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- Jupiter is, Apolló, Merkur, Diana, Vénus s az összes· többi istenek
is találkozót adtak az embereknek, templomaikban, meghatározott időben 
mondta Sergius. - S a fogadalmi táblák tanuskodnak-arról; hogy hányan gyó
gyultak meg ... Bántalak, ha ezt mondom?

Ágoston és Sergius együtt ültek egy padon, balra az Esplanadetól, Lourdes
ban, egy szeptemberi késő délelőttőn. A betegek most jöttek vissza a tó felől.

'- Sergius szégyenkezve kapta el tekintetét a kis betegkocsiktól, - túlságosan
jólnevelt volt s így nem nézhetett kiváncsian szemtől-szembe a betegekkel, 
ez a friss, jól megtermett fiú ösztönszerűleg félt a szenvedő testek. Iátásától,
Elővette cigarettatárcájáf, majd egy pillanatnyi habozás után visszarakta
zsebébe.

-- De Sergius, miért nem cigarettázol ...
Ágoston teljesen együttérzett vele. Meg volt győződve, hogy pontosan

tudja, mit érez barátja: az álruhás idegen feszélyezettségét a zarándokokkal
telt Mekkában, aki fél, hogy legkisebb mozdulata elárulja. Egy csomó elcsigá
zott asszony ereszkedett le a Rózsafüzér bazilika lépcsőin. Féltek, hogy eltéved
nek s valami ismeretlen tájszólást beszéltek egymás között. Egy fiatal káplán
forgolódott körülöttük, terelte őket, mint juhászkutya az .üszőket. Mögöttük
egy zarándoklat érkezett meg éppen és hangzott véget nem.érő refrénjük:

A Champagnetól az Ardennekig kérünk
Meg ne vesd imánk és könyörgésünk.

Zászlók lobogtak a fehér sapkák fölött. Szegény népség, akik tegnap óta nem
mosdottak ...

Mindez mennyire visszatetszhetik Sergiusnak, ennek a jólöltözött. jó csa
ládból való burzsoának! Micsoda tévedés volt őt idecipelni Lourdesba, tünődött

Agoston. Sohase fog túljutni az első benyomásokon. megvet mindent és nem
látja meg a csodálatosat. Sergius megismételte: "Bántalak, ha ezt mondom?"
-v- Félt, hogy megbántja Ágostont és Ágoston félt, hogy valami ügyetlent mond,
ami mégjobban elriasztja barátját. Végül megemberelte magát:

- Vannak helyek, ahol a Lélek fú, - ezt Barres mondja, - Mindig
voltak helyek, ahol fútt a Lélek. Mondjuk; hogy Krísztus óta vannak 'helyek,
ahol a kegyelem árad.

- .Igen, tudom ...
És Sergius célzást tett a Iorrásokra, ahol szentek helyettesítik immár a

nimfákat és tündéreket. Hozzáfűzte: .
- Az Egyház nem rombolta össze a pogányságot, hanem helyettesítette. , .
Ágoston egyszerre bátortalannak érezte magát ebben a vitában. Talán

másfelől kellene kivédeni. De ha azt feleli, hogy .Rádhagyom mindazt, ami nem
a lényeg" - annyi volna, mint árulónak lenni. Ma hatkor kelt, egy álomtalan
éjszaka után, hogy megáldozhasson a Grottánál. Sorba kellett állnia félórahosz
szatt, mig összezsúfolt kis betegkocsik között egy pap' arra jött a cibóriummal:
Az, akinek Galileában a betegek csak ruhája szegélyét érintették, ma betér
ezekbe a tönkrement, eltorzult, meggyötört testekbe. A hajnallal együtt jön;
ez az őrültség, ez a valóság, az Istennek ez' az alázata töltötte el az egész
szenvedő tömeget. Ágoston erről szeretett volna beszélni, de nem talált sem
mit, hogy kifejezhesse, amit érzett. A másik előnybe került:

- Krisztus azt mondotta: "Az Isten országa bennetek vagyón". S a sza
mariai asszonynak azt mondotta, hogy akik az Atyát igazán óhajtják imádni,
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ne menjenek se Jeruzsálembe, se máshova, se Lourdesba, se Lisieuxbe, hanem
lélekben és igazságban imádják.

Agoston felkelt s azt mondta:
- Itt az ideje, hogy ebédelni menjünk.
Atmentek az Esplanade-on, kikerültek a Grotta tájékáról a jobboldali be

járatnál, ahol ötven esztendő óta ravasz kereskedők árulják szerény áron a
vaniliarudakat, s mindenkit biztosítanak, hogy csempészáru, - holott meg
romlott áru, melyet egyetlen boltos se fogadna el. A két fiatalember elhagyta
a Szent Szűz bekerített helyét: itt kezdődött a kereskedők szörnyü birodalma.
A villamosok és társasautók igyekeztek utat törni a birkanyájszerű tömegben.
Agoston jól látta Sergius arcán a mindentől elvonatkozni akaró kifejezést .. ,
Elszigetelte magát ettől a nyomorúságtól, ettől a törpeségtől. úgy tett, mintha
távol volna, s örömmel érezné, hogy mennyire felette áll ezeknek a szegény
embereknek. - Agoston megszólalt:

- Krísztus, amikor arról beszélt, hogy az Istent lélekben és igazságban
kell imádni, szavát egy asszonyhoz intézte, aki egy kút mellett állott. Nem gon
dolod, hpgy amikor már eltávozott a Megváltó, ez az asszony, meg azok a
szamariabeliek, akik hittek vele együtt, visszatértek ide gyakran? Mikor min
den beteljesedett, s amikor Jézus misztériuma kinyilatkoztattatott a világnak,
bizonyára sokszor láthatta ez a kút ott térdelni a 'bűnös asszonyt. Eljött, hogy
imádkozzék lélekben és igazságban, de térdei azt a földet érintették. melyet
Krisztus lábai tapostak; s homlokát lehajtotta arra a kőre, melyen a Megváltó
megpihent. Hetven esztendővel ezelőtt egy kis leány azt hitte, hogy ezen a
helyen megjelent a Szűzanya; kezeivel vájni kezdte a Grotta földjét s fel
buzgott egy forrás. A betegek meggyógyultak. Világos, hogy sokan jöttek
ide. Lourdesban ad találkozót a kegyelem a szenvedő testeknek, s a bűn

által megölt lelkeknek. Az már magában véve sok, hogy eljöttek, ez a hit
nek első megmozdulása: "Minden lehetséges ahivőnek... Hiszek, Uram, de
segíts az én hitetlenségemen..... A zarándoklás, az elindulás, az útrakelés
mozgásba hozza a szegény emberi gépezetet. Az ami a te szemeidben bot
ránykő, éppen az nyugtat meg engem. Krisztus kiveti hálóját az emberiség
tengerébe, s kihúzza emberekkel telten. Nem csupán lelkek ezek, de testből

és lélekből álló teremtmények; s minden, ami bennünk van, az emlékezés ha
talma, lelkes ragaszkodás azokhoz a helyekhez, ahol szerettünk vagy ahol
szenvedtünk, a szivnek elszakíthatatlan kötelékei, melyekkel egy-egy vidék
hez, vagy házhoz, vagy úthoz fűzik az embert, mindezeket magához vonja
Krisztus. Nem OS7t ketté bennünket, nem csonkít meg, minden hivő a maga
teljes valóságában merül el a kegyelem folyamában... Az anyag nem meg
vetett, az érzékelhető nem lenézett. Krisztus úgy akarta, hogy egy kevés sár
érje a vaknak a szemét, akit meg akar gyógyítani. Egy darab kenyér s egy
pohár bor felett mondja ki, hogy "Ez az én testem, ez az én vérem; .."

Megállottak a járdán, a szálló előtt. Agoston nem volt egészen biztos
afelől, hogy Sergius odafigyelt-e vagy sem. Bementek az étterembe. Az ember
azt hihette volna, hogy. Luchonban. vagy Aix-ben van. Sergius fellélegzett,
borlapot kért, visszatért a lehetőségek közé.

- Otvenezer zarándok, 500 beteg - mondta Agoston. - S mégis cl

nagy szállodákban egészen kényelmesen lehetünk.
- De hol hál ez a rengeteg ember?
- A betegek a kórházban. Az egészségesek ott húzzák me;g magukat,

ahol csak lehet: ez a szegény tömeg. Három napon át a padokon étkeznek
hazulról hozott elemózsiából.

- Azért furcsa közönség ez - mondta Sergius.
Amerikai és ír papok fényesszövetű felöltőkben, erős cipőkben, - olyan

emberek, akiknél a kényelem az élet méltóságához tartozik... Ezeken igazán
épülhetett volna ez a fiatal genfi hugenotta, Agoston barátja, aki a katoliciz
mus alacsonyabbrendűségétabból a tényből következtette, hogy a svájci had-
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seregben úgy különböztetik meg a katolikusokat, hogy ezek azok, akik nem
használnak rendszeresen fogkefét. .

Az egyik asztalnál két gazdag vénkisasszony, akik mégfizették elragad
tatott plébánosuk útját is. Egy flamand család, melyben minden korosztály
megtalálható volt, sültet evett és hozzá pezsgőt ittak. Agoston azt képzelte,
mintha a terem ragyogó falaira egy láthatatlan kéz felírná azokat a szavakat,
amelyeket a Jelenés szüntelenül megismételt Bernadettenek: "Bűnbánati Bűn

bánati Bűnbánati"

- Nem rossz ez a bordói - mondta Sergius. - Biztos, hogy fel van
hígítva, de úgy, ahogy azt csak Bordeaux-ban tudják ... Ó, ne nézz oda ...
Utálatos! Hogy egy apa nem szégyenli magát!

Egy félig hülyének látszó reszkető ifjú, akit apja vezetett, ült le a szom
széd asztalhoz.

- Nem, mert legyőzte a szégyent, s elfogadta ezt a megaláztatást. Lour
des az a helye a világnak, ahol az ember elveszti minden szégyenkezését és
megtanulja, hogy ne pirulj on el.

-----, Sokkal rendesebb dolog volna mindenkinek az otthonában imádkozni.
Nem tudsz meggyőzni arról, hogy milyen abszurdum azt hinni, hogy Isten
valami egészen különös módon segitségünkre jön, belenyúl az ember fizikai
létébe s tiszteletére felfordít ja a természet rendjét, - s hogy mindezt nem
tenné meg titokban, mindenkitől távol. Krisztus parancsolja, hogyha imád
kozni akarunk, vonuljunk vissza saját házunkba.

Kö~ben gyorsan a zsebébe nyúlt, mert két kéregető nővér jelent meg
az asztalok között.

- Csodák azért történnek, -- mondta Agoston -, hogy megnyissák a
szemeket, megérintsék a szíveket, megdicsőítsék az Istent. De úgylátszik nem
tudod, hogy sok lourdesi csoda Lourdestől távol történik. Éppen X. profesz
SZOf, aki V-ben van, a klinikai tanszéken tanulmányozta egyikét ezeknek a
"távoli" csodáknak. Elkértem jegyzeteit ahhoz. a tanulmányhoz, amin dolgo
zom. Talán te is használhatod őket. (Sergius témája ugyanís, amelyen dolgo
zott, "A csodálatos" volt.)

Elvette Agoston jegyzeteit és olvasta: "X. 22 éves fiatal leány egész
gyermekkorában és egész ifjúkorában betegeskedett: genyes daganatok, me
lyek úgylátszik tuberkulotikusak voltak, csipőízületi gyulladás, genyes csontszú.
Röviden: kórháztöltelék. 1929 júniusában újra ágynak dőlt: fejfájás, hányás,
szorulás, láz, Kernig-jelek. A zárdaorvos. mert a beteg zárdában élt, tuber
kulotikus agyhártyagyulladást konstatál. A konzultációra hívott orvos· meg
erősiti ezt a diagnózist és klinikailag is kijelenti.

A hátgerinc-punctió eredménye egy világos folyadék, melyben az ana
lízis a következőket találja: limphocytosis, rendkívül sok fehérje és végül
Koch-bacillusok. Tehát a tuberkulotikus agyhártyagyulladás tudományosan
megcáfolhatatlan (a laboratórium, ahol az analízis történt, garancia önmagá
ban is).

Mást nem tudnak tenni, mint jeget raknak a beteg fejére,· morfiummal
csillapítják fájdalmát, a fiatal leány lassan-lassan önkívületi állapotba kerül.

Ezalatt a zárdában kilencedet kezdenek a lourdesí Szűzanyához és na
ponta többször lourdesi vizet próbálnak szájába adni.

A betegség tizenhetedik napján este 9 órakor felébred a beteg és lour
desi vizet kér. Adnak neki egy kávéskanálnyít, azt is nagynehezen tudja le
nyelni. Többet is kér belőle, s az ápolónő nagy csodálkozására felül ágyában,
kijelenti, hogy nem érez több fájdalmat és hogy meggyógyult.

Nagy meglepetés az egész házban. Besietnek a betegszobába, apácák és
növendékek csodát emlegetnek és eléneklik a Magnificatot.

Az odahívott orvos konstatálja a beteg állapotában előállott teljes vál
tozást. A leány másnaptól fogva mindent tud enni, mint bárki más, .níncse
nek fejfájásai és fel akar kelni. (A kezelő és konzultáló orvos bizonyítványa
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nagyon kategórikus.) Pár nap mulva újra hátgerinc csapolást végeznek. A folya
dék teljesen normális. Ez a. gyógyulás élettani jele.

Láttam ezt a beteget 1930 augusztusában, tökéletesen egészségesen. A be
tegségneksemmiféle nyoma sem maradt; külőnben egész éven át fáradhatat
lanul. dolgozott és tíz kilót hízott

A tudomány nagyon kevés esetet ismer, amikor az agyhártya-gyulladás
meggyógyul. Ami érdekessé teszi ezt, az il hirtelen gyógyulás és az egészség
tökéletes visszanyerése.

Ennél a betegnél olyan szakértői vizsgálatot végeztem, mintha bírói tár
gyaláshoz kellett volna. S csak azt mondhatom, hogy az iratok teljesen meg
feleltek a valóságnak; amennyire tehát az ember emberileg megbizonyosod
hatik valamiről, tuberkulotikus agyhártyagyulladása volt és pillanatok vagy
órák alatt gyógyult meg. *

Sergius visszaadta a jegyzetet baratjának.
-:- Bámulatos. .. De nem egészen meggyőző. A professzor megjegyzi,

hogy azért vannak esetek, amikor a tuberkulotikus agyhártyagyulladás meg
gyógyul ... Ö a lourdesi víz és a gyógyulás között okozati összefüggést lát ...

- Hirtelen, vagy csaknem hirtelen gyógyulás ezrével történik Lourdes
ban. Én csak meg akartam mutatni neked, hogy azok a jelenségek, melyet
helyesen. vagy helytelenül csodáknak nevezünk, megtörténnek Lourdestől és
annak légkörétől távol is... Az Oltáriszentséges körmenet 4 órakor kezdő.

dik, addig jó lesz lepihenned.
Sergius azt mondta, hogy megnézi az autót és barátját majd felkeresi

a szállóban. De hiszen semmi dolga nincs az autóval - tünődött Agoston -,
(övé volt a kocsi), amint megérkeztek megmosatta és megolajoztatta új kocsi
ját. Kétségkivül Sergius körüljárta és babrált vele. Ez volt az egyetlen dolog

·a világon, amelyről biztosan tudta, hogy komolyan érdekli. .
(Folytat juk.)

Fordította: Sprenger M. Mercedes

* Pierre l\Iauriac prof. jelentése.

FURCSA ÁLOM

Furcsa álom tartott ölében,
feküdtem a föld alatt mélyen,
üvegből volt a föld és láttam
életem a kusza indákban.

Mint egy festmény-virág, az ágak
a föld színére felcikáztak,
éltek és én is velük éltem,
fehér felhő úszott az égen.

Minden úgy volt, ahogy' most látom,
csak- még- nagyobb csönd volt a tájon
és a színek is szebbek voltak.

Látjátok, suttogtam, a holtak
élnek, millió kis virágban,
s az álomból vígan kiszálltam.

Bárdosi Németh János
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