkodva átélik a kegyelem misz
tikus fenségét, ha nem is gyógyultak meg Lourdesban, 
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