
rélték volna. Bizonytalan ingadozása és környezetétől való állandó füg~

gése egyik pillanatról a másikra elenyészett s helyébe hajthatatlan cél
tudatosság lépett. A lágy viasz acéllá keményedett; a jámbor. de [ám
borságában sem nem kítartó, sem nem következetes ember sem jobbra.
sem balra nem tekintő szentté nemesedett és azontúl nyilegyenesen
haladt előre a szentség nehezen megközelíthető ormai felé.

A megtéréssel életének benső tartalma is gyökeresen meqváltozott,
E tekintetben a kórházban töltött hetek vol tak rá a legnagyobb hatás
sal. Ott és akkor eszmélt rá, hogy Isten őt a szegény és elhagyott be
tegek ápolására szemelte ki. Szamaritánus tevékenységet mindjárt ott a
királyi kórházban megkezdte; ott szívta mapfiba a betegeknek azt a
szenvedélyes szeretetét és ápolásuknak azt a kifinomult művészetét,

mely ídövcl a felcbarátí szerétet utolérhetetlen hősévé és a modem
kórházi szolqálat elsö szakavatott mcsterévé avatta. Mikor elhagyta
a kórházat. lelkében már ott hordozta az újkor legnagyobb hivatásos
betegápoló rendje. az írcalmas rend megalapitásának ha még nem 15
tervét, míndenesetre csiráit.

Ennyiben az 1537 január 20-án megindult átfordulási folyama'
nemcsak a szent egyéni .életében. hanem a keresztény karitativ tevé
kenység történetében ís mélyreható változást idézett elő.

E GY V AC SO RA E M LÉ K É RE

Sűrűsödík az alkony, kék homály
lebeg a párás, őszi ablakon,
baráti szó szelíd zenéje szá'l,
marasztaló szók s jól' esik nagyon.

Maradnál is. de menni is akarnál.
Közeledik a vacsoraidő.

Fontolqatod, hogy minek is maradtál
ilyen sokáig, mégsem lépsz elő,

hogy most már indulsz. Hivnak vacsorára.
szabadkozol, .aztán elfogadod
a rneqhívást, de úgy nézel a tálba,
és úgy nézed az ízes falatot.

mint kisgyerek, kit megszidott az apja.
Benned saiort vala-ni félelem:
zavart okoztál mégis itt maradva
s talán nem is hívtak meg szívesen...

Aztán elindulsz. s kint az éjszakában
k~yul1ad benned panaszlóri a vád:
nem érted még az igaz eqyszerűséq,

s az alázatos szeretet szavát?'
Csanád Béla
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