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TUDOMÁNY ÉS CSODA

"A csoda olyan tény, amelyet Isten az egész teremtett természet rend
jétől eltérően visz végbe." Így fogalmazza meg Aquinói Szerit Tamás a
katolikus meggyőződés lényegét.1

Vitán felül áll ennek a meghatározásnak elvi világossága. A bölcselet
újkori története a tanú rá, hogyelvontságában ha nem is éppenséggel
megtárnadhatatlan, de feltétlenül biztosan védelmezhető.

Korunk gyermekét mindazonáltal nem ennyira az isteni tény "miben
léte" érdekli. Az eszmélés és tapasztalás gyujtópontjába a mai ember a
maga tudatvilágát állította, s ebben a beállításban a csoda ténye is-első

sorhan mirrt "jelenség" tűnik fel, amelyet a jelenségek világában kell ki
elégítőerr körülhatárolní, szílárdan megalapozni.

Ma akkor fogadunk el valamely fogalmat tudományos jellegűnek; ha
azokat a konkrét eszközöket és eljárásoklat határozza meg, amelyek ,se
gítségével a fogalomba takart "valami" észlelhető, vagy előállítható. Így
határozták mega fizikában a tér és idő, az energia, a korpuszkulum fo
galmát.

Lehetséges-e ez a modern értelemben vett tudományos meghatáro
zás, ha arról a jelenségről Vian szó, amelyet a hittudomány csodának
nevez? Van-e olyan tapasztalati módszer, amelynek segítségével a csoda
ténylegesen igazolható, mint ma mondják: verifikálható ?

Es ez az új meghatározás kielégíti-e a hittudomány követelményeit?
Erre a két kérdésre szeretnénk választ adni.

Könnyű volt Aquinói Szent Tamásnak! Az ő korában a peripateti
kusok istenérvei egyetemlegesen elfogadottak voltak Európa kultúrvílá
gának minden zugában, akár zsidó, akár arab, akár keresztény gondolat
hatósugarába esett. S ezzel összefüggött a természet meghatározottságé
nak, a valók lényegér és tevékenységet megszabo "formák" bizonyos de
terminizmusának hallgatólagos elfogadása legalábbis a tapasztalati rend
ben. A csoda körüli vita akkor sajátosan bölcseleti porondon zajlott le,
amint azt Szent Tamásnak számos, a csodával foglalkozó szövegéből lát
juk.2

Mi nehézsége lehetett a csodák ígazolásának, ha egyszer az Első Ok
transcendens valósága bölcseletileg kifogástalan kifejezést nyert? Mi ne
hézsége lehetett a csoda felismerhetőségének olyan tudományos légkör
ben, amelyben a "természet" lezárt, osztályozott lények "rendjét" jelen
tette?

A nélkül, hogy ezeknek a tételeknek igazságértékét vitatnánk. vagy
egyáltalában a jelen kis értekezésben tárgyalni óhajtanánk, egyszerűen

meg kell állapítanunk, hogy ama tudományos világképében - a legeny
hébb kifejezéssel élve - többé semmiféle előjoggal nem rendelkeznek. A
hagyományos istenérveket ma általában meg sem értik, s kevesen akad
nak, akik szakavatott kézzel tudnának rámutatni bámulatosan időtálló

mélységeikre. A természet lezárt meghatározottsága pedig egyenesen vörös
posztó a modern tudományos módszer ismerői szemében, s egész fogalom
és szókészlet lefordítására és összebékítésére kell vál1a1koznia annak, aki
e népszerűtlen tételből valamiféle. következtetést akarna levonni.

A csoda igazolása azonban nem szükségképen játszódik le bölcseleti
porondon. A csoda, ha úgy tetszik, meghatározható olyan munka-definí
cíóval," amelyre a ma tudományá igényt formál. Éppen ezért egyesek
arra gondoltak, hogy a hittudomány megalapozásánál a csoda tényének
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még az istenbizonyítás előtt, vagy annak folyamán kell helyet megjelöl
ni. Ez a felfogás semmiképen sem állhat meg a mélyebb kritíka ítélőszéke

előtt.

Annyi azonban tagadhatatlan, hogy a csoda, mint jelenség helyet
kapott a ma tudományában. Hogy beszélni lehet róla nemcsak a skolasz
tika, hanem a modern tudomány nyelvén is. Hogy körülhatárolhatjuk
anélkül, hogy metafizikai vitákba bocsátkoznánk, jóllehet bennfoglaltan
hordja a legdöntőbb vallásbölcseleti állítások igenlését.

A csoda igazolásának módszere a legszigorúbb tudományos eszközök
kel is keresztülvihető.

A verifikálás első lépése nem jelent többet, mint bizonyos feltűnő, a
megszokottól eltérő jelenségek hitelt érdemlő és pontos rőgzítését. Az
éntelmezésnek és magyarázkodásnak itt még semmi szerepe sem lehet.

Ez az első szürőkészülék, amely tüstént a szébajöhető jelenségek te
kintélyes hányadát választja le. Az olyan, a vallásos elbeszélésekben, le
gendákban szereplő csodákat, amelyek nem tartanak igényt történeti hi
telre! Ide tartozhatnak olyan sugalmazott könyvek csodás elbeszélései,
amelyek írójuk szándéka értelmében nem szorosan történeti jellegűek,

Másrészt okvetlenül utalnunk kell azokra az irodalomtörténeti esz
közökkel bizonyítható ellenőrző, tisztító, kritíkai tényezőkre, amelyek pél
dául a szinoptikus evangéliumok létrejöttében szerepet játszanak és a
csoda-elbeszélések hitelességéért kezeskednek. E folyóirat hasábjain a
legszakavatottabb tollak foglalkeztak ilyen kérdésekkel.

De ha a folytatólagos továbbélő Krísztus csodáit nézzük, éppenúgy
találkozunk ezekkel a tényezőkkel. VIII. Orbán pápa óta az Egyház egyre
fokozódó szígorral bonyolítja le a szenttéavatási pereket és szabályozza
a tanúvallomások módozatait.s

Ezt az eljárást egyenesen könyörtelennek nevezhetjük, ha csodák
1'61 van szó. 1954~ben Lourdes-ban filmre vették egy agytumoros, rnoz
gásképtelen beteg gyógyulását. 1955-ben, minden emberi tekintet mellő

zésével, elutasították az esetet, mert a betegséget kétségtelenül igazoló
elektroencefalogramm hiányzott.

Ugyanígy mellőztek mínden propagandisztikus szempontot a· nagy
mozgalmat okozó konnersreuthi stigmatizált, vagy az assisii Bazilika 1948
febr. lü-én "megmozduló" Madonnája esetében.

Amilyen kérlelhetetlen a Januarius-csodát vizsgáló színképelemző

készülék s a világon mínőségében az elsők között helyetfoglaló lourdesi
röntgenkészülék, éppen olyan kérlelhetetlen a laikus bemondásokat vagy
hézagos orvosi megállapításokat elvető Orvosi Iroda, amelyet joggal ne
vezett Vialaki kesernyés gúnnyal "csodarendőrség"-nek, "police des mi
racles"-nak.

Tárgyilagosan meg kell állapítani, hogyeza gondos igazságszeretet
és valóságtisztelet nagyon ritka az Egyházon kívül. Tudományos szándé
koktól vezetett szerzők is szinte kivétel nélkül abba a hibába esnek, hogy
művelődéstörténetlvagy bölcseleti tételük hangsúlyozása mellett egészen
felületesen siklanak el a tények igazolása fölött. Hogy csak talá
lomra néhány jelentősebb művet említsünk: a pantheisztikus, vallási re
latívísta angol hittudós: C. J. Wright,5 E. Liek, aki minden csodát a
psziho-szomatikus kölcsönhatás eredőjének tart'', Bozzano, a spiritisma
kutató", I. Leítpoldt, aki az ókori és keresztény kegyhelyek müvelődéstör

ténreti összefüggéseit nyomozzas, Caradog Jones, aki az; egészséget kiírnád
kozó Christian Science igazolása érdekében mutat be "csodákat"9, 
egyenlőképen adósak maradnak a lelkiismeretes dokumentációval és tanú
bizonyságok helyett a gyógyultak saját vísszaemlékezésére, utazék leírá-
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saíra, lapok beszámolóira hivatkoznak. A lourdesi Orvosi Iroda egyetlen
esetüket sem volna hajlandó mérlegelésre elfogadni.w

A "verifikálás" második lépése a tapasztalati tudományok terüle
tére vezet.

Egyrészt esetek hiteles leírásának birtokában vagyunk. Másrészt ren
delkezésre áll a tudomány kidolgozott metodikája, amely lehetövé teszi a
jelenségek egyre pontosabb körülírását és tipusokba foglalását.

A jelenségeknek általában megvannak a szükségszerű előzményei

vagy feltételei. Ha a fizikai vagy biológiai jelenségek során .az előzmények
és feltételek egymásutánja nem mutatható ki, vagy komoly anomáliakat
mutat, a normálistól eltérő jelenségekről beszélünk. Ha ezek az emberrel
kapcsolatosak, rendszerint megengedett a pszíhés tényezőkre való hívat
kozás, A normálistól elütő ilyen jelenségek a lélektannak egy különleges,
ma még fejlődése kezdetén álló ágát teszik szükségessé: a parapszihológiát.

MiIIlt tudomány, valójában csak a század elején született meg. Gurney,
Fr. Myers, Crookes és főként Charles Richet úttörő munkálkodása utánu
évtizedek küzdelme árán függetleníti magát a spiritizmus befolyásától,
Ma a parapszihológia kidolgozottcexakt módszerrel dolgozik, spiritiszták
osak mint kisérleti alanyok vehetnek részt munkájában, amint azt az
1953.. óta ismétlődő nagy nemzetközi kongresszusok és munkaközösségek
szervezése mutatja. Ezzel szemben a csoportok munkájában orvosokon
és pszihíátereken kívül matematikusok, asztronomusok, bűnügyi szak
értők, mérnökök, közgazdászok. stb. vesznek részt, természetesen minden
vallási és világnézeti különbség nélküL12

A parapszihológía rendkívül sokrétű tapasztalati anyagot vizsgál. Első

csoportban említsük a fiziko-kémiai jelenségeket: a távolból mozgatást
(telekinesís), mozgásátvítelt (psíchokínesis, transfert), levitációt, materi
alízácíót.

Külön csoportot alkotnak a paranormál lefolyású gyógyulások, a
lelki gyógymód néhány kímagaslóbb eredménye a lélek és a fizikai orga
nizmus kölcsönhatása, sugalmazás és önsugalmazás, hypnosís,

Üjabb csoport a paranormáI lelki jelenségek osztálya: a távolbalátás
(telepathía, elaírvoyance, second sight).

A három jelenségcsoport értéke a tudomány szine előtt nem egyenlő,

Míg a távolbalátás tudományos körülhatárolása kétségtelen sikereket mu
tat fel, és Joseph Banks Rhine munkatársaival egyetemben, míntegy öt
millió kísérlet statisztikai kiértékelése alapján igazolta, hogy az érzékek
től független tudomásulvétel (extrasensoríal perception) kétségbevonha
tartla.n Ielká tény, sőt, hogy ez a képesség egyetemes, mínden emberben
megvan különböző mértékben.P ennek 'a sajátos észrevevésnek a szerve,
mechanizmusai, egyelőre - úgy tudjuk - teljesen ismeretlenek, eltekint
ve a képzeletszülte, tudományosan nem igazolható feltevésektől. Ezzel a
nevezetes megállapítással egyidőben a telepátia valószínűleg eltűnik a
parapseíhológia területéről és átköltözik a normál-pszichológia határai közé.

Az első csoport jelenségei tekintetében viszont a tudományos vizsgá
lat egyelőre teljesen negatív. A fakír-mutatványok, a spiritiszta produk

.ciók, a keleti utazók meaéinek dzsungelében nem akad egyetlen eset,
amely a tárgyilagosan vizsgáló kutatás tárgya lehetne.. A legpompásabb
"ectoplasma"-fe1vételek hamisótásnak bizonyultak. A Révue Métapsychi
que 1955. júliusi számában számol be egy sokáig hitelesnek tartott pro
dukció nem éppen épületes körülményeiről.ts 1931~ben 50.000 frankot
tűztek ki azok számára, akik megfelelő ellenőrzés mellett fizikai érintés
nélkül megmozdítanak egy üveglapon heverő ceruzát. Azóta sem jelent
kezett egyetlen médium sem. A parapszihológia legnagyobbjai, mint R.
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Amadou, J. B. Rhine, J. Tondríeau, egymástól függetlenül, de egybehang-e
zóan állapították meg, hogy ezeknek a fizikai jelenségeknek túlnyomó ré
sze szemfényvesztés, vágy a tudatalatti automatízmusaának tulajdonítan
dó, és hogy a nagy médiumok egyike sem tudta kápráztató produkcióinak
tudományos bízonyítékét szolgáltatni. .

Tisztulási folyamat észlelhető a középső csoport jelenségeinek meg
ítélésében is. Az orvostudomány már az ókorban leszámolt vele, hogy test
és lélek, pszihé és organizmus kölcsönhatásban vannak, s a szervezet meg
bomlott egyensúlyát a lelki tényezők sokszor meglepő mértékben képesek
helyreállítani. Nemcsak a gyomorsavkiválasztás és veseműködés rendelle
nességei, hanem láz, ekzema, glaukoma, furunkulus is [ótékonyan befo
lyásolható lelki alapon, E. Liek idézett könyvében Izületi bántalmak
(ankylosis) javulásáról, a fájdalmak megszüntetéséről, funkciók helyre
állításáról tud. l 5 Világos azonban, hogy a lelki gyógymód lehetőségeinek

is hatánai vannak. Ma az orvos tekintetbe veszi az egész embert, szemé
lyiségét, erkölcsi és szellemi képességeit, amikor gyógyít. Esetleg épít a
maga tudatalatti énjének rejtett képességeire. Viszont egyre több tiltako
zás merül fel a "magnetikus" gyógymód, vagy a radíoesthesía illetéktelen
orvosaival szemben, vagy a "Christian Science" egyébként jóindulatú
imádkozóival kapcsolatban. Mert az idejében alkalmazott klinikai gyógy
mód megmenthetné azokat, akik elpusztulnak a "gyógyítók" kísérletezése
meUett. l 6

De mit jelent ez a mi "verifikáló" módszerünket illetően ?
Mindenekelőtt figyelemreméltó, hogy a paranormális jelenségeket a

tudomány általában körülhatárolni törekszik és átutalni a "normális" tu
dományba. J. B. Rhine klasszikus módszerével kapcsolatban utaltunk ilyen
jelenségekre, amelyek kétségbevonhatatlan tudományos eszközökkel té
nyeknek bizonyulnak.

Nos, van egy másik jelenségcsoport is, amelynek valósága az elmúlt
évtizedek folyamán nem kevesebb tudományos bizonysággal igazolódott,
sőt, ezenfelül sajátos, megkülönböztető különállása a vizsgálatok követ
keztében egyre szilárdabban alapozható meg.

Epidaurosz fogadalmi táblái csöppet sem meglepőek a lelki gyógymód
szakembereí előtt. Kleo, az idegbeteg nő, aki öt esztendeig nem képes
megszülni gyermekét, az orvos számára talán az ideges ál-terhesség egy
érdekes esetét jelentené, a magzat jelenléte nélkül felduzzadó véredények
kel. A Franccis de Paris, a janzenista szent sírjánál történt csodák ChaI"COt
óta iskolapéldái a tömegsugalmazásnak és hisztériás sugallhatóságnak.

Ezzel szemben az orvostudomány eseteket tart nyilván, amelynek
jellege ezektől teljesen eltér. Ezek egyszerűen más jelenségek.

A lourdesi Orvosi Iroda érdemei ezen a téren eléggé közismertek. A
forrás körül történt paranormális gyógyulásokat hosszú évtizedeken át
osak egyes orvosok voltak hajlandók hivatalosan igazolni. De Saint
Maclou, majd Boissarie (1891) szervezik még ezek intézményes ellenőr

zését. Az első világháborúig mindenesetre elérik azt, hogy ezek az esetek
behatolnak mínd a laikus, mind a tudományos közönség érdeklődésének

gyujtópontjába. Az orvosi viták, ahirlapi vádaskodások, a regényes fel
dolgozasok (Zola, Huysmans). az a hullámverés, amelyet la klinika csen
des, de alapos működése kelt. Bernheim, Nancy nagy kutatója már sokkal
előbb megállapítja: "A lourdesi tények ezentúl a tudomány területére
tartoznak. A tudomány elfogadja, osztályozza, tanulmányozza őket. ClIak
magyarazatuk marad vitás."

Az első, nagyon jelentős eredmény, amely a lourdesi Orvosi Iroda
műkődésének köszönhető, az, hogya hívő tudatban és a hittudományban
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"csodának" nevezett jelenség a tudomány előtt is létezik, nem ugyan,
mint "természetfeletti", hanem mint a jelenségek egyik kétségbevonha
tatlanul dokumentált és sajátosan körülírható csoportja.

A másik jelentős eredmény pedig nem más, mínt ennek a sajátos
különállásnak megokolása olyan formulával, amely minden tudományos
feltevéssel szemben maradandónak bizonyul. Az úgynevezett "lourdesi
gyógyulások" sajátsága éppen egy negatívum: nem magyarázhatók.

Jellemző, hogy ezt a formulát ma sokkal erősebb megfogalmazásban
használják, mint kezdetben. Az óvatos orvosí nyilatkozatok, amelyekben
még megszorítással éltek: nem magyarázhatók "a tudomány mai állapo
tában", helyet iadtakegy másiknak, amely sokkal félreérthetetlenebb és
határozottabb: "semmiféle természetes vagy tudományos módon nem ma
gyarázhatók". Ezt a megfogalmazást 1948-ban használták először, éspedig
Suzanne Malgogne esetével kapcsolatosan, aki 1922-1941-ig, tehát 19
éven át háromszoros (hashártya, tüdő, vese), állandóan előrehaladó tuber

-culosisban szenvedett. 1941 október 7-én, 'a szentségi áldás alkalmával,
nagy lelki vigasztalással eltelve jelenti ki, hogy gyógyultnak érzi magát.
A közvetlenül rákövetkező vizsgálatok az összes fizikai és műkődési el
változások eltűnését, a Koch-bacillus teljes hiányát állapítják meg.

Ebben az esetben a Kánoni Bizottság vetette fel a problémát : az elő

ször használt megfogalmazás, hogy t. i. "a gyógyulás a körűlmények

számbavételévelaz orvostudomány jelen állapotában nem magyarázható",
úgyis érthető, hogy talán természetes tényezők vannak a háttérben ...

A Nemzeti Orvosi Bizottság ez alkalommal módosított, új formulája
mutatja, mi a 'Véleményük orvosi köröknek ilyesféle feltételezett ismeret
len tényezőkről. Egyszerüen:a tudománynak egész mívoltában, tárgyában
és módszereíben kellene átváltozni, hogy ez a kategorikus tagadás érvény
telenné váljék. Tegyük hozzá: egy ilyen átváltozás azt jelentené, hogy az
ember egész biológiai és pszihikaá szerkezete megváltozott ...

Melyek azok a mozzanatok, amelyek jcgosulttá teszik minden magya-
rázat megtagadását ? .

Eltekintve attól, hogy az ilyen gyógyulásoknál feltétlenül gyógyít
hatatlan, vagy igen ritkán gyógyuló betegségekről van szó, mindenekelőtt

anatómiai elváltozások megszűnését kell igazolni. Van rá eset, hogy ez
mínden várakozást megszégyenítőensikerül. Ilyen volta híres Delet-eset.
A betegnek teljesen kifejlődött rákos daganata Will agyomorktijáratnál
(pylorus). Ezt a daganatot a kontrasztanyaggal végzett röntgenfelvétel és
az operáció alkalmával közvetlen tapasztalás igazolja, Ideiglenes meg
oldásként a gyomor és a vékonybél között új [áratot létesítenek sebé
szeti beavatkozással (gastro-enterostomía). A beteg akkor kerül Lourdes
ba, amikor a daganat továbbfejlődése következtében ez a sebészett be
avatkozás is meddőnek bizonyult, másodlagos áttétel észlelhető a májon,
aa táplálkozás teljesen lehetetlenné vált.

Az 1926 július 31-én 10 órakor bekövetkezett gyógyulás után nem
csak adaganatok tüntek el nyomtalanul, de a gyomrot a vékonybéllel
összekötő új járat sem mutatható ki többé .. ,17

A gyógyulás más hasonló jelenségekre víssza nem vezethető jellegér
biztosítja tovább, hogy az idő, mint gyógyító tényező semmi jelentőséggel
sem bír. A változások hirtelen, pillanatok, vagy igen rövid idő alatt tör
ténnek és tartósan állandósulnak.

Hogyan hangzik tehát ennek a jelenségnek az a tudomány számára
használható- munkadefiniciója, meghatározása, amely Lourdes-ban vég
eredményben az egyházi szervektől teljesen függetlenül alakult ki ?

A tipusos lourdesi gyógyulások ("guérisons de Lourdes", szemben
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az egyszerű "guérisons II Lourdes"-dal) megállapítása ssígorú vízsgálatok,
különféle összetéte1ű bizottságok, meghatározott ügyrend szerínt történik.
Évtizedek: során alakult ki és tökéletesedett azoknak a jegyeknek: a meg
jelölése,amelyek ezt a típust jellemzik. Guinier, Le Bec (különlegesen a
törésekkel és sebekkel kapcsolatosan), Guarnés, Vallet formulái után a
következő lényeges pontokból tevődik össze a definícíó: olyan gyógyulás,
amely 1. pillanat alatt, vagy rendkívüli gyorsasággal megy végbe, 20 rend
kívüli, vagyis egyáltalában nem, vagy majdnem sohasem tapasztalható,
3. tartós, úgy, hogy ra csodában részesült nem tekinthető többé betegnek,
4. orvosi...biológiai szempontból nem magyarázható.

Vajon ezek a jegyek véglegesen és visszavonhatatlanul biztosítják-e
ezeknek a ritka jelenségeknek típusos különállását ? És a magyarázat le
hetetlenségének kijelentése mindvégig megmarad-e a kategorikus tagadás
határozottságánál ?

Az okosság arra int, hogy a tudományban soha sem jó a próféta sze
repét játszani. Igenis lehetséges, hogy a tudomány majd közelebb jut en
nek a ritka jelenségtípusnak belső megismeréséhez. Nem tartjuk istenkí
sértőnek azt a tudományt, amely ellenállhatatlan érdeklődéssei kutatja az
"iSffielletlen erők" mechanizmusát, az ember élettanával való kapcsolódási
felületét. A tudomány előrehaladhat ezen a téren, anélkül, hogy eddigi
döntő megállapításait vissza kellene vonnia. Örök joga előretömi a maga
területén és míndvégíg kizárni, egyszerűen médszeres meggondolások
alapján, egy kizárólagos és végső Magyarázó Tényező megemlítését.

Valamí megmerevedett, dogmatikus álláspont a tudomány részéről

híttudományi szempontból sem volna kívánatos, és nem értenénk. miért
volna szükséges.

A klinikai magyarázatok egyszersmindenkorra ki vannak rekesztve.
A lourdesi víz kémiai, rádióaktív és antibiotikus tulajdonságait sokszoro
san felülvizsgálták, mindig negatív eredménnyeJ.l8

Boissarie doktor még. polémiát folytatott az orvosi lélektan két nagy
ságával: Charcot és Bemheim professzorokkal, akik hisztériára, szuggesz
tíóra vagyegyszerűen tettetéere alapított magyarázatok mellett kardos
kódtak. A Delot-eset egyszersmindenkorra megfelelt ezekre a kifogásokra.

Ha lelki tényezők, sugalmazás, lelki sokk közhasználatú fogalmaival
akarnánk magyarázni, akkor ezeknek aszavaknak új, teljesebb és igazabb
értelmet kell tulajdonítani. "Ha szuggesztióról akarunk beszélni (Lourdes
dal kapcsolatban) , akkor olyan jelentést kell annak adnunk, amely nem
teszi eleve gyanússá, mély és maradandó értékkel kell felruháznunk. En
nek a belső életmegnyilvánulásnak a jelentéséből ésa következtében fel
lépő gyógyulás képzetéből el kell különíteni ,a szel1emi tartalmat attól,
ami esedékes, mesterséges, vagy egyenesen hamisított."19

Az "ismeretlen erők", amelyekre ma hivatkozni szoktak, valójában az
emberi megnyilatkozásoknak egy jól meghatározott területére vezetnek
.és így mutatnak utat ennek a sajátos jelenségcsoportnak további értelme
zése felé.

Az ra "kontingens erő", amelyet Vergez már 1858-ban emleget, ugyan
abba az irányba mutat, mint az osztrák F'iessinger értelmezése: "Az Isten
be vetett hit sokkal hatékonyabb, mint a gyógyszerekbe vetett hit."2o
A. Carrel pedig sokak számára tapasztalatból jólismert lelkiállapotra mu
tat rá: az ima állapotára. "Imán nem bizonyos formulák gépies elmondását
kell értenünk, hanem mísztíkus felemelkedést, amelyben a tudat elmerül
a világ immanens és transzcendens elvének szemleletében. Ez a lelkiálla
pot nem értelmi természetű. A bölcselők és a tudomány emberei számára
érthetetlen és megközelíthetetlen" o • ,21
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A lourdesi gyógyulások tanulmányozása után nem látszik valószínű

nek, hogy ezek a fenti tényezők, lélektani alapon, mínden esetben alkal
mas magyarázatot szolgáltathatnának. Gargam, aki 1902-ben vasúti sze
renosétlenség alkalmával többszörös törést szenvedett és halálát várták,
kereken kijelentette könyörgő anyjának: "Nem hiszek a Madonnában !"
Csak hosszas rábeszélésre volt hajlandó a lourdesi Szűzanya segítségéért
folyamodni, édesanyja kérésére. 1952-ben 90 esztendős korában makk
egészségesen látta el a medencék szelgálatát. - Vagy hogyan lehetne
misztikus emóció közvetlen hatásaként magyarázni az 1896-ban meggyó
gyult Yvonne Aumaitre, a 23 hónapos dongalábú kisgyermek gyógyulását.
Ha ezeknél az eseteknél valaki a tömeglélek infekcióira gondolna, el kel
lene olvasnia Céleste Mériel gyógyulását, akit süketnéma, érzéketlen
idiótaként vittek Lourdes-be és a lelki gyógymód alkalmazása vele szem
ben még a salpetdere nagy mesterének, Charcot-nak is lehetetlennek
bizonyult.22

Sokkal eredményesebben kutatunk a magyarázat után, ha a lélektani
szempontokon túl ezeknek a feltételezett gyógyító tényezőknek tartalmi
értékeit sem hagyjuk figyelmen kívül. Hit, ima, szemlélődés, misztikus
felemelkedés - olyan tények, amelyek semmiképpen sem tekinthetők

egyedül a biológia vagy lélektan tárgyának. A lourdesi gyógyulásoknak
és ezek szükségszerű, feltételeinek tanulmányozása folyamán elkerülhe
tetlen, hogy a vallásos meggyőződés állandó és egyetemes elemeit ezekkel
összefüggésbe ne hozzuk. S ezek a tudatelemek : Isten létezése, az ember
ráutaltsága, annak a lehetőségnek eleven felismerése, hogy a teremtetlen
jóság kiáradásának nincsenek áttörhetetlen korlátai. Hiteles és igazán
paranormális gyógyulást nem mutattak még ki, csak szoros összefüggés
ben ilyen és hasonló tudatelemekkel. A sajátosan és feloldhatatlanul sup
ranormálís jelenségek vallásos körülményekkel és meghatározottságokkal
állnak elválaszthatatlan kapcsolatban. .

A magyarázat megtagadásán túl ez az a pozitiv útjelzés, a tudomány
részéről, amelynek irányában a teljes értelmezést és jelentést keresni kell.
Vannak jelenségek, amelyek tudományos összefüggésekben nem, hanem
csakis 'vallásos összefüggésekben értelmezhetők maradéktalanul,

Kielégítő-e ez a felfogás a katolikus hittudomány szemszögéből?
Megfelel-e ez a fenomenológiai igazolás (verifikáció) a hagyományos böl
cselet elvi álláspontjának, amely éles határt von a természet erői és je-
lenségei köré? Biztositva van-e a csoda apologetikus jelentősége és sze
repe ilyen meggondolások alapján ?

Csak nagyon tömören adhatunk a jelen keretek közt ezekre a kérdé
sekre feleletet.

A hittudomány mindig tudatában volt, elméletben és gyakorlatban
egyaránt, hogy a csoda igazi lényegi (formális) alkotó jegye nem az ok
sági (kauzális), hanem a célos (teleologikus) szempontok fényében ismer
hető fel minden kétséget kizáróan. A csoda szokatlanságának, a normá
listól eltérő voltának (praeter ordinem naturae) alapja és értelme a cél:
jelnek adatik. Tehát: nem egykönnyen értelmezhető tudományos alapon.
Teljes értelmét csak vallásos összefüggésekben kapja. Az előzőkben ugyan
erre a következtetésre jutottunk.

A praeternaturális jelleg negatívum, amit Szent Tamás idejében sok
kal nagyobb elvi határozottsággal. de a gyakorlatban elég kezdetleges
kritériumokkal állítottak. A helyzet ma annyiban változott,. hogy ma
minden elvi előfeltevés nélkül, de minden igényt kielégitő pontossággal
lr..ivitelezia tudomány ennek a ritka jelenségnek a meghatározását.

A pozitiv oldal, hogy t. i. a csoda teljesen és maradéktalanul, mint
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jel, vallásos .összefüggésekben értelmezhető,az Egyház minden ezirányú
gyakorlati állásfoglalásában az elhatározó mozzanatot játsza. Az ember
legmagasabb vallási meggyőződéseinek, az őseredeti és romlatlan vallá
sos hitnek, a tiszta és eleven vallásos érzéseknek mércéjével lehet a csoda
valódiságát végső fokon ellenőrizni.

És hogyan lehet a csodából Krisztus egyedül üdvözítő Egyházát Ie
bélyegző isteni jel ?

Ez ,a lebélyegzés a tények műve, belőlük adódik. Maga az exiszten
ciális helyzet oldja meg a kérdést, amikor az ember a csoda tudományos
tényével szembekerül.

A hittudomány mindenkor vallotta, hogy a csoda nem mese, az tény.
A hittudomány továbbá eddig is tudta, s mostantól még világosabban

kell hangoztatnia. hogy a kinyilatkoztatás ismertetőjegyeinek felismerése
erkölcsi bizonyosságon épül, tehát a szabadság, a személyes állásfoglalások
függvénye, nemcsak a tárgy, hanem a megismerő alany oldaláról is. Ez az
utóbbí ez, amit ma erőteljesebben tudatosítani akarunk.
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