
Don Bosco és a szaléziek

Száz esztendővel ezelőtt, 1888. január 31-én halt meg Bosco Szent János, a Szalézi
Szerzetes Család alapítója, életének 73. évében. A modem időknek ez a nagy apos
tola rendkívüli lelki adományokat, karizmákat kapott az Üristentöl, Küldetése az volt,
hogy "az ifjúság atyja és tanítója" legyen.

Don Bosco és a fiatalok

Természetes hajlama s a munkaterét meghatározó rendkívüli események a fiatalok, a
gyermekek felé irányították. A fiatalok imakönyvének bevezetésében ezt írja: "Ked
veseim! Egész szívvel szeretlek benneteket. Elég, hogy fiatalok vagytok, és én máris
nagyon kedvellek titeket. Biztosíthatlak benneteket, hogy találhattok könyveket,
amelyeket sokkal erényesebb és okosabb emberek írtak nektek, mint én vagyok, de
nehezen találhattok olyasvalakit, aki jobban szeret benneteket Jézus Krisztusban,
mint én, és aki jobban óhajtja igazi boldogságtokat."

Már 9-10 éves korában, ahogy ő mondja, "ünnepi oratóriumot" szervezett. (Orató
rium: a fiúk számára otthon, amely befogad; plébánia, amely játszótér, ahol a fiúk
jó barátként találkoznak, és együtt örvendeznek) Társaira igen nagy hatással volt.
Becsülték és szerették büvészkedései miatt, ügyességéért. amellyel el tudta simítani a
gyerekes civódásokat, és bátran megvédte a gyengéket. Féltek tőle még a nagyobbak
is; nemcsak ereje, hanem határozottsága miatt.

Ugyanez volt a helyzet a középiskolában is. Kivált a többiek közül, nem annyira
nagy hangjával, mint inkább személyének varázsával. Iskolatársaitól - már mint pél
dás életű papoktól - tudjuk, hogy fiatalon is ugyanúgy viselkedett, mint 70 éves ko
rában: szeretetre méltö, kissé visszahúzódó, fegyelmezett egyéniség volt.

Fiatal korától pap akart lenni, s ezt már akkor a fiatalok szolgálatában képzelte el.
Mint kispap, szabad idejében örömmel vegyült a fiatalok közé. Fölszentelése után,
1841-ben öt hónapot töltött Castelnuovóban a plébánián. Maga meséli: "Örömöm
volt, hogy katekizmust taníthattam a gyermekeknek, velük lehettem, velük beszélget
hettem. Murialdóból gyakran meglátogattak." Amikor kilépett a plébániáról, gyerme
kek sereglettek köréje, és elkísérték, bárhová ment.

Végül plébánosa, Don Cafasso megkérdezte tőle, mihez van kedve, hajlama. "A fia
talokkal szeretnék foglalkozni" - felelte minden tétovázás nélkül Don Bosco. Don
Cafasso tovább folytatta: "És ebben a percben mi köti le a szívét? Mi forog a fe
jében?" Don Bosco azonnal válaszolt: "Úgy tűnik, hogy sok gyermek vesz körül, akik
segítséget kémek tőlem."

Don Bosco jellegzetes karlzmája

Az ifjúság apostola - tágabb értelemben annak a csodálatos életkornak az apostola,
amelyben a leghatározottabb választások születnek, amelyben kialakul a személyiség,
megérlelődik a krisztusi élet. Don Bosco a fiatalok apostolává akart lenni. Elsősorban
azonban a szegény és elhagyatott ifjúsághoz vonzódott.

Már a gyermekkorában látott álomban arra kap felszólítást, hogy azokkal a gyer
mekekkel foglalkozzék, akik magukra hagyatva abban a veszélyben forognak, hogy
nem kapnak más nevelést, mint az utca nevelését. Mint fiatal pap a fiúk csapatait
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látja ténferegni az iparosodás első jeleit mutató Torinó külvárosában. "Látni a fiata
lok csapatát - írta -, 12-18 éveseket, akik egészségesek, erősek, értelmesek, látni őket
tétlenségben, rovaroktól összecsípkedve. éhezve a lelki és fizikai kenyérre, számomra
borzasztó volt; a haza szégyene, a családok gyalázata testesült meg ezekben a szeren
csétlenekben. Mekkora volt azonban a csodálkozásom és meglepetésem, amikor rá
jöttem, akik azzal a céllal jöttek, hogy jobb életkörülményt teremtsenek maguknak,
rövid idő után börtönbe kerültek. Ezek voltak azok, akik rádöbbentettek arra, hogy
azért kerültek ebbe a helyzetbe, mert magukra voltak hagyva. Ki tudja - mondtam
magamban -, ha ezeknek a fiataloknak lenne egy jó barátja, aki gondjába venné őket,

segítségükre lenne, hittanra tanítaná öket, ki tudja, nem lehetne-e öket távol tartani a
romlástól, vagy legalábbis csökkenteni azoknak a számát, akik visszakerülnek a bör
tönbe? Közöltem ezt a gondolatomat Don Cafassóval, és az ö tanácsára és irányításá
val tanulmányozni kezdtem, hogyan váltsam valóra a gondolatot. Ráhagyatkoztam Is
ten kegyelmére, mert enélkül hiábavaló az ember minden fáradozása."

1878-ban az akkori belügyminiszter, Francesco Crispi felszólítására emlékiratban
foglalta össze Don Bosco, hogy a fiatalok mely rétegér tartja veszélyeztetettnek. Ezt
írta:

"Azt hiszem, nem mondhatjuk őket rosszaknak. de abban a veszélyben forognak,
hogy olyanokká lehetnek:

1. Akik az ország különböző vidékeiröl a városokba mennek azért, hogy munkát
keressenek. Ezek legtöbbször egy kis pénzt visznek magukkal, amit azonban hamaro
san fölélnek. Ha aztán nem találnak.munkát, lopkodni kezdenek, és rálépnek arra az
útra, amely öket romlásba vezeti.

2. Azok, akik elárvuinak, és nincsen, aki felügyeljen rájuk; csavarogni kezdenek;
naplopók társaságába kerülnek; ha egy baráti kézre vagy pedig egy szeretetre méltó
hangra bukkannak, akkor megmaradnak a tisztességes és becsületes polgárok útján.

3. Azok, akiknek vannak szüleik, de a szülök nem tudnak vagy nem akarnak tö
rödni gyermekeikkel; ezért kizárják öket a családból, vagy egészen elhagyják őket.

Sajnos, ezek a természetükböl kivetközott szülök sokan vannak.
4. A csavargók, akik a közbiztonsági szervek kezére kerülnek, de még nem romlot

tak. Ha ezeket befogadnánk egy intézetbe, ahol tanítanánk és munkára szoktatnánk
öket, a fogságból kikerülve biztosan visszatérnének a társadalomba.'

Ezeknek a fiataloknak .a szociális és erkölcsi megmentésére alapítja meg Don
Bosco a müveit: ünnepi oratóriumokat nyit vasárnapi és esti iskolákkal, gondoskodik
állandó munkáról, a legelhanyagoltabbaknak otthont ad, hogy mesterséget tanul
hassanak.

A Szalézi Míivek a jelenben

Filippo Rinaldi, aki Don Bosco utóda volt 1922-től 1931-ig, Foglizzóban teológusok
nak tartott konferenciabeszédében leszögezte: "Napjainkban nagy szükség van arra,
hogy a már búnözö fiatalokat neveljék. és ezt az ún. javítóintézetekben végzik. Don
Bosco azonban sohasem engedte meg, hogy házait így hívják. Ő nem utasított el egy
fiatalt sem, mert rossznak vagy javíthatatlannak tartották. De sohasem akarta, hogy a
házai javítóintézetek legyenek. Az a fiatal, aki ilyenfajta intézetböl kerül ki, mindig
szégyellni fogja, hogy ott volt, és lehajtja fejét, ha elmegy elötte. Don Bosco viszont
föl akarta emelni a fiatalokat, nem pedig megszégyeníteni. Azt akarta, hogy szabadon
lépjenek be és távozzanak házaiból. Egészséges légkört teremtett számukra, hogy
elindíthassa öket a jó úton. Azt tartotta, hogy a siker egyik titka éppen az, hogy egész
séges és jó környezetbe helyezzük a fiatalokat. Ez az elsö feltétele annak, hogy hatá-
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sosan lehessen dolgozni a fiatalok újjászületésén: akár olyan családból érkeznek, akik
javítóintézetbe kívánnák küldeni őket, akár valamilyen javítóintézetből érkeznek
házainkba. Hogy ezt a környezetet megteremtsük, annak első feltétele, hogy családi
kapcsolat alakuljon ki az elöljárók és a növendékek között. .. Az viszont igaz, hogy a
már romlott fiatalokat, akik másoknak ártanak, el kell távolítani."
Ebből a vallomásból néhány "szalézi" igazság tárul elénk.
1. Mindenekelőtt Don Bosco feltétlen optimizmusa a fiatalok javítását-nevelését

illetően és viszolygása attól, hogy valakit egészen rossznak és javíthatatlannak te
kintsenek.

2. Don Bosco szerint nem szabad kizárni a javulás reményéből az olyan fiatalokat,
akik normális környezetből estek ki, mert ha újra visszakerülnek olyan környezet
be, ahol az együttélést nem erőszakolják se belsőleg, se külsöleg, hanem a meggyő

zés és a szív hatása alá kerülnek, rövidesen visszatérnek a helyes útra.
3. Ha azonban olyan fiatallal találkozunk, aki rossz útra tért, és szembehelyezkedik

környezetével, aki süket az ész és a szív szavára, és ezen felül a többieket megbotrán
koztatja - akkor Don Bosco elgondolása szerint az ilyent el kell távolítani. Don Bosco
számára a környezet és a nevelési módszer nélkülözhetetlen; ha alkalmazásuk hatás
talan volt, inkább lemondott a gyermek megneveléséről.

4. A negyedik felismerés Don Bosco nevelési gyakorlatából következik. Melyik
fiatalt kell romlottnak mondani? Don Bosco határozottan azoknak a pártjára állt,
akiket az ő kifejezése szerint "nem hívhatunk rosszaknak", hanem "abban a veszély
ben forognak, hogy azokká válhatnak".

Don Boscót Isten nem csupán arra küldte, hogy egyszerűen visszatérítse az elté
ved teket, hanem arra is, hogy a fiatalokat életszentségre nevelje. Nevelési módszere,
amellyel a veszélyben lévőket vitte vissza a helyes útra, tökéletesen megfelelt a job
bak életszentségre való nevelésének is. Ennek legfényesebb példája Savio Domon
kos. Sőt azt mondhatjuk, hogy Don Bosco módszerében egyesek életszentsége szük
séges ahhoz, hogy mások erkölcsileg és lelkileg újjászülessenek.

Don Bosco különös figyelemmel fordult azok felé, akikben egyházi és szalézi hiva
tás mutatkozott. Ők alkották az Oratórium kovászát. Egyébként Don Bosco elgondo
lása szerint minden szalézi háznak alkalmasnak kell lennie arra, hogy hivatásokat
ébresszen és érleljen. Éppen ez a légkör jelzi a környezet érettségét és építő jellegét.

Életmüvében kiteljesedö hivatását Don Bosco szépen foglalja össze a Szalézi Szent
Ferenc Társaságának (első) Szabályaiban. amelyet 1858,ban nyújtott át IX. Pius
pápának. "Az Egyház szolgáinak minden időben különös gondjuk volt, hogy minden
erővel előmozdítsák a fiatalság lelki javát. Az ő jó vagy rossz nevelésüktől függ a
társadalom erkölcsének jó vagy rossz jövője. Maga az isteni Üdvözítő példájával vilá
gosan bizonyítja ezt az igazságot, amikor isteni küldetését végezte itt a földön. Külö
nös szeretettel hívta magához a gyermekeket: »Engedjétek hozzám a gyermekeket!« A
püspökök és különösen a pápák, követve az örök Főpap, az isteni Üdvözítő nyomdo
kait, minden időben szavaikban és írásaikban előtérbe helyezték az ifjúság jó neve
lését; különösen azoknak az intézményeknek kedveztek. amelyek szent szolgálatukat
erre a célra szentelték. Napjainkban ez a szükséglet még sokkal fontosabb. Sok szülö
nek a hanyagsága, a hírközlő eszközökkel való visszaélés, a tévtanítóknak az a törek
vése, hogy követőket toborozzanak, mind annak szükségességére mutat, hogy közös
erővel küzdjünk az Isten ügyéért, Jézus Krisztus helyettesének zászlaja alatt, hogy
megőrizzük a hitet és a jó erkölcsöket a fiataloknak különösen azon csoportjában,
akik szegénységük miatt nagyobb veszélyben forognak örök üdvösségük szempontja
ból. Ez a célja a Szalézi Szent Ferenc Társaságának Turinban 1841-ben."

Edelényi István

144


