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A ferencrendi atyák m űködése 
a Imdai Vízivárosban és a budai Országúton.
Irta P. Kaizer Nándor O. F. M.

Szent Ferenc Atyánk, amikor rendjét megalapította, kettős célt tű 
zött lelki gyermekei elé: az önmegszentelést és az emberiség üdvösségének 
előmozdítását. Ha tehát valaki ezt a kettős célt nem szolgálja, hanem csak 
az egyiket vagy a m ásikat ta rtja  szem előtt, nem követi alapítójának 
akaratát, tehát nem igazi franciskánus. Imádkozzál és dolgozzál! Az 
imádság m unka nélkül nem ér sokat; viszont a m unka imádság nélkül 
sem. Ezt a kettő t mindig szorosan össze kell kapcsolni szeráfi Atyánk 
szellemében.

Szent Ferenc fiai m indenekelőtt önmagukat tartoznak megszentelni 
ima, önmegtagadás, engedelmesség, szegénység és szűzi tisztaság által. 
A zért m ár reggel V2 5 órakor ott hagyják nyugvó helyüket, hogy 5 órakor 
jelen legyenek a közös elmélkedésen és a zsolozsma imánál. Ugyancsak 
közös zsolozsma im át végeznek és elmélkednek d. u. V2 6 órakor. Ebéd 
után  látogatást tesznek az isteni Mesternél, aki várja őket az Oltáriszent- 
ségben; ugyanezt ism étlik este V29 órakor, amikor egyúttal beszámolnak az 
isteni M esternek napi cselekedeteikről. I tt az isteni Mester lábánál gyűjtik 
m aguknak a lelki és a testi erőt a napi munkához, amelyből bőven ki
ju t m indenkinek. Előttük van a szószék, a gyóntatószék, a betegek látoga
tása, a plébániai hivatal, a keresztelések, esketések, temetések, egyletek, 
iskolák stb. Ha Isten nem erősíti őket, hogyan fognak mindezeknek lel
kiism eretesen eleget tenni!

Budapesti atyáink iparkodtak, hogy a rá juk  bízott m unkát mindig 
pontosan és lelkiism eretesen teljesítsék. Vegyük mindenekelőtt a hitok
ta tást az iskolában.

Hitoktatás.
Már 1777. október 28-án felkérte a budai Tanács az akkor még a 

Vízivárosban lakó ferencrendi zárdafőnököt, hogy adjon két hitoktatót 
egyet Tabán és egyet a vízivárosi úgy nevezett János iskola részére. A 
zárdafőnök Tabán részére az ottani káplánt, a János iskola részére pedig 
Angerm ann Nepomucenus atyát jelölte ki. Ez utóbbi 1778. január 29-én 
kezdette meg a tanítást. Ezen időtől fogva megszakítás nélkül mint h it
oktatók m űködtek atyáink a székesfővárosban és annak különféle plé
bániáin, am int ezt a szükség és az iskolák növekedő száma kívánta.

1778—1937-ig a következő iskolákban tan íto ttak  a budai ferencesek: 
A János-utcában, m ásként a Szegényház-utcában, a régi temető mellett 
feküdt; a m argitkőrúti, m arcibányitéri, a m arcibányitéri-szeretetházi, a 
hidegkúti, az áldás-utcai, a nefelejts-utcai, az óbudai, az újlaki, a vári, az 
attila-utcai, a krisztinatéri, a hadnagy-utcai, a külső-váci-úti, a lovag
utcai, a ro ttenbiller- utcai, a m urányi-utcai, a vesselényi-utcai iskolákban. 
Hogy milyen távol estek ezek az iskolák a pesti oldalon, m indenki tudja. 
Hát még télen, am ikor a nagy hó miatt" a lóvonat nem közlekedett, midőn 
gyalogosan tették  meg a fárasztó utat.*

Minő eredm énnyel tan íto ttak  az atyák, azt m egm ondhatja Dr. Schul
ler Dezső alpolgárm ester úr, vagy Rábéy Ráhel Dániel ú r belügyminisz
térium i igazgató és más életben lévő volt tanítványaink; sőt maga Novák 
Lajos prelátus, hitoktatási felügyelő ú r is. Hogy m ennyi volt az összes 
általunk tan íto tt iskolásoknak száma, nem tudjuk. E soroknak írója 
1887—1907-ig 5219 gyerm eket tanított. Legnagyobb öröme, mikor velük 
találkozik, vagy legalább is jó h írt hall róluk.

*) Ezeket a fárasztó távoli u takat P. N ándor is elég sokáig tette meg gya
log. Szerkesztő.


