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Woods doktor, az amerikai orvos, a következőket beszéli el: 

,,1886 októberének egyik estéjén szálltam partra Kalaupapa kikötőhelyén, amely 
a sziget északi részének a legfontosabb kikötője. Egész sereg leprás - majd valameny
nyien lóháton - jött elibém, Kagsdale kormányzó, ki szintén leprás volt és Damján 
atya vezetésével. Ez utóbbi rendkivüli benyomást keltett bennem. Körülbelül harminc
hatéves volt ez az életerős és teljesen egészséges pap; megjelenése kedves, arca nagyon 
szép, szeretetteIjesen mosolyog: szép fejét kissé elhanyagolt fekete haj födi. 

"Ime ezt alkottam én itt, mondta. Előbb vagy utóbb én is leprabeteg leszek, de 
arra kérem az Istent, hogy csak az után, mikor már mindent megtettem ezen szegény 
beteg gyermekeim érdekében, ami tőlem telik. Nemcsak arra váIlalkoztam, hogy erköl
csileg és anyagilag segítem öket, hanem hogy minden emberi erővel testi sebeik gyó
gyításán fáradozzarn ..." 

A lepra ragályos, de az isteni szerétet még ragályosabb. Damján atya 
hőaiessége az egész világon járványszerűvé tette az áldozatkészséget. A mo
lokaii lepratelep az érdeklődés középpontjába került. Maguk a protestánsok 
is versenyezni kezdtek a katolikusokkal. A világ mind az öt részéről tekin
télyes adományok érkeztek Molokaiba. Damján atya utazásai alkalmával a 
leprások számára koldult. Ajtóról ajtóra járt és gyűjtött. adományokat szere
tett leprásai számára. Két hónap alatt annyit gyűjtött, hogy háromszáz 
embert fel tudott ruházni belőle.

A sajtóban elhelyezett cikkei felkeltették a nagylelkűséget. A honolului 
Szent-Szív hölgyek nagyon értékes munkatársai lettek. Mivel nagy befolyá
suk volt a hawai lakosság körében, sok hasznos dolgot szereztek a lepra
telep és sok enyhülést a betegek számára. 

Franciaország egyes részeiben Damján atya történetét a hitoktatás alatt 
olvasták és prédikáltak róla. Az amerikai ujságok az Egyesült Államok egész 
területén "Molokai feltűnő aktualitásáról" írtak. Az új világ bankárjai nagy 
alapítványokat tettek. 

Ezek révén Damján atya neve népszerű lett. 
Damján atyának azonban fájt a sok dícséret: fájdalmasabban érintet

ték mint száműzetése.Szüleinek, kik egyik belga ujságban közzé tették egyik 
levelét, ezt írta: "Egyszer és mindenkorra vegyék tudomásul, hogy nem 
szeretem az ilyesmit. Ismeretlen akarok maradni a világ előtt."

Hírneve azonban állandóan növekedett. 
A honolului kormány részéről kicsinyes ellenségeskedésnek volt kitéve. 

A nagy érdeklődés miatt, ami a leprások sorsa felé fordult, gyanússá lett. 
Ő azonban a legnagyobb nyugalommal és szokott lemondásával tűrte mind
ezt, ami végül is lefegyverezte az irígykedőket.
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Egy németországi protestáns a következőket írta egyik berlini ujságba 
óceániai utazása után: 

"Csak egy katolikus pap hatolt be a leprások ezen poklába. E haldoklók, e két
ségbeesettek között lakik, hogy az örök élettel vigasztalja őket ..." 

Charles Wanen Stoddard viszont a következőket beszéli el az Indiáná
ban, mikor a gyászos partokon végzett utazásáról beszámol: 

"Az út szélén, a falu végén, melyamazt a tengertől elválasztja, van egy kis kápolna. 
A temetőből kimagasló keresztje már sejteti, hogy szegény lakói nem élnek magukra. 
hagyatva. 

A temető kis rácsos kapuját - melyen keresztül lehet csak a kápolnához jutni 
vidám gyermeksereg nyitja ki előttünk, miközben kalaplevéve köszönt. 

Csak most vettem észre, hogy a gyermekek arcát eltorzították a sebek és seb
helyek; hogy soknak a lába alaktalan és véres volt. Egyszóval többé-kevésbbé vala. 
mennyien leprások voltak, ezt láttuk a többi lakosoknál is, kik, mikor a falu utcáján 
végigmentünk, köszöntöttek minket. A tenger partján, a szikla tövében elterülő két 
falu lakói kevés kivétellel mind leprásak, Mivel ritkán láthatnak idegent Kala Waoban. 
hamarosan nagy tömeg vett körül minket és kiváncsian néztek bennünket. De nem jöttek 
egész közel hozzánk, hanem illedelmesen kitértek előlünk, hogy szabadon járkálhas
sunk. Ahogy többen és többen lettek és újabb arcokat pillanthattunk meg, azt kellett 
gondolnunk, hogy mindig rémesebb és rémesebb alakokkal találkozunk, míg végre 
az a meggyőződésem támadt, hogy már jobban nem indulhatnak oszlásnak élő lények 
és hogy az emberi testet nem érheti ennél nagyobb gyalázat, mielőtt a sírba kerülne. 

Ily környezetben haladtunk előre, a tömeg azonban nem kényszerített erre, mert 
felszólítás nélkül bizonyos távolságban maradt tőlünk. A kápolnához értünk, amikor 
ajtaja kinyílott és a lépcsőn megjelent egy fiatal pap, ki üdvözlésünkre sietett. Reve
rendaja kopott volt; haja kissé gondozatlan, kezeit megbarnította a munka. Arcán 
azonban jóság, fiatalos egészség ragyogott; vonásain energia és egyben kedvesség 
csillogott. Kedves nevetése, az egyszerű de szivélyes fogadtatás, melyben részesített, 
elárulta, hogy oly ember előtt állunk, ki a legnehezebb feladatok elvégzésére is tud 
vállalkozni. Ö volt az az ember, ki a legnehezebb és legnemesebb feladatra vállalkozott. 
Damján atya, ki önkéntes száműzetésbement, volt a leprások között az egyedüli fehér 
ember, ki nem kapta meg a leprát." 

A Sandwich szigetek uralkodónője 1881 szeptember 15-én látogatta meg 
a lepratelepet. Látogatása nagy ünnep volt. A leprások uralkodónőjüket
meleg és megható fogadtatásban részesítették. 

Néhány nappal az uralkodónő látogatása után Mgr. Olba, Maigret 
püspök segédpüspöke, hozta el a régensnő megbízásából, Damján atyának 
a Kalakauna rend parancsnoki keresztjét. 

Damján atya levélben köszönte meg a kitüntetést és mint aKalakauna. 
rend lovagja, becsületszóval igérte meg, hogy minden erejét a szegény leprá
sok lelki és testi javának az előmozdítására fogja szentelni. 

Amint mondják, Damján atya nem szívesen hordta a kitüntetést, mert, 
mint mondani szokta, nem akarta megszégyeníteni régi, foltozott reveren
dáját. 

Damján atya áldozatánál leginkább az lep meg, hogy beleegyezett a. 
halálba. "Az életért teszem," jeléntette ki, de mikor ezt mondotta, a halált 
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elfogadta: meghalt önmagának, családjának, testvéreinek és mindenki más 
számára. Az által, hogy leprás lett a leprásokkal, velük együtt lépett a sírba. 

Damján atya csak egy hazát ismert: a mennyet. Mikor arra vállalko
zott, hogyaMolokai temetőjében éljen, a száműzetés helyének határára 
állott, a boldog örökkévalóság partjára, hazájának, a mi igazi hazánk, kapu
jához lépett. 

"Néha, írja, megirígylem szegény keresztényeimet, mikor az utols6 szent
ségekkel látom el, vagy eltemetem őket." Teljesen a természetfölötti világ
ban élt; legalább is belső tevékenysége irányult egészen arra; lelke állandóan 
abban fürdött. 

Mikor édesanyja hírül adta neki nővére halálát, ezt válaszolta: "Azt 
írta, hogy Paula az égbe költözött. Mily boldog, az én kedves nővérem! Bár
csak rövidesen ott találkozhatnánk vele! Addig is küldjünk annyi lelket 
az égbe, amennyit csak tudunk l" 

A lepratelepen azt mondta Damján atya: Állapotomat csak úgy tudom 
elviselni, hogy Istenhez teljesen hű vagyok." 

Ismerjük ezt az állapotot. A gonoszság és átok túltengéseire az erény 
és hűség túlhajtásával kellett válaszolnia. Ezzel a fegyverrel harcolt az ispo
tály élvezethajhászó és bálványimádó lakói ellen; ez volt ereje; Istenbe 
vetett bizalma magyarázta meg annak a közvetlen hatásnak a titkát, me
lyet a leprásokra gyakorolt. Egyik levelében ki is mondja: "Az Oltáriszent
ség nélkül az enyémhez hasonló helyzetet elviselni nem lehetne." 

Naplójába a következőket írta: "Ha az isteni Mester nem lenne állan
dóan jelen szegényes kápolnámban, nem tudnék kitartani és sorsomat nem 
tudnám a molokaii leprások sorsához kötni." 

Állandóan Istenre tekintett, erősen hitte, hogy még legnehezebb fel
adataiban is állandóan segíti. Bizalma rendíthetetlen volt : 

"Ami engem illet, írja, a lepratelepre való megérkezésem első pillanatá
tól kezdve Jézus Krisztus, a Szent Szűz és Szent József kezébe helyeztem 
egészségemet. Ők oltalmazhatnak meg ettől a rettenetes betegségtől, amit 
ezideig meg is tettek." Hogy ily bizalommal támaszkodott Istenre onnét 
magyarázható, hogy hosszasan társalgott Urával. 

A napot imával kezdte a feszület előtt; szinte azt mondhatjuk, hogy 
egész estig imádkozott. Olvasója mindig vele volt, az imádság volt a lélekzet
vétele. Számára Isten mindenütt jelen volt. "A temető és a haldoklók kunyhói 
a legszebb elmélkedési könyvek számomra", mondotta. 

Ha meggondoljuk, hogy 1885-ig már ezernyolcszáz embert látott meg
halni, elképzelhetjük, mit jelentettek számára a temetői séták. Mindezeket 
a halottakat ismerte, ápolta, meggyóntatta, mellettük volt agóniájukban, 
imádkozott értük. Ismerte valamennyiüket, imádságaiból sohasem hiányoz
tak. Nem volt név ezeken a kereszteken, melyet ne ismert volna. Leprás 
testvérei, gyermekei voltak ezek! 
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Hű volt Istenhez, de alázatos is maradt: "Jézus Krisztua és Egyháza 
minden. Nekem el kell tűnnöm," mondá, Keresztes szent János szavai ezek: 
"Uram l megvetett akarok lenni szereteted miatt l" 

"Mindent Istenért tett - tanusitja a leprás Welmington - a legkisebb jeIét 
sem adta annak, hogy valamit is emberi dicséretért tett volna! Bár az egész világon 
ismerték, mégis mintha ismeretlen lett volna előtte hirneve és csak az egy gondja volt, 
hogy segitse ezeket a szegényeket. Sohasem beszélt nekünk önmagáról." 

Nem tudott önmagáról beszélni, mert eltűnt Krisztus előtt. "A jó Isten 
megoltalmaz a hiúságtól, ami eltölthetne a jó miatt, mit az Ő kegyelmével 
művelek", írta egy alkalommal. Azt is mondotta, hogyalepratelepnek csoda
tevő emberre, ha nem is tudósra, legalább szentre lenne szüksége, és hogy 
csak kevés jót tehetett, a megnemtértek megátalkodottságának tulajdoní
totta." Vannak bűnösök, mondá, kiket csak úgy lehet megtérlteni, hogy 
bűnbánatot tart értük az ember." 

Egy szóval tovább folytatta az Isteni Hithirdető, Jézus Krisztus munká
ját, ki eljött dögvészes földünkre és pestisünkben halt meg a keresztfán. 
Jézus megsokasodott apostolaiban, az apostolok azon seregében, kik az utakat 
járják, akiket a sok fájdalmas útkereszteződésnél találunk, akik folytatják, 
saját eszközeikkel, a Megváltó áldozatát. Ezt az áldozatot állandóan meg 
kell újítaniok; a legköznapibb tevékenységek között vállaikra kell venniök 
ezt a keresztet, nemcsak a dicsőséges keresztet, mely mint a nap megvilágítja 
a világot, nemcsak a fényes keresztet, hanem a szenvedés keresztjét is, a 
keresztet, melyben benn van a három nagy szeg, melyre felfeszíttetett szét
marcangolt testünk, azt a keresztet, melynek gyötrelem a neve. 

Tizenkét éven át hordozta Damján atya ezt a keresztet. Rá kellett feküdnie 
rá kellett szegeztetnie. Az első kalapácsütéseket 1885-ben érezte, mikor fel
fedezte testén a lepra első nyomait. 

"Leprás vagyok l Áldassék érte az Isten l" - kiáltott föl. - "Jézus 
kiválasztott engem, mikor megengedte, hogy megkapjam a leprát. Örökké 
hálás leszek Istennek ezért akitüntetésért. " 

A kereszt kegyelem. Damján atya, mikor leprás lett, a tökéletes kegyelem 
állapotában érezte magát. Nemcsak Isteni Mesteréhez lett hasonlóvá, hanem 
testvéreihez, a leprásokhoz is. Mikor leprabeteg lett, véglegesen Molokaihoz 
kapcsolódott. Molokai lett igazi áldozati köve. Kétségtelen, hogy sokkal 
több örömet szerzett az égnek az ezernyi keresztséggel és a megtérésekkel, 
miknek az előmozdítója volt, semhogy megtagadták volna tőle ezeket a stig
mákat, ezt az örömöt. 

Nem tudjuk eléggé hangsúlyozni, hogy ez a beleegyezés, ez a nyugodt 
magáravállalás, ez az önkéntes lemondás egyáltalán nem vezethető vissza 
rajongásra. Damján atya ép ellentéte volt a rajongóknak. Paraszt volt, parasz
toknak a fia, lelki egyensúlya kétségbevonhatatlan volt, értelme az egyszerű
és világos fogalmakat kedvelte. Szavaiban alig találunk érzelmi elemeket. 
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Damján atya teljesen nyugodt, hidegvérű: ép ez teszi naggyá. Ezt a nagy 
gyereket, ezt a kedves herkulest, aki oly sokszor végzett nehéz munkát, ezt a 
kápolnaépítőt, ki gyakran mászkált kezében kalapáccsal a háztetőkön, ezt a 
kőművest, építőmestert, ezt a gazdászt, ezt a kórházigazgatót, ápolót, papot, 
röviden azt, aki oly megfelelő és egyszerű szavakkal tudta vigasztalni híveit, 
ki minden szónoki pompa és dagály nélkül prédikált, ezt a realistát, igen ezt 
a szó legszorosabb értelmében vett realistát, mégcsak meg sem lehet gyanusí
tani, hogy szavaival túlzott, vagyhogy gondolatai kisiklottak volna. A lepra első
jeleit, ezeket a csalhatatlan jeleket, ép oly természetességgel fogadta, mint a 
papi kenetet, ugyanazzal az engedelmességgel, őszinte és gyermeki örömmel. 

Mikor még a nagy Hawai szigeten lakott, Molokaiba való költözése előtt,
egyik hithirdetői útja alkalmával, szabadon járó leprással találkozott. Ekkor 
szinte kinyilatkoztatás adta tudtára, hogy egy napon nemcsak a leprások 
apostola, hanem maga is leprás lesz. Már az ispotályban tartott első beszédé
ben e kijelentést használta: 

su leprások. 

Mikor megkapta a leprát, arra gondoltak, hogy esetleg kigyógyíttatják 
azáltal, hogy levegőváltozást ajánlanak neki. "Nem, nem akarok meggyó
gyulni, ha ennek az lenne az ára, hogy el kellene hagynom a szigetet és abba 
kellene hagynom munkámat", jelentette ki. Amikor pedig a lepra egyik fülét 
kezdte ki, ezeket írta egyik barátjának: "Megelégedett vagyok! Állapotom 
ma már nem kétséges. Leprás vagyok I" 

Tevékenységét akkor sem lassította meg, amikor kimondhatatlan fáj
dalmakat okozott egyik lába, melyet a lepra már ronccsá tett. Ezeket a sokat
mondó sorokat írta egyik levelében: "Mivel beteg vagyok és rengeteg a mun
kám, tönkreteszem szemeimet, mert legszükségesebb levelezésemet és breviá
riumomat éjjel végzem el," 

A betegség jelei mindjobban jelentkeznek nála: arca földuzzad. füleit 
a lepra rágja, szemei vörösek, hangja rekedt. Mégis ép úgy dolgozott, mintha 
jól érezte volna magát, tovább végezte a kézimunkáját, meglátogatta a bete
geket, hivatásbeli kötelességeinek teljesítésében nem árulta el gyengélkedését. 
1886 januárjában kelt levelében maga beszéli el, mikép használja ki az időt:

"Ezelőtt hat hónappal tehetetlen és gyenge voltam, nagy nehezen tudtam csak II 
szentmisét elvégezni ... Ma, Isten és a Boldogságos Szűz kegyelméből,bár még mindig 
leprás vagyok, nagyon erősnek érzem magamat, amire a következőkből is következ
tethetnek : 

Mult pénteken, karácsony előnapján, reggel öt órakor az előírt fürdőt vettem, 
hat órakor pedig a mérföldnyi távolságban fekvő szomszéd községbe mentem. A szerit
mise és tanítás után egész féltizenkettöig a gyóntatószékben ültem, pedig még nem 
ettem aznap semmitsem. Azután visszajöttem, elég jó étvággyal ettem és egész hét 
óráig újból a gyóntatószékben ültem. Miután egy csésze kávét ittam, elmondtam a 
breviáriumot, kilenc órakor pedig az ifjúság a templomban várt. Megtartottam velük 
a katekizmus-vizsgát, ami féltizenkettőig tartott. Éjfélkor a nagymisét tartottam éli 
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félóráig prédikáltam. Négy órakor reggel érkeztem sekrestyésemmel, Józseffel, másik 
templomba, ahol öt órakor kezdtem meg a második ünnepélyes szentmisét, utána pedig 
egy más tárgyról prédikáltam. A mise után néhány katekument megkereszteltem és 
kilenc órakor elmondtam harmadik mísémet itt, KalaWaóban. Ez alkalommal azon
ban jó katekistámmal prédikáltattam. Ezzel elvégeztem mindent, csak II Christmas 
nem készült még el ... 

Mindazt, amibe belefogott, tovább végezte. 

Ismeretes, hogy a túlfeszített munka, a fáradtság, az álmatlanság követ
keztében a lepra romboló munkája csak növekedik és a fájdalmak még kíno
sabbak lesznek. Nagyszombaton bevallotta, hogy szerdán és szombaton, mikor 
a gyontatószékből kilépett, már teljesen kimerült volt. Nagyon is jelentőség
teljes ez a vallomás az ilyfajta embereknél. 

Halála előtti napon ceruzával e pár szót írta egy papírlapra : "Bár egészen 
leprások vagyunk, most már tizenöt éve, hogy éjjeli szentségimádást végzünk l" 

A leprával járó egyetlen testi fájdalom sem kímélte meg. Minden baj 
a lehető legrémesebb alakban jelentkezett nála. Mikor a lepra teljesen elcsúfí
totta és tehetetlenné tette, egészen vállalnia kellett a leprások sorsát. Újból 
(és az alkalommal még fájóbban, mert előljárói részéről érte a megpróbálta
tás) megtiltották neki, hogy bármi ürügy alatt is elhagyhassa az ispotályt. 
Hogy egyáltalán nem érintkezhetett paptársaival, még kínosabban érintette, 
mint maga a lepra. Egyedül volt, mint leprás a leprások között. Alig tudjuk 
elképzelni, mily lelki kínokat állott ki. Miközben gyóntatóra várt, időközön
kint az Oltáriszentség előtt végezte el gyónását. Egy napon, nem tudván 
tovább tűrni állapotát, a tilalom ellenére elillant és Honoluluba hajózott, ahol 
végre elvégezhette gyónását. 

Legszegényebb lett a szegények közöbt, csak a megvetés volt még számára 
hátra. Dr. Hyde gyalázatos rágalmat terjesztett róla; el kellett viselnie ezt 
a fájdalmat is, sőt a kormányzat részéről is igazságtalan megrovásban része
sült. Váratlan üldözésben volt része, hogy Krisztus szenvedése benne még tel
jesebb legyen. "Ha megvetik az embert, örüljön neki", írta naplójába, és ez 
után is azt állította, hogy a legboldogabb hithirdető a világon. Ez a hithirdető
csak egy vágyat ismert, hogy beteljesedjék Isten akarata. 

Isten akarata be is teljesedett. Damján atya lett a szemtanuk állítása 
szerint a legcsunyább leprás az egész lepratelepen. A betegség megtámadta 
inyét, száját, gégéjét és torkát; teste a hastól egész a vállakig telve volt tuber
kulotikus daganatokkal, combjai megdagadtak, arcán, orrán, fülein a bőr
megfeszült, homloka aránytalanul megnövekedett. Joseph de Veuster, Damján 
atya már csak összeomlott épület volt. 

Csak tenyerei maradtak épek; a szent olaj, mellyel örökre pappá kenték, 
megállította a terjedő betegséget és a jó atya, míg kimerülten halálos ágyára 
nem esett, naponkint az oltárhoz tudta vonszolni szétrongyolódott testét. 
Naponkint bemutatta a szent áldozatot és csodálatoskép épen maradt tiszta 
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kezeiben tarthatta a Szent Ostyát, pedig a lepra a többi betegeknél először is 
a kezeket pusztítja el. 

1888 vége felé szemgyulladás akadályozta meg Damján atyát abban, 
hogy misézhessen ; 1889-ben történt, hogy papszentelése óta az első ízben 
nem mondhatta el a breviáriumot. 

De még volt annyi ereje, hogy legyőzze fájdalmait és egy újabb kápolna 
építésével foglalkozzék. Halálának közeledtét érezvén, arra törekedett, hogy 
bevégezze munkáját és nagy örömére szolgált, hogy betegápoló nővérek érkez
tek a Iepratelepre, akiket már oly régóta kért. Az árvaház, melyet alapított, 
a kórház és a felebaráti szeretet egyéb intézményei fennmaradását odaadó 
kezek biztosították halála után. Két évvel előbb egy teljesen egészséges ember, 
az amerikai B. Dutton, érkezett Molokaiba, közvetlen a katolikus hitre való 
megtérésé után. Először trappista akart lenni; majd hirtelen arra határozta 
magát, hogy Damján atya társául szegődik és hogy vele együtt bezárkózik a 
leprások közé. Anélkül, hogy viszontlátta volna barátait, családját, felaján
lotta szolgálatait Damján atyának. Ő támogatta az utolsó három évben a hit
hirdetőt munkájának elvégzésében; olyan volt, mint valami "együttérző

testvér"; ő is az Oltáriszentségből merítette erejét. Nem volt pap. Mégis 
nagyon értékes segítője lett Damján atyának: sokféle munkát - még a leg
visszataszítóbbakat is - elvállalta és pótolta az elgyengülő hithirdető fogyó 
erejét. A hősiesség újabb hősiességet szült. l ) 

Damján atya betegsége súlyosabb lett, megtámadta belső szerveit, testén 
újabb sebek támadtak. 1889 március 9-én már nem tudott az oltárhoz menni. 
Tenyerei még érintetlenek voltak, ujjizületeit azonban már megtámadta a 
betegség. 

Március 28. óta már nem hagyhatta el szobáját. Rendbeszedte iratait. 
Mindenét, könyveit és családi emlékeit a püspöknek hagyományozta. "Most, 
mondotta - már egészen szegényen halok meg. Nincs semmim." 

Szerény paplakában, melyet saját kezeivel épített, a szalmán fekve szen
vedte el a leprával járó legkínosabb fájdalmakat Damján atya. Róla, ki oly 
sokat tett a leprásokért, ki annyi adományt gyüjtött részükre, teljesen meg
feledkeztek. Még ágya és váltani való ruhája sem volt. Fekhelyével szemben, 
a válaszfalon Assisi szent Ferenc képe függött : a PovereIlo ragyogó stigmáival 
nézte ezt a haldokló másik szegényt, kit annyira elrútitottak a lepra stigmái. 

Március 30-án kezdett a halálra készülni. Általános gyónását a Szent-Szív 
kongregációjához tartozó Vendel atyánál végezte, ki P. Conrardyval együtt 
eljött betegágyához. Annak a kezeibe tette le újolag szerzetesi fogadalmát. 
Másnap a viatikumot vette magához. 

Damján atya eme odaadó barátját csak "József testvérnek" hívták. Jakab is 
ilyen nemleprás volt, kit szintén Damján atya példája vonzott oda. József testvér 
1931 márciusában halt meg a molokai lepratelepen, melyet 1886 óta nem hagyott el. 
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Sebei behegedtek, helyüket fekete kéreg, a halál jele, foglalta el. "Hív 
az Isten -'- mondá - hogy vele együtt ünnepeljem a husvétot." 

A lepra látszólag eltűnt, de csak azért, hogy belül annál rémesebb pusztí
tást végezzen: elpusztította gyomrát, tüdejét és torkát. A lélekzés kínná lett 
számára, enni alig tudott valamit. 

Éjjel háromnegyed tizenkettőkor, beszéli el Jakab testvér, hívtam Con
rardy atyát, ki a templomba ment az Oltáriszentségért. Lámpával a kezemben 
mentem előtte egészen a fekvőhelyig. Az áldozáskor olyan volt, mint egy szeráf 

Április másodikán Conrardy atya feladta neki az utolsó kenetet. 
Mily jó az Isten, suttogta, hogy megtartott engem, míg két pap jöhe

tett hozzám, hogy mellettem legyenek utolsó óráimban, mivel pedig tudom, 
hogyalepratelepen vannak a jó Ferences-nővérek, elmondhatom én is a Nunc 
dimittis-emet. A leprások sorsa biztos kezekbe került; nincs már rám szükség. 

Mikor P. Vendel arra kérle, hogy köpenyét őrá hagyja, hogy így "nagy 
szívét is elnyerhesse", ezt felelte: "mire használhatná, hisz tele van leprával l" 

Mintha az Ég kedves fénnyel árasztotta volna el ezt a haldoklót; szinte 
utolsó pillanatáig eszméletnél maradt. 

- Atyám, - fordult ismét P. Vendelhez - ön képviseli itt számomra a 
kongregációt. Mondjuk el közösen a kongregáció imáit. Mily boldog tudat, 
hogy az ember mint a Szent-Sziv fia halhat meg! 

Az egész telepet szomorúság töltötte be. A leprások nemsokára elveszítík 
szeretett atyjukat, Makua Kamianójukat. 

Április tizenharmadikán érezte magát legrosszabbul. Utoljára még egy
szer magához vette az Oltáriszentséget, kevéssel éjfél után. Még volt annyi 
ereje, hogy elbúcsúzzék látogatóitól, de többször elájult. Itt volt a vég. Április 
tizenötödikén beállott az agónia. Arcáról nagy lelki öröm ragyogott le, nyelve 
azonban már egyetlen szót sem tudott kimondani. Lelke lassankint elválott 
leprás testétől. Csendesen, mintha álomra szenderülne, halt meg ... 

Damján atya 49 éves volt. 
Damján testvér, De Veuster Joseph, közvetlen halála előtt, hódolattal 

beszélt a Picpus atyák kongregációjáról, amelyben nevelkedett és tanult; 
annak a segitségével lett tökéletes hithirdető és a felebaráti szeretet nemcsak 
példaadó hőse, hanem a szeretet vértanuja is. A Szent-Sziv atyáinak kongre
gációját örökké áldani fogják, mert ilyen szerzetest nevelt. A Szent-Szív ezen 
gyermeke átadta üzenetét a későbbi nemzedékeknek, azt az üzenetet. melyet 
átvesznek ma és holnap azok a hithirdetők, kik Krisztusért dolgoznak Kíná
ban, 6ceániában, Amerikában és Mrikában. Mikor az utas a föld négy sarkán 
találkozik velük, önkénytelenűl Damján atyára gondol: mindegyikükben van 
valami belőle, mindegyikükben új életre kell kelnie a .leprdeok. apostola" 
hitének, önmegtagadásának, türelmének és hősiességének; mintha ez lenne 
az Isten akarata. 

Fordította: Michel Károly. 
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