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(Das Geschehen von Medjugorje. Eine Untersuchung
Verlag Styria, Graz-Wien-Köln, 19863)

A medjugorjei jelenésekkel foglalkozó könyv egyik társszerzöjét, R. Laurentint, a nemzetközileg
ismert mariológust és a Mária-jelenések vatikáni szakértőjétnem kell bemutatni, hiszen a művei

közül kettő: a lourdes-i látnokról, Bernadette-ről és a Lisieux-i Szent Terézről irt könyve ma
gyarul is megjelent. A másik társszerző - L. Rupőié - az újszövetségi exegézis professzora a
zágrábi teológiai főiskolán; az ő korábbi, horvátul írt könyve (Gospena Ukazanja u Medjugorju,
Samobor, A. G. Matos, 1983) az alapja a jelen munkának. Bár Laurentin is járt Medjugorjében, a
könyvnek az· eseményeket ismertető "leíró" része inkább Rupőiétól, a teológiai értelmezés pedig
főleg Laurentin-től származik. A mü, miként alcíme jelzi vizsgálat kíván lenni: arra a kérdésre
keres választ, hogy valóban természetfölöttiek-e a medjugorjei események, hogy valóban a
Szűzanya jelenik-e meg immár évek óta Medjugorjében hat fiatalnak, miként azok állítják.

De mi történik voltaképpen Medjugorjében, ebben az eldugott horvátországi faluban? 1981
júniusában négy IQ és 16 év közötti lánynak és két fiúnak megjelenik a Szűzanya, legalábbis ezt
állitják az ifjú látnokok. A jelenések azóta is folytatódnak. Az első jelenések szinhelye egy domb
volt a falu közelében, ám később, mikor a hatóságok lezárták ezt a területet, a Szűzanya a
fiatalok kérésére beleegyezett abba, hogy ezentúl inkább a templomban találkozzék velük.
Ettől kezdve a jelenések mindig a templom egyik kis helyiségében történnek, míndennap, este
hat óra tájban. A jelenések kezdetben hosszabbak voltak (15-30 perc), később rövidebbek lettek
(a könyv írása idején, 1984 elején kb. 2 percesek). A Szűzanyát természetesen csak ezek a kivá
lasztott fiatalok látják, a kívülállók mindössze annyit észlelnek, hogy az ifjú .Játnokok'' egyszerre
eksztatikus állapotba kerülnek, szemükkel ugyanabba az irányba tekintenek, majd a jelenés vé
gén ismét egyszerre emelni kezdik a tekintetüket, mintha egy távolodó objektum után nézné
nek. A Szűzanya, aki a jelenések alkalmával a "Béke Királynőjének" nevezi magát, többnyire
arról beszél a fiataloknak, hogy a világ nagy veszélyben van az emberek bűnei miatt; súlyos
büntetés fog bekövetkezni, ha az emberek nem térnek meg. Ez a büntetés azonban elfordítható
vagy mérsékelhető, ha az emberek megtérnek, kiengesztelödnek Istennel és egymással (a meg
téréssel kapcsolatban a Szűzanya különösen az imádság, a gyónás és a böjt fontoságát hang
súlyozza). A Szűzanya ezenkívül megígérte a fiataloknak, hogy tíz titkot fog rájuk bízni (a könyv
megírásakor az egyik látó már mind a tíz titkot megkapta, a többiek 8-9-nél tartottak), amelyet
azonban csak akkor mondhatnak el a világnak. ha erre engedélyt ad, s ekkor - a jelenések lezá
rulásakor - nagy csodát is fog tenni Medjugorjéban, amely majd igazolni fogja ezt az üzenetet és
a látnokokat a világ előtt.

A jelenéseken kívül más különös dolgokról is beszélnek Medjugorjében. Azon a napon, ami
kor a Szűzanya a "Béke Királynöjeként" nyilatkoztatta ki magát, az égbolton megjelent a "MIR"
szó, ami horvátul békét jelent. Ez a jelenség nagyon sokak szerint többször is megismétlődött.

1981. augusztus 2-án a jelenésef dombján összegyűlt hívek - mintegy ISD-en - úgy látták, hogy a
lemenő nap forogni kezd, feléjük közeledik. majd ismét távolodik. Pár pillanat múlva megpil
lantottak az égen egy nagy szívet (amely szinte körülvette a napot) és hat kis szívet (annyit,
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ahányan az ifjú látnokok voltak). Erre félelem szállta meg az embereket, imádkozni vagy sírni
kezdtek, némelyek pedig ijedtükben elfutottak onnan. Nagyon sokan emlegetik azt is, hogy a
Krizevac new dombon lévö betonkereszt olykor titokzatos módon eltűník: beburkolja egy külö
nös színú fényoszlop, ez azután "T'-alakot ölt, amelyben a szemtanúk egy kiterjesztett karú
nóalakot vélnek felismerni: a Szí1anyát. 1981 októberének végén az első jelenés színhelyén hatal
mas láng csapott fel, mely tíz vagy tizenöt percen át égett. A tüzet több százan látták, köztük egy
rendör is, akit azért állítottak oda, hogy senkit ne engedjen fel a jelenések dombjára. A rendör
később megvizsgálta a helyet, de sem égési nyomokat. sem hamut nem talált. Ezenkívül csodás
gyógyulásokról is beszélnek Medjugorjéban: a könyv ezek közül vagy harminc esetet ismertet,
amelyeknél az előzetes orvosi leletek alapján csakugyan valöszínünek látszik a gyógyulás ter
mészetfölötti jellege.

A könyv, mint említettük, vizsgálat kíván lenni. ennek megfelelően leghosszabb fejezete azzal
a kérdéssel foglalkozik, hogy hitelesek-e a jelenések. A pro és kontra érvek gondos vizsgálata
alapján arra a következtetésre jut, hogy a medjugorjei jelenségek, amelyekkel szemben az ille
tékes mostari püspök meglehetősen elutasító magatartást tanúsít, természetfölötti eredetiinek
látszanak. Erre utal, hogy a tanítás és üzenet, amelyet az ifjú látnokok Szí1z Mária üzeneteként
adnak tovább, teljesen ortodox és hamisítatlanul evangéliumi; hogy maguk a látnokok pszichi
kailag teljesen normálisak; hogy a látnokok egyidejű eksztatikus állapota - az elektroenkefalog
ráf tanúsága szerint - nem álom és nem is hallucináció. következésképpen legvalöszínúbb ma
gyarázata csakugyan egy egyszerre megjelenő természetfölötti objektum; végül a legerősebb ér
vet a jelenések mellett azok a pozitív hatások szolgáltatják, amelyek a jelenések kezdete óta
Medjugorjéból kisugároznak. "Gyümölcseiről ismeritek meg a fát": márpedig a jelenések hatásá
ra tömeges megtérések következtek be Medjugorjéban és világszerte, emberek százezrei tértek
vissza a mindennapi imádsághoz. a gyakori gyónáshoz, a böjthöz és a szentségi élethez. Ahogy
Franié püspök, a spliti érsek mondta 1983 decemberében: "Medjugorje többet ért el két év alatt,
mint a mi lelkipásztori munkánk negyven alatt". Franié érseken kívül a könyv még más rangos
egyházi személyeket is felsorol, akik pozitívan nyilatkoztak Medjugorjéról (H. U. v. Balthasar, R
Faricy SJ, a római Gergely Egyetem professzora stb.). A könyv végkövetkeztetése szerint a med
jugorjei jelenések pontosan azt a funkciót töltik be, amelyet a jelenések mindig is betöltöttek az
egyház életében: megmutatják Istennek és azoknak a személyeknek rejtett jelenlétet, akik már
részesei Isten dicsőségének;prófétai üzeneteket továbbítanak; aktualizálják és felélesztik a hitet,
főképpen pedig a reményt; megtéréseket idéznek elő és lelkesítenek; közösségeket építenek fel
és megszilárdítják a szentek közösségét.

A végső szót a medjugorjei jelenések ügyében a mostari püspöknek kell kimondanía, aki
egyelőre szkeptikus, sőt elutasító. Bármi legyen is a dolog kimenetele, az mindenképpen elgon
dolkodtató - legalábbis a recenzens számára -, hogy a Szí1zanya medjugorjei üzenete hátbor
zongatóan egybevág azzal, amit az emberiség jövőjéről napjainkban a tudósok (ökolögusok,
biológusok stb.) mondanak. A Szüzanya küszöbön álló büntetésről, a' tudósok fenyegetőöko- és
társadalmi katasztrófákról beszélnek (a levegő, a víz, a talaj megmérgezödése: vegyi és atom
katasztrófák; erdöhalál; az ózonréteg megsemmisülése; atomháború stb.), A tudósok a veszélyek
elháritására különféle technikai, gazdasági és politikai megoldásokat javasolnak. ám azok nem
kecsegtethetnek a siker reményével. amíg a kölcsönös bizalmatlanság, az irigység és a gyűlölet

nyomja rá bélyegét az egyes emberek, államok és politikai tömbök kapcsolatára. Úgy látszik
tehát, hogy korunknak .realpolítíkaí" feladata a megtérés, az Istennel és egymással való ki
engesztelődés, úgy, ahogy azt a medjugorjei Szüzanya kéri tőlünk. A kérdés csak az, hogy hall
gatunk-e rá, mint ahogy Ninive lakói hallgattak Jónásra, akinek szavára böjtöt hirdettek, zsák
ruhát öltöttek kicsik és nagyok, és elhagyván gonosz útjaikat megmenekültek a büntetéstól.

Endreffy Zoltán
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