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LOURDES

Február ll-én volt száz esztendeje, hogy a Szeplőtelen Szűz és
Istenanya Mária egy addig ismeretlen pireneusi faluban, Lourdes
ban először jelent meg Bernadettenek, egy szegény, egyszerű leány
kának. Kék övvel átfogott hófehér ruha volt rajta, fehér köpeny a
vállán, fehér fátyol a fején, lábán rózsa és karján rózsafűzér. Az
első jelenést még tizenhét követte. A jelenés fehér asszonya bájo
san rámosolygott akisleányra, megtanította a rózsafűzér imádkozá
sára, a bűnökért való imádkozásra buzdította, bűnbánatot sürgetett.
aztán megparancsolta neki, hogy a jelenés színhelyén kaparja fel
a földet. Bernadette megtette. Keze nyomán forrás fakadt, amely
azóta szünet nélkül ontja vizét. A víz természetes víz, hőfoka 9 Cel
si&s, nincs benne semmi különösebb anyag vagy alkatrész, mégis
állandó csodák forrása: gyógyíthatatlan betegek nyerik vissza egész
ségüket, épségüket sokszor pillanatok alatt, ha megfürödnek a for
rás vizében vagy másképp használják.

A csodás dolgoknak hírük ment. Foglalkoztak velük az állami
hatóságok. A département prefektusa elzáratta a jelenések színhe
lyét. Három orvossal megvizsgáltatta Bernadette elmeállapotát, meg
hagyva az orvosoknak, hogy a leánykát nyilvánítsák gyengeelméjű

nek, a közre veszélyesnek és csukassák elmegyógyintézetbe. Az or
vosok hosszasan figyelték, ismételten kihallgatták, megvizsgálták
és a végén kiállították a bizonyítványt, hogy Bernadette elméje tiszta,
nem szenved hallucinációban, nem veszélyes a közrendre, s így nincs
ok arra, hogy szabadságától megfosztassék.

A lourdesi események foglalkoztatták a francia parlamentet is,
míg az egyik képviselő azt nem mondta, hogy ne vesződjenek ve
lük, húsz év múlva senki sem beszél róluk. Azóta elmúlt ötszörhúsz
esztendő és' most száz év multán nemcsák Franciaországban, hanem
mind az öt világrészben beszélnek róluk: milliók kerekednek fel és
zarándokolnak el Lourdesba köszönteni a Szent Szüzet és magasz
talni Istent, aki "ilyen hatalmat adott embernek". Beszélnek róluk,
foglalkoznak velük nemcsak hívők, hanem hitetlenek is.

Eszünkbe jut az Apostolok Cselekedeteinek V. fejezetében le
írt esemény. Az apostolok a jeruzsálemi főtanács előtt állanak. Bű
nük: a főtanács szígorú tilalma ellenére hirdetik Krísztust, a fel
támadottat és tanítását. Ki akarják őket végezni. Gamaliel, a tisz
teletben álló törvénytudó feláll és azt mondja: "Izraelita férfiak!
Fontoljátok meg, mit akartok tenni ezekkel az emberekkel! Nemré
gen fellépett Teodás, aki nagyra tartotta magát. Számszerint mint
egy 400 férfi csatlakozott hozzá, de őt magát megölték, azokat pe
dig, akik hittek benne, azétverték és megsemmisítették. Utána meg
a Galileai Judás lépett fel a népszámlálás idején és maga köré csá-,
bította a népet. Elpusztult azonban ő is, minden követője szétszó
ródott. Ezért én most is azt mondom nektek: ne zaklassátok ezeket

385



az embereket, hanem engedjétek őket szabadon. 'Ha ugyanis ez a
törekvés, vagy ez a mozgalom emberektől származik, felbomlik, de
ha az Istentől van, nem tudjátok szétoszlatni őket, különben úgy
tünnék fel, mintha az Isten ellen tusakodnátok." Az elmúlt ötször
húsz esztendő megmutatta, hogy az, ami Lourdesban száz esztendő

vel ezelőtt történt, nem emberi kitalálás, vagy éppenséggel csalás,
hanem a természetfölötti világ jelentkezése a földön, az isteni jó
ság és irgalom lehajolása hozzánk.

Lourdesnak nincsenek titkai. 1949 október 15-ig 25.000, 1950
ben újabb 1200 orvos fordult meg Lourdesban és győződött meg
arról, hogy történnek ott olyan dolgok, amelyeket az orvosi tu
domány megmagyarázni nem tud. És ezek az orvosok nem voltak
mind katolikusok. Voltak köztük protestánsok és skizmatikusok, zsi
dók, mohamedánusok, buddhisták, konfuctánusok, szabadkőműve

sek, ateisták, stb. És jártak ott az elmúlt száz év folyamán olyanok
is, akik egyenesen azzal a szándékkal mentek oda, hogy Ieleplezik" a
csalásokat. Ismeretes Zola Emil esete. 1892 augusztusában jelent meg
Lourdesban, hogy "lásson, megfigyeléseket tegyen, aztán hírt adjon
mindenről, ami érdekes és egyedülálló dolgot Lourdes nyujt". 20.000
zarándokot és 1000 beteget talált ott. Közéjük vegyült, órákon át
beszélgetett velük. Elment a lourdesi grottába is, a vízmedencékbe,
a templomba, sőt az orvosi bizottság helyiségébe is. Faggatta a be
tegápolókat, a zarándokcsoportok vezetőit, a grotta őreit. Bejutott
az orvosi bizottság elnökéhez, dr. Boissarie-hoz is. Ez bemutatott
neki több beteget is, köztük Lemarchand Máriát, akinek arcán a
lupus már alapos munkát végzett. Szája teljesen deformálódott, bal
oldalán nyílt seb, amelyből vér és genny folyt, orrporcai szétroncsol
va. "De hisz ez borzasztó" - kiáltott fel Zola undorral. Lemarchand
asszony megfürdött a medencében. Alig érintette a vizet, felkiáltott:
"Meggyógyultam." Az orvosok csak a rákbetegség hirtelen gyógyu
lását konstatálhatták. Zola látta a csodát, látta Lebranchu Mária
csodás gyógyulását is a tüdővész utolsó stádiumából és látta az isteni
irgalom más csodáit is. Látta őket, megfigyelt és feljegyzett mindent,
résztvett a körmeneteken, a gyógyultak hálaadó ájtatosságaín, és
húsz hónappal később szuggesztióról és illuzióról beszélt; s mikor az
orvosi bizottság elnöke, dr. Boissarie ezt szemére vetette, csak annyit
tudott mondaní: "Nem hiszek csodákban. Ha az összes betegeket
egy pillanat alatt meggyógyulva látnám, akkor Se hinnék."

A lourdesi események foglalkoztatták a hivatalos egyházat is.
Az egyház mindig óvatos az ilyen jelenségekkel kapcsolatban

és egyáltalán nem kap rajtuk. Nincs szüksége rájuk sem hitelvei,
sem a katolikus élet, de még a Mária-tisztelet szempontjából sem.
A Mária-tisztelet alapja Mária istenanyai méltósága. Elindult pedig
az angyali üdvözlettel abból a názáreti házból, amelyben az Ige testté
lett. Szeplőtelen fogantatását is évszázadokon át ünnepelte litur
giájában, sőt hittételként ünnepélyesen kihirdette négy évvel azelőtt;

hogy a Szent Szűz Lourdesban kijelentette: "Én vagyok a Szeplőtelen

Fogantatás." A csodás jelenségek nem mondanak semmi újat, bár
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.egyébként tagadhatatlan, hogy nagyon is hozzájárulnak a hitélet
elmélyítéséhez.

A tarbes-í püspök négy éven át tartó szigorú vizsgálatot folyta
tott le, amíg megállapította a lourdesi események természetfölötti
jel1egét és hivatalosan is megengedte az események színhelyén a
Szent Szűz nyilvános tiszteletét.

Minden akadékoskodástól és egyházi vizsgálattól függetlenül fel
figyelt a lourdesi eseményekre a nép is. Ez a nép nem látta a
Szent Szűzet, de látta Bernadette átszellemült arcát: áhítattal hall
gatta a Szent Szűz Bernadette által közvetített üzeneteit. látta felbu
gyogní a forrást, látta a csodálatos gyógyulásokat, és napról napra
nagyobb számban kereste fel az események színhelyét. Nem töpren
gett azon, történhetnek-e csodák, hanem egyszerűen tudomásul vet
te, hogy az Isten, aki a világmindenséget megteremtette, és a ter
mészeti törvényeket megalkotta, ezeknek a törvényeknek a műkődé

sét bármely pillanatban felfüggesztheti, hatásukat megváltoztathat
ja, ha szerit fölségének ugy tetszik, és meg is teszi ezt néha irga
lomból földi gyermekei sok nyomorúságának enyhítésére. A hívő

nép hálával fogadta az isteni irgalom lourdesi megnyilatkozásait: a
lourdesi zarándokok száma évről-évre nőtt. 1948-ban 2,200 ezer za
rándok fordult meg Lourdesban, 15.800 beteggel, 1949-ben több,
mint 3 millió 20.000 beteggel, a mostani jubileumi évben is több mil
lió embert várnak..

A mult század ateistái azt mondták: a hit műveli az ilyen gyó
gyulásokat. Lourdes mindjárt az első napokban rájuk cáfolt a kis
Bouhohorts Lajos Jusztin esetével. A fiúcska 18 hónapos volt. Szü
letése óta bénán, mozdulatlanul feküdt bölcsőjében csontlágyulás
ban. Ehhez jött aztán valami lázas sorvadás: a gyermek halálra vált.
Az apa azt mondta az anyának, aki a gyermeket ápolgatta: "Hagyd
békében, hiszen láthatod, hogy már majdnem halott." Aztán elment
az egyik jólelkű szomszédasszonyhoz és megkérte, segítsen a kicsi
felravatalozásánál, a temetésre való előkészületnél. Az anya nem
akart lemondani a gyermekről. Felkapta, kötényébe takarta és el
szaladt vele a lourdesi barlanghoz. Mintegy negyven ember volt a
grotta körül. Ott imádkozott a kis Bernadett és ott volt dr. Dozous,
a lourdesi községi orvos, egy szabadelvű és hitetlen, de az igazsá
-got becsületesen kereső ember, aki csak az imént ocsudott fel egyik
paciensének hirtelen gyógyulásából, illetve az ebből származó meg
-döbbenésből. Ű jegyezte fel ezt az esetet is. Az anya bemártotta
szájáig a kis Lajos Jusztint .abba a másfél méter hosszú és 50 cm
széles vízmedencébe, amelyet a pic du jeri kőfejtők vájtak ki a szík
lából a forrás vizének felfogására, és 15 percig tartotta a majdnem
jéghideg vízben. Mikor kivette, kék és merev volt a fiúcska teste.
Megint begöngyölte kötényébe és rohant vele haza. Mikor az apa
meglátta a hideg víztől megkékült. megmerevedett gyermeket, bosz
.szúsan rászólt feleségére: "Nos, meg vagy elégedve? Megölted végre
a gyermeket?" Az anya imádkozva térdelt a bölcső mellett. Pár
perc mulva felkiált: "Nézd, lélegzik." A gyermek lélegzett, aztán
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elaludt, végigaludta az éjszakát. Reggel az anya megszoptatta, visz
szafektette a bölcsőbe és átment a szomszéd szebába. Egyszerre csak
gyermeklábak tipegését hallja a háta mögött, Megfordult és ott
látja a kis fiút gyógyultan: a saját lábán járt az, aki 18 hónapos
életében soha egy lépést sem tett, aki bölcsőjében még ülni sem
tudott. A hit művelte a csodát? Egy 18 hónapos gyermek hite?
Vagy szuggesztió, autoszuggesztió? Ez a. gyógyulásnál is nagyobb
csoda lett volna.

A mai ateisták objektív véleményét Aragon francia kommunista
hetilapja így fejezte ki: ;,Ami ma még megmagyarázhatatlan, azt
a tudomány talán meg fogja majd egy napon magyarázni ... Marad
junk tehát ebben: száz vagy ezer esztendő mulva újra meg kell vizs
gálni a dolgot."

Lehet, hogy száz, vagy ezer esztendő mulva, vagy akár egy év
mulva az orvosi tudomány egy ma még gyógyíthatatlan betegséget
meg tud gyógyítani, de ez nem változtat a ma hirtelen bekövetkezett
gyógyulás csodáján. Péter anyósa lázban feküdt. Jézus megérintette.
mire a láz azonnal elhagyta: felkelt és szolgált neki. Nem volt halá
los beteg, sőt súlyos sem. Meggyógyulhatott volna,. priznictől, vagy
valamilyen lázcsillapító szertől, sőt egy-két nap alatt egyszerű ágy
banmaradástól. A csoda éppen abban állott, hogy minden természe
tes eszköz nélkül és függetlenül minden időtől, Jézus egyszerű érin
tésétől egy pillanat alatt elhagyta a láz. A kafarnaumi százados
szolgája sem volt halálos beteg. Tehetetlenül feküdt otthon és "ször
nyen kínlódott". Valószínűlegrajta is tudott volna segíteni az orvosi
tudomány hosszabb-rövidebb kezeléssel. Jézus nem adott vagy aján
lott orvosságot, el sem ment a beteghez, csak annyit mondott a szá
zadosnak: "Menj, legyen úgy, amint hitted" - és a szolga még ab
ban az órában meggyógyult. Ki tagadná, hogy ez csoda volt? Lour
desben is történnek ilyen csodák ma is, és ha Isten akarja, fognak
történni 100 év mulva is. Ezeket az orvosi ellenőrző bizottság nem
minősíti csodálatos gyógyulásoknak, mégis csodák. És meggyógyul
nak ott betegek, akiket az orvosi tudomány ma nem, de idővel:

orvossággal vagy operációval meg fog tudni gyógyítani. Az orvosi
ellenőrző bizottság ma azt mondja: Ezek a gyógyulások sem termé
szetes, sem tudományos alapon nem magyarázhatók meg. 100 év
mulva esetleg azt mondja: Ezeket a bajokat az orvosi tudomány
ugyan meg tudja gyógyítani, d e n e m í g y: kezelés, orvosság és
operáció nélkül, hirtelen, a lourdesi vízben való néhány másodperces
fürdés által.

Lourdes és a lourdesi csodák lehetnek probléma a hitetlen, vagy
hinni nem akaró világ számára, de nem probléma a hívők számára.
"Istennél semmi sem lehetetlen" - mondotta az angyal a názáreti
Szűznek. Lourdes az isteni mindenhatóság szemmel látható és kéz
zel fogható jelentkezése a földön. Ezért is hálával emlékezünk meg
a lourdesi jelenések száz éves évfordulójáról és Szentséges Atyánk
óhaja szerint "a bűnbánat és a szeretet megnyilvánulásával válaszo
lunk Máriának száz év előtti felhívására".
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