
az utat. Mintha az örök városból feléje áradó 
erő vonta volna. Halkan maga elé suttogta: 
Roma locuta . . . — kezébe vette a feszületet — 
causa finita. — A szavak mint távoli tenger 
mormolása hullámzottak a falak között, csitul-
tan, andalítóan, de a mögéje húzódó magyar 
gondolat fájdalmas voltát nem vetítették a 
latin szavak. 

Bálint fáradtan végignyújtózott ágyán. Esté-
től reggelig való kérészröpdösés volt ez az 
álomtalan álom, bele a nagy mindenségbe, ami 
úgy folyta körül, mint a levegő. A hajnal mint 
friss hullám csapott át rajta. Az ablakon bedőlt 
az első fénysugár. 

Az ébresztés már készen találta. Megkemé-
nyedett ezen az éjszakán. Homlokán különös 
fény égett s hangja a búcsúzásnál sokkal távo-
labb volt, mint önmaga . . , 

Még állt megnyergelt lova mellett. Aztán 
gyorsan lehajolt, megcsókolta a kolostor kopott 
lépcsőjét. Majd lóra pattant s boldog nevetéssel 
intett búcsút a bámuló testvéreknek. A szél 
messze lebegtette fehér habitusát. A perjel keze 
áldásra lendült. 

Távoli sejtés kéklő fénye pihent az ' égen. 

* 

Az Annales pergamenje megzizzent a bókoló 
szélben. A iudtoll aranyba játszó betűket raj-
zolt Illés testvér vezetésével: «. . . . Isten, a mi 
Urunk, akaratából s feljebbvalói parancsára 
Kaposi Bálint rendi testvérünk talján honba 
indult. Anno 1440 post Christum natum . . .» 

Albrecht Edith 

Ave Mária v 
Ave Mária, Pátrónánk hívunk. 
Magyarok oltára gyászban van. 
Megtörten sir Szent István népe, 
Hiába hullott sok magyar vér. 
Másé a Kárpát, nem áll már vártát, 
Te légy mi szószólónk, Mária, 
Csonka oltáron utolsó fáklya, 
Nagyasszonyunk! 

Ave Mária, Pátrónánk kérünk, 
Könnyező imánkat hallgasd meg! 
Te tudod jól, szenvedtünk Jóbként, 
Véren vett váltság itt ez a föld. 
Balsorsos nemzet széttépve szenved, 
Mária, Tehozzád esdekel, 
Sebhedt szívünket oh, emeld fel, 
Nagyasszonyunk! ^ 

Ottó Karrer: 
0 

A szent törvény 
és a vétkes ember 

Az élet kétféle : testi és lelki. És ahogy a lélek 
a test élete, úgy Isten a lélek élete. Hogyan hal 
meg a test? Ügy, hogy elhagyja a lélek. És amikép 
a test lélek nélkül halott, azonkép halott a lélek 
Isten nélkül. 

Isten jelenléte a lélekben, a lelkiismeretben 
nyilvánul meg. Még a legelvetemültebb lélek is, 
amíg eszmélni képes, meghallja lelkiismeretében 
Isten hangját. Tehát, az isteni világosság befo-
lyása alatt a természetes gondolkodás révén, 
fogamzik meg a lélekben a lelkiismeret figyel-
meztetése. A Teremtő örökkévalóságában szi-
lárdan gyökerező figyelmeztetés, szózat képében 
jelentkezik bennünk és a föleszmélő ember az 
intésből valami végtelenül tiszteletet parancsolót, 
dicséretest, szeretetreméltót,'vágyódást és törek-
vést ébresztőt olvas ki. A «bűn» pedig ama tör-
vény elleni cselekedetet vagy beszédet vagy ellen-
szegülést jelent, amely semmi más, mint Isten 
terve vagy akarata és így természetszerűleg be-
tartását követeli. 

Belső ösztönöd eltévelyedése a javak közötti 
válogatásban, vétekké fajul. Mert minden elköve-
tett bűnhöz, a jó utáni ösztönöd vezet és ezzel 
egyúttal a kielégülés valamely formáját sóvár-
god. Értékek után kutatsz, ámde ezek bajok for-
rásává válnak számodra, ha őt, aki egymagában 
személyesíti meg a jóságot, háttérbe szorítod. 

A Teremtőig a földi dolgokat csupán egy lépés 
választja el, de a Teremtőtől a földi dolgokig 
mérhetetlenül nagy a zuhanás. 

Végtelenül nagy nyomorúság az. emberre 
nézve, ha nincs ő vele, aki nélkül nem lehet meg. 
Minden rendetlen lélek önmagának a büntetése. 
A lelki vakság, örök törvény szerint, ama lélek 
büntetése, mely elfordul Istentől. És a véteknek 
igazságos büntetése, hogy az ember nyomban 
elveszti képességét a jó iránt, ha ezt a képességét 
nem használja fel akkor, amikor ez még oly 
könnyű feladat lenne, ha igazán akarná. Aki jobb 
belátása ellenére sem cselekszi a jót, az elveszti 
a jó iránti érzékét és aki a jót cselekedni nem 
akarta, amikor azt megtehette volna, az elveszti 
képességét a jóra akkor is, ha cselekedni akarná. 

Isten jó — Isten igazságos. Megmenthet em-
bereket, anélkül, hogy azt megérdemelnék, mert 
ő jó. És érdemtelenül nem kárhoztat el senkit 
sem, mert ö igazságos. Ha azt mondják vala-
kiről, hogy magát «szíve kívánságainak tisztá-
talanságaik adja» (Róm. I. 24.), akkor vétkessé 
válik, mert Istentől elejtve — tisztátalan 
vágyainak engedve, beletörődik legyőzött, fog-
lyul ejtett és elcipelt zsákmány mivoltába. 

Azonban nem szabad kétségbeesnünk egyet-
lenegy élőlény sorsán sem. Még a szokásból vét-
kező és erkölcsileg teljesen elzüllött embereknél 
sem zsugorodhatik semmivé Krisztus ébresztő 
ereje. 

Az ilyen megtévelyedettek elé Isten szava lép 
megmentőként, aki elolvassa legtitkosabb gon-
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