
Lukács István

A XIX. SZAZAD LEGNAGYOBB,
CSODAJA
(Bosco Szent János)

Cavour miniszter· nevezte így, aki előbb még börtönnel fe
nyegette. S az egykori kis bojtárgyerek a Becchi-tanya margaré
tás legelőitől a szenttéavatás fényözönéig valóban csodálatos pá
lyát futott meg.

Piemontban született, 1815 augusztus Ifi-án, Születése előtt alig
két hónappal dőlt meg Napóleon szúzriauos uralma. Piemontban
éhinség szedi áldozatait. Százával fckszenek a halottak a mező
kön és a sövények znentén. A városokban pedig dögvész dühöng.
Középkori jelenetek elevenednek meg: férfiak és asszonyok ve
rődnek csoportokba és zarándokolnak kegvhelyről-kegvhelvre,

mezítláb, nyakukban lánccal, Most alakul meg II Szentszövetség
és elfojt minden haladó szellemi mozgahuat, sőt minden alkot
mánvos megmozdulást is. A diplomaták most térnek vissza a
"táncoló" bécsi kongresszusról, mely Itáliát hét államra osztotta.
Az olaszok nem tudnak belenyugodni ebbe az állapotba. 18]5 után
Nápoly környéke a félsziget legháborgóbb vidéke. Az elkeseredett
hangulat átharapódzik Piernontha is. l'itl\()s földalatti társulatok
alakulnak. A karbonári-mozgalom federalista jelleget ölt; Piemont
növelése a cél a Habsburgok rovásáru.

Míg az olasz világ tele feszültséggel é" fojtott forrougással,
a kis Bosco .Tános m inden vágya, hogy lJap lehessen. Kilencéves
korában csodálatos álmot lát: ez a k ulcsa eg;yéniségének, sőt ne
velési rnódszerénck is. Eg'y ház udvaráu áll l!YÜZSgŐ gverek iereg
közfitt. Némelyek hancúroznak. mások sétáljrutnak, de vannak kö
'zöttük olyanok id, akik förtelmesen káromkodnak. Hallva a
s..itkozódó szavakat, közójük rohan és szép szóval, majd ökölcsa
násokkal akar.iu őket elnémítani. I%hen a pillanatban fehér köntö
sű, sugárzó arcú férfi jelenik meg. A gyereksereg élére állítja
.Iáuost és így szól hozzá:

-- Nem veréssel, hanem sze lidség'ge! és szeretettel nyerheted
meg őket. Kezdd el li munkúdat azonnal: mutasd meg nekik a
bűn undokságát, és tanítsd meg őket az erény szépsógeire!

A fiúcska önkénytelenűl megkérdezi:
- Kicsoda Ön, hogy ilyen lehetetlenséget kíván 'l'
- Éppen azért, mert lehetetlennek látszik, meg kell tenned

az engedelmesség és tudomány által!
- Hogyan szerzem meg ezt a tudományt ~
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- Tanítónőt adok melléd. Védelme alatt bölcs leszel. Az Ő

közbenjárása nélkül minden bölcsesség csak balgaság.
- De ki Ön, hogy így beszél velem ~

- Annak a fia vagyok, akit napjában háromszor tanított üd-
vözölni az édesanyád,

- Édesanyám meghagyta, hogy engedélye nélkül ne álljak
szóba idegennel. Mond.ia meg hát a nevét!

- Kérdezd meg az anyámtól l

Erre gyönyörű hölgy jelenik meg a férfi oldalán. HuhaJú:
mintha gyémántcsillagokból szőtték volna. Amikor látja a kisfiú
zavarát, anyásan kézenfogja és igy szól hozzá:

- Nézz oda! - A fiúsereg eltüut s helvébe kecskékből, ku
tyákból, medvékből, macskákból és egyéb állatokhól álló nyáj
került. - Ez a te munkaköröd!. .. Itt működj! Lpgy alázatos,
erős, férfias és az átváltozást, amelyet ezeken az állatokon látn i
fogsz, később csináld meg az én fiammal i s l , ..

Amint János ismét odatekint, a vad állatok helyén ugyan
annyi bárány béget és ugrándozik.

A kis János sírva kéri a tündöklő Hölgyet, magvarázzon meg
mindent, Ö azonban a fiúcska fejére téve kezét. csak ennvit mond:

- A kellő időben majd megérted.
Ez az álom m integv előjáték Don Bosco életéhez. Sok nehéz

séggel kell megküzdenie, hogy hivatását kővethes.se. Bátyja Ilelll

engedi el otthonról, mert a földnek tereinnie kell; szükség van
rá a tanyán. 1828 Iebruáriában --- IlIég nines tizenhárom éves -
végre elhagyja az anyai házat és sze!~ényes kis batyuval a hátán
elindul, hogy jótevőt keressen. Rolwt szenvcd, de nem csügged.
Érzi, hogy Isten kegyelme vezeti és titokzatos jövő csírája van
heoltva életéhe. Tudja, hogy ha Isten a IHljJSúgra hívja, akko!' meg
is adja majd az eléréséhez Hzüksóges cszközüket. De addig is
apostolkodni kell! ÖRszegyüj ti társa i t ós vidálll előadásokat rendez
nekik. Amikor megmássza a k ő r nvúk lezsudúrabb f ait, amikor a
magasban kifeszített kötélen sétál, a m ik or vorseuv t fut és tré fil i
uyomán önfeledten fclharsan II kacaz ás, amikor kézen jár és bű

vészkedésci láttán tág-rumeredten esodálkoznuk II szemek. mindig
az apostolkodás vágya vezeti. Sok nehéz;;óg' és küszködós utan
vasakarata diadalmaskodik: 183;) október :l5-éllfelveszik a chieri
szomináriumba, 1841 június 5-én ved ig ]JupPú szentelik. Az első

szentrniséjén megjelenő kopottruhá.iú parasztok nem is sejtik, hogy
aki előttük áll, egyszer szent lesz, a szer-etet szent.ie.

Jellegzetesen olasz szent. Lelke is mintha a fellegtelen, őrükk«

derűs olasz eget tükrözué, Ezért vidám, e,~órt nézi olyan mele,
szivvel a világot, ezért alapít már goye1'lueklwl'úhall egy különös
egyesületet: a Vidámsúg Túrsaságá]. "LrwuattJ Dominum in Iaeí.i
tia!" Ö lész a kor Néri Szent Fiiliip.ie. Huv smn ns írja rúla: ..lJg'-;
képzelern el magamnak, m in t aprimitiv l'cstők : vnlnmoly ik ke-

362



pén: arany égbolt alatt eg~r réten, mely tele van százszorszéppel;
ibolyával (és a háttérben Torino panorámája), amint az általa;
felnevelt fehér báránykákat őrzi." Igazi nagyságát azonban csak
valóságos hátterében a XIX. század vajúdó, forrongó Etálládá
ban lehet fölmérni.

A XIX. század a szociális kérdés és az ipari forradalom szá
zada.

Don Bosco is látja a szociálís kérdés megoldásának égető
szükségességét. Hirdeti ő is a szeutpáli megoldást: aki nem
dolgozik, ne is egyék! Nem ír utópiákat. Terveit nem jellemzi
sem a gondolatok és elméletek merevsége, sem romantikus alom
látások. Egészséges munkástársadalmat akar, amelynek megvan
a kellő műveltsége, képzettsége és éppen hozzáértése folytán nem.
marad értéktelen tömeg. 1841-ben 'I'oninóba kerül. Ezekben az évek
ben feltárul előtte a nagyváros minden erkölcsi nyomora, 'I'orino;
Piemont fővárosa, most van igazán fejlődésben. A külvárosokban
mindenütt hatalmas gyárakat és bérkaszárnvákat építenek. A vi
dékről tömegek tódulnak be a városba, hogy munkát keressenek.
Akiknek nem sikerült elhelyezkedniök, százávallézengnek a muu
kahelyek és a gyárak körül. A parkok és a PÓ partjának bozót
jaiban kikötött nagy ladikok éjjelente mind tele vannak rongya
ikba burkolódzó, alvó csavargókkal. A külvárosok utcáin rozzant,
kutyaólakra emlékeztető, szü rke viskók támaszkodnak. egymás
nak. Fekete, kátrányszagú kerítések, sötét udvarokból előszivárgé

szennyvíz, gazdátlan kóborkutvák, a gyári jelzősípok búgása, be
esettarcú, félig ruhátlan gyerekseregek veszekedő csoportjai azok
a mozzanatok, amelyek megadják e- munkásnegyedek szornorú
hangulatát. Don Bosco különösen fájó szivvel nézte a fiatalság
elzül1ését. Amikor a külvárosokban járt, gyakran hallott ocsmány
beszédet, közönséges utcai nótákat és fi)rgeteges 'káromkodá:,;t ll:

szerenesétlen fiúk szájából. Hányszor találkozott suhaneok ban
dáival, akik rahl ásból, lopásból tengették életüket. Meglátogatta:
a börtönöket is, sok 12--18 éves fiTIt talált a rabok között. Meg
borzadt; úg-y érezte, hog-y a nvomornuk és züllésnek ebben a pos
ványában -tennie kell valamit. Csak azt nem tudta, hogyan és
mit, Egy véletlen kis esemény muta tta meg neki az utat, amelyen
haladnia kell, hogy a teljesen elhagyott, ezer és ezer veszedelem
nek kitett munkásifiúságot megrncnthosse. 1841 december 8-áu ta
lálkozott egy Garelli Bertalan uevű, teljesen tudatlan fiúval. Any
nyira megszán ta, hogy mind.iárt tan itg'atni kezdte és .a következő

vasárnapra ismét magához rendelte. Garelli el is jött de - há
lából az azelőtt sohasern élvezett kedves sznvakórt - most már
hatodmanaval. Ahogy peregtek a hetek, úgy nőtt II fiúk száma is.
Az új intézményt Don Bosco oratoriumnak nevezte el. Alapos
vallásoldatásban részesítette a fiúkat, gondosan előkészítve őket

II szentségek vételére. Ezt'a komoly szellemi és lelki programmct



azonban sok kellemes szórakozással és játékkal keretezte. Azután
ipariskolát épített, tanoncotthonokat alapítot t. Intézetei kiv ívták
az olasz állam szabadkőműves vezetőinek csodálatát. Ö maga is
tökéletesen elsajátított jó néhány mesterséget. Összeszedte a mun
kásbarakok és bérkaszárnyák apróbb gyerekeit is; játszott velük;
kirándulásra vitte őket, s közben lelkükbe csöpögtette a munkás
'ember igazi eszrnénvképének, Krisztusnak a szeretetét. Zenekart
szervezett, színielőadásokat rendezett, Megalapította az első nap
közi otthonokat. Esti iskolákat és analíabéta tanfolyamokat nyitott
munkások és munkásíf'jak számára. Harcolt a déli munk aszü
netért, Sorra látogatta a műhelyeket, részin t, hogy lelkesrtse a
dolgozó fiúkat, részint, hogy beszéljen a munkaadóval és biztosrt
sa a fiúk jogait.

1861-ben megkezdi a "colonia estivá"-k rendezését, amelyek a
mai nyári táborozások ősei. Néhány hétre kivitte a fiúka t a ho
gyek közé. A szabad ég alatt valamilyen pajtában iitötték fel
tanvá.iukat, Kacagó vidámság jellemezte ezeket a táborokat.
Tréfás szindarabokat rendeztek a köréjük gyülekező falusiak szú
mára és a hegyek oldala harxosrv» verte vissza fúvószenekaruk
muzsiká.iát. A szociológia búvár-ai Bion zürich i Ielkinásztor IUJvé
hez fűzik az első ilyen nyári táborozúst, ií uzrmban csak 1876

ban, Don Bosco kezdeményezése után tizenöt évvel indította meg'
mozgalmát.

A zárt lelkigyakorlat nem az Ő goudolutu. de ezt a lelket és
egyéniséget alakító eredménves eszközt ií alkalmazta először az
ifjúság megmentésére. 1850 szepternberében 130 dolgozó ifiúból
álló csapattal kiment Torino füstös falai közű l, harminc kilomé
terre a várostól. Nyolc napot töWitt velük, elvonulva a magány

. csöndjébe. Két meghívott paptársa mondott nekik beszédeket w
örök igazságokró-l és az állapotukkal kapcsolatos kérdésekről.

Don Boscot akkor kinevette a világ, de a későhbi évtizedek iau
zolták.

Szocíálís munkásságánuk lényeg(\t .iM jo llemczhetjük saját
szavaival: "Amikor az elhagyott if'júságot magam köré gYUJ
töm, s azon fáradok, hogy a csulúdnak jó gyermeket, a társad a .
10mnaÍ( művelt embert alakítsak, egész vilúgosnn megmutatcnu ,
hogy művem és műkődésem korúritsem ellensége az új intézmé
nyeknek éR a közéleti berendezkedésnek. ha nem e!lenkezőleg.

'hozzájuk alkalmazkodik és javukra szolgúl."
A XIX. század másik nagy kérdése a nucioual izmus.
A népek egymás után ébredeznek a hatalmi elnyomás alól.

Lengyelországban vértanúk ezrei áldozzák életüket a szabad
ságért, Irország elnyomott népe a lc'snehezehb bilincsekben nyög,
hatalmas szláv tömegek mozdulnak meg. Amerika latin álla
maiban felkelés tüze lobban. Görögország véres küzdelmeket vív a
félhold ellen, 1820-ban forradalom WI' ki Nápolvban, majd ke-



sőbb Piemontban és Rómában, ahol Garibaldi lelkesíti a töme
geket. A félszigeten átremeg az egységes Itália gondolata és.
törekvése. Don Bosco maga is átérezte századának vágyait. Teljes
sz.ívvel olasz és ugyanakkor teljes szívvel híve egyházának is..
Piemontban létesített szociális míívei ráterelték a kormányférfiak
figyeJmét. Mint a szeritszék és a római, illetve firenzei kormány
feltétlen bizalmának élvezője ismételten felajánlotta szolaálatait
és éppen a legnehezebb időkben szinte megbecsülhetetlen szolg á

latokat tett az Egyház és állam közötti fedzültHégek meg-vitatása.
terén.

Politikájának lényege: az Isten dicsőségének és az Egvház.
javának előmozdítáHa és a lelkek megmentése.

Kapcsolataiban őszinteség és apostoli nyiltság jellemezte. Ra
tazzi, Cavour, Vigiliani és más miniszterek, akik m int egyenrungú
féllel tárgyaltak vele, éppen a meggyőződés mélységét és őszin

teségét becsülték leginkább benne.
Politikai téren három nagy eredményt ért el.
Előszőr is: IX. Pius pápa az ő tanácsára maradtB,ómában"

Másodszor: az ő gondolata volt, hogy az egyházmegyék javát
elébe kell helyezni minden másnak, és be kell tölteni a megüre
sedett püspöki székeket. Megoldási tervezetet ia készített, és ezt
IX. Pius pápa nemcsak jóváhagyta, hanem teljes hatalommal
is ruházta fel Don Boscot, Megbízta őt, írja össze azoknak a pa
poknak a nevét, akiket méltóknak itél rá, hogya piemonti egy
házmegyék élére kerüljenek. Megindult a tárgyalás a kormány'
és Don Bosco között. Ennek eredményeképen a legközelebbi két
konzisztóriumban harmincnégy püspököt választottak meg. A fő-

pásztori székek kétharmada azonban még így is betöltetlen ma
radt. Ekkor a kormány lemondott és a tárgyalások megszakad
tak. Néhány esztendő múlva azonban (1874) Don Bosco ismét
megindította a tárgyalásokat, a megbeszélés elé azonban újabbe
akadályok gördültek.

Politikájának harmadik igen jelentős eredménye, hogy
az ő közbenjárására ülhetett össze Rómában az a konklávé, amely
XIII. Leót megválasztotta. Crispí miniszterelnök biztosította Don
Boscót, hogy a kormány nem akadályozza a konklávé megtartását,
sőt minden eszközzel fenn fogja tartani a közrendet.

Don Bosco legnagyobb eredményeit nevelési rendszerével érte
el. Szervesen összekapcsolta a kikr-istályosodott ősi, katolikus ha
gyományt és a modern pedagógia helyes elveit. Tanulmányozta
kora nevelési és oktatási módszereit. A fizikai nevelésnek he
lyet adott a rendes tornagyukorlatokon, II klassz.ikus iskolába
bebocsátotta a modern nyelveket és ipariskoláiban szerophez jut
tatta a' gépeket. Nevelői lángelméje ezen II ponton mutatkozik
meg a legjobban: az ősi és modern elgondolások művészi össze
kapcsolásában.

Kevés olyan pontja van II pedagógiának, amelyen annyira
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szélsőségesek lettek volna a nevelők elgondolásai, mint a sza
badság és tekintély elve. Kant szerint a vasfegyelmet kell alkal
mazni; Rousseau pedig, ellenkezőleg azt állítja, hogy a gyer
meknek minden ösztönszerű megnyilatkozása jó és természetsze
rűleg mindig a nemesre törekszik. Don Bosco nagy érdeme, hogy
.a két módszer között megtalálta a helyei! utat. Megalkotta azt
.a nevelői rendszert, amely egyesíti a két végletet és amelyben
,egyforma szerepe van a szívnek és az észnek, a szabadságnak es
a tekintélynek.

Nem törekedett arra, hogy elf'ojtsa a gyermeki lélek ösztönös
megnyilvánulásait. Vigyázott azonban arra, hogy a kirobbanó
erőket helyes mederbe terelje. Megtanította az ifjúságot arra,
hogyan kell önmagában kiépítenie a fegyelmet. -Az az elve: át
kell élni a gyermek világát. Azt kívánja, hogy a gyermeket az
öröm sugárzásában neveljük. Az öröm a nevelő legjobb szövetsé
gese, Érintésére fölpattan a gyermek lelke és hagyja, hogy meg
'közelítsék. Nyomatékosan hirdeti: ;,Adjatok a gyermekeknek tel
jes szabadságot az ugrándozásra, a futkározásra, a jókedvű za
jongásra." Nevelési módszerében a szinház, az ének és zeneka
rok igen gyakori szereplése, a néha hetekig tartó kirándulások,
mind a jókedvet akarják fokozni. Az öröm igaz.i pattantóia a já
ték. Akkor szép a gyermek. ha játszik. Aki Don Bosco szellemé
ben akar nevelni, annak bele kell vegyülnie a játékba, vagy leg
alábbis bíztató szavakkal lelkesítenie a Iiúkat, mert az ilyen
nyüzsgő közösségben kinyílik a sziv, kacag a szem, őszinte a
nyelv.

Kell a tekintély Don Bosco szerint is, azonban ennek a tekin
télynek úgy kell megnyilatkoznia, hogy' uz életet, a lélek fejlő

dését 'szolg'álja, Ne béklyó, vagy bilincs legyen, hanem lsten
felé vivő szárny. Külső megnyilvánulása az állandó felügyelet
(megelőző módszer.) Ez Don Bosco szer-int abban áll, hogy meg
ismertetik az intézet rendeleteit és szabályait, aztán oly módon
ügyelnek fel, hogy a növendékeken minrlig ott őrködik az igaz
gató vagy a fe-Iüg;yelök éber szeme, akik mint szerető atyák
beszélnek, minden eshetőség-nél irányítást adnak, szeretettel fi
gyelmeztetnek, ami annyit jelent, hogy lehetetlenné teszik, hogy
a fiúk hibát kövessenek el. Helvesen mondja Weszely: "Don
Bosco nem korlátozó felügyeletet akar, ellenkezőleg. olyan lég
kört akar teremteni, amelyben li növendékeknek teljes szabadsá
guk Van, hogy egyéniségük minden tulajdonsága szabadon meg
nyilatkozzék. A felügyelet kérdésében Don Bosco pedag-ógiája. a
leghelyesebb." A nevelő kertész, de nem gömbalakú nvírott bok
rot kell a gyermekből nvesnie, hanem csak irányítani a palánta
életét, óvni a dértől. odaállítani a napsugárba. Megmutatni a
fiúknak azt, hogyan kell önmagukban a férfit kialakítani éli en
gedni, ho·gy a nekibuzdulás önként nyilvánuljon meg. Nem szabad
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tehát megtűrni a mindent letaposó, merev janzenista alakíságot,
Figyelni kell a hajlamok megnyilatkozását és a tettvágy fölösle
geit játékkal, színdarabbal, zenével, hasznos foglalatosságokkal
kell levezetni. A fegyelem elengedhetetlen, de a szükséges korlá
tokon túl hagyjuk szabadon a fiút. Amellett minden parancs
tudja igazolni önmagát, azaz a gyermek is lássa célszerűnek az
előírt utasításokat.

Nevelése rendszerének állandó ihletője a szeretet, és ezt a
nevelés legapróbb mozzanatába is belesugárosta. Ehhez nem
csak életszentség, hanem gyakorlati nevelő lángelme is kellett.
A napi események minden árnyalatára rávetitette Szalézi Szent
Ferenc szavait: "Mindenek fölött pedig legyetek szelídlelkűek,
mert a szelídlelkűség magával ragadja a sziveket és megnyeri a
lelkeket!"

Don Bosco szeretetének föladata megkönnyebbíteni a végső

cél elérését és ehhez a legszükségeaebb eszköz a szentségek vé
tele. Ha el akarjuk képzelni abban a korban az ifjúság helyzetét,
még a nevelőintézetekben is, gondoljunk Dickens regényeire, a
Cooperfield Dávidok, a Twist Olivérok életére. Victor Hugo
írja korának tipikus nevelőintézetéről: "Padjai fekete láncokként
szorítanak, hosszú hálótermei komorak. A helyiségek ajtaján rá
fordítva a zár... Szemernyi víz, pázsit, zöIllelő fa, vagy érett
gyümölcs sehol a föld színén. Hatalmas udvarát sivár kő borítja
négy csupasz fal között." Paul Bourget szerint pedig "a gyakorlati
vallásosságból nincs meg bennük semmi más, mint az üres és
terméketlen alakiság.- És nem különb az erkölcsi élet "em. Az a
két, a közösség és egyén egészségére elkerülhetetlen alkotóelem
hiányzik ebből a nevelésből. amellyel a katolikus intézetek rendel
keznelc a gyónás és a szentáldozás." Don Bosco ezzel szemben
azt hangoztatja, hogy a gyakori önkéntes szeut gyóná" és áldozás
tartóoszlopai annak a nevelő intézetnek, amelyben azt akarjuk,
hogy meglegyen a szeretet.

Igy, az Eucharisztia szerétetét sürgctve, válik sokak szemé
ben Rousseau pedagógiai naturalizmusához hasonló unódszere ne
veléstani szunematuralizmussá, Ebhen a Ile velesben az isteni ős

ernber-i ezeretet szövetkezik. Housseau "azért er.gerl szabadságot a
gyermeknek - írja Pauler Akos - mert meggyőződése szeriut az
eredetileg jó és romlatlan emberi természet csak úgy tud a maga
erényeiben kibontakozni, A szaléziáu us nevelő azonban azért ke
rüli a kényszer-t, mert tudja, hogy .Iéznst. csak szabadon lehet kö
vetni s mert hisz az isteni kegyelemben. molv nem hagyja el
azokat, akik az Üdvözítőtn maguk gyermeki ártatlansázában meg'
tudták szeretni, Hiszen a Megváltó iA arra tanított bennünket,
hogy a gyermek van legközelebb Őhozzá, ezért hisz Don Bosco
a gyermeki lélek legmélyén lappangó jóságban, melvet a Jézust
követő élet példája lebirhatatla n erővel emel fel és nemesít."
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Könnyen elhihetők tehát Lombrosa Cézár-nak, a h íres torinói kr i
minológusnak szavai: "A szalézi intézetek a bűnözés megelőzésáre

és elhárítására lángelmével tervezett olyan erős hatalmat je
lentenek, amilyen még Itália területén sohasem volt s amely a
maga nemében egészen egyedülálló."

Szellemének modernségéröl ér; az új idők szükségleteinak meg
sejtéséről tanúskodik egész munkássága. J ól látta, hogy a XIX.
század hitében meggyengült embere nem hisz a prédikációnak,
nem hisz a papságnak, de még hisz a szerétetben. Elgondolása az;
volt, hogy a laikusok is kapcsolódjanak bele a modern apostolko
dás áramába és így újítsák meg a lelkiséget mind a családban,
mind a közéletben. Igy hetven évvel XI. Pius pápa rendelete
előtt, lényegében ugyanolyan alapelvekkel és feladattal, megalakí
totta a katolikus tevékenység első csoportjait.

Hatalmas tömegek lelkében nyujtotta ki a hitet beszédeivel
is. Első szentmiséjében a szó hatalmát kérte. Mert a szó kulcs:
lehet vele nyitni rozsdás szíveket. Olaszország leghíresebb szónoka
lehetett volna. "Valahányszor a lélekről beszél t -- irja Don
Francesia - azt hiszem, egy hitszónok sem érhette utol." Amikor
Franciaországban járt, Párisban ezrek tolongtak a lakása előtt,

mindenki látni akarta, mindenki beszélni szerotett volna. vele.
Victor Hugo is fölkereste és arra kérte, hogy a barátja maradhas
son, mert a vele való beszélgetés közben kinyilt lelkében a hit.

Hogy oly nagy hatással tudott lenni a XIX. századra, an
nak legrnélységesebb titka hatalmas hite és ragyogó életszentséget
tükröző papi egyénisége.

Modern pap volt a szó hamisítatlan értelmében. Mi nden per
cét átszőtte a lüktető élet. És ebben a fokozott életütemben min
dig a hitből élt. Ez adott neki erőt, új gondolatokat, ez ösztö
nözte cselekvésre. Bármilyen helyze then, búrrn ilyen foglalkozás
közt, gondolatai mindig az Istent keresték. Ott élt az Isten te
nyerén. "Olykor - mondja Don Rua - ha kést'í, esti órában nyu
govóra kísértük, meg-megállt a csillagos egei fürkészni s fáradt
ságot feledve, elcsevegett velünk Lsten vég'telenségéről, minden
hatóságáról. bölcsességéről. Máskor pedig, kint a. szabad tenné
szet ölén, felhívta figyelmünket a szúntóf'öldelr, a mezők szép
ségére. a termés bőségére s ezáltal ráterelte a beszélgetést lsten
jóság áru és 'u Gondviselésre. Elég gyalnan megesett velünk, hogy
az emmauszi tanítványokkal f'elkiáltottunk: Nemde, Iáug'ol t a ln]

szivünk, m íg beszélt az úton I!"
Egész élete az Isten ügyéért való lángobis volt. "Dolg'ozz.unk,

dolgozzunk, folyton dolgozzunk -- moudtn egyszer növendékeinek
- odafönt örökké pihenni fogunk". A munka, a cselekvés szen t
je volt, aki a modern időkben is eredeti elgondolásban gyakorolta
az ősi bencés' jelszót: "Ora et labora." Salotti bíboros: szer-int
"munkája folytonos imádság volt; imádságu pedig alapja és lelke
minden munkájának."
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