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főpap, hová sietsz szolgád nélkül ?
(Az Egyház a szent Lőrinc-napi zsolozsmában.)

A FORDÍTÓ

ELŐSZAVA.

|EZT A KIS munkát, amelynek fordítását itt veszi
az olvasó, Palau Gábor Jézustársaságbeli
szerzetes, Spanyolországban «El Católico de
Acción» cím alatt 1905 szeptemberében bocsátotta
világgá. A müvet szívesen fogadták. A spanyol püspöki
kar áldásával halmozta el. Az olvasó közönségszétka
ötödik kiadás kibocsátásáról kellett gondoskodni.
A munka híre eljutott a pápai trónig, ahonnét X . Pius
pápa a mű elején közölt iratban államtitkárja által
áldását küldte a szerencsés szerzőnek.
Még a spanyolországinál is nagyobb sikere volt
a könyvnek Franciaországban, ahol 1907 októberében
közrebocsátva, 1908 májusában már harmadik kiadását
érte eL És e harmadik kiadás kibocsátásakor már
készülőben volt a munkának angol, német, holland,
horvát, olasz és lengyel fordítása is.
A püspökök és a kritikusok a X X - i k század
Kempis Tamás-ának mondják a munkát és méltán,
mert a kis könyv nemcsak alakja és elrendezése miatt
hasonlít Kempis Tamás hires müvéhez, hanem annak
mintegy folytatását, kiegészítő részét képezi. Mert míg
a Krisztus követése főkép a kolostor lakójához szól s
a lelki életre tanít, addig Palau könyve a világban
élő embert tartja szem előtt s ennek a katholikus cselekvés
módját, törvényeit sorolja el.
Hogy ép ezért e kis könyv mennyire fontos és

mennyire aktuális a magyar katholikusokra nézve, azt
úgy hiszem, nem szükséges hosszadalmasan fejtegetnem.
A magyar katholicizmus felébredt álmából, cselekvésre
vágyik, de mert kiment a cselekvés gyakorlásából,
sokszor helytelen irányban indul és rossz utakra téved.
Tévelygésében, tapogatódzásában nem találhat okosabb
megbízhatóbb vezetőt ennél a kis könyvnél, amelynek
útmutatását követve, sohasem fog helytelenül cselekedni
s nem kurzus katholikus, de Krisztus igazi követője lesz.
A munka lefordítása nem volt könnyű.
Ragaszkodnom kellett a szószerinti értelemhez, amelytől eltérni
a fordítónak ilyen munkáknál, csak elkerülhetlen
esetekben van joga; de emellett törekednem kellett
viss
figyelmen kívül hagyása esetén a fordítás élvezhetetlen lett
A müvet eredetileg a francia kiadásból fordítottam
le. Mivel azonban a francia fordítás, minden irálybeli
kiválósága mellett, nem adta vissza hiven az eredeti
értelmét, a szerző kívánságára kijavítottam azt a német
fordításfigyelembevételével,mely a szerző szerint jobban
megfelel az eredeti szövegnek. Az átnézésnek sok
irálybeli szépség áldozatul esett, de meg lett mentve
a fordításnak az a főelve, hogy az a szerző gondolatait
s ne a fordítóét fejezze ki.
Forró, 1922. május 24.

Timkó Jordán.

INSTAURARE

OMNIA

IN CHRISTO.

* **

E L S Ő KÖNYV.
Diverte a malo.
Kerüld a rosszat.
( X X X I I I . zsolt. 15.)

I.

A bölcseségről, mely hasznosabb minden
tudománynál.
1. Szavaim édesek, mint a méz, azok előtt, kik
szeretik tanításaimat s megtartják parancsaimat.
2. De hangom olyan, mint a Libanon cédrusait
kitépő vihar a kevélyekre nézve, kik megvetik
oktatásaimat
3. A gonoszság csak a maga vesztére arat diadalt,
s az igazság csak a maga dicsőségére.
4. A rossz fölemelkedik, hogy annál magasabbról
essék le, s az igaz megalázza magát, hogy felmagasztaltassék.
5. A kevély hiába vizsgálja szavamat, nem fog
belőle semmit sem megérteni.
6. Az alázatos, ha hallgatja azt, vigasztalást talál
benne.
7. Minél jobban megérti valaki igémet, annál
jobban szivére veszi azt.
8. Minél inkább tetszeleg magában a bölcs, annál
kevésbbé érti meg, amit müveim mondanak.
9. Csak az ért meg engem, csak az veszi észre,

hogy én szólok hozzá, aki megvetve a maga tudását,
az őrök igazság s a szentek tudománya után sóvárog.
10. Az ilyennek hasznára válnak az emberi ismeretek,
mert
minden
igazság
bizonyságot
tesz
jóságomról
és bölcseségemről.
11. Csak az alázatos lesz bölcs, s csak az a bölcs
alázatos, kinek a szive tiszta.
12. Az alázatosság több világosságot ád az értelemnek,
mint
az
emberek
minden
hiú
és
felfuvalkodott
tudása.
13. Tudni azért, hogy tudjunk: hiúság, ha életünk
jócselekedetekben szegény.

14. Tudni azért, hogy mások tudósoknaktarts
15. Tudni azért, hogy az együgyűeknek ártsunk:
a kevélyek csalfasága és gonoszsága. „
16. Boldogok azok, kik hisznek. Ok megértik az
élet titkait, s kikerülik a rosszakaratú bölcsek cselvetéseit.
17. Boldogok azok a tudósok, kik alázatosak.
A hit bölcsesége világosítja meg őket s mint ragyogó
fáklyák vezetik a népet az élet sötét útjain keresztül.

18. Aki hisz és testvérét alázattal tanítja,igéim

19. Ha a tudományok Istene egy kevéstudomán
környezetedben.
20. Minél többet tanulsz az Egyháztól, annál
alázatosabb leszel Ítéleteidben, s annál erősebb alapon
fog állani tudományod.

II.

Hogy gondoskodik az Úr a mi enyhülésünkről.
1. Ha a lélek édességeit akarod élvezni, vonulj
félre oda, ahol szabadon társaloghatsz velem.
2. Sokan csak azért engedik át magukat az
érzéki gyönyöröknek, mert nem ízlelték meg a lelki
élvezeteket.
3. Többet ér egy órai természetfölötti vigasztalás
minden világi gyönyörűségnél.
4. Akkor tudod meg, milyen a lélek benső öröme,
ha félrevonulsz a tömeg lármájától.
5. Annak, aki velem s értem akar dolgozni,

időnkint

6. Hidd el, hogy nem fogsz véghezvinni nagy
dolgokat az Istenért addig, míg meg nem tanulod, mily
édes velem egyedül lenni.
7. Mily sokan gondolják, hogy sokat tettek, mert
nagy zajt csaptak, jóllehet nincs semmi buzgóság bennök.
8. Ne mondd: «Nem tudok magamba szállni.
Nincs rá időm». Ha ez igaz. volna, eggyel több okod
lenne rá, hogy visszavonulj s kipihend magad egy kissé.
9. Én magam gondoskodtam arról, hogy apostolaim
kipihenhessék magukat, nehogy lelkük ellankadjon.
10. Többet teszel értem és magadért egy órai
komoly elmélkedéssel, mint napokon át tartó
töprengéssel
11. Én vagyok az, aki át meg átvilágítja a
12. Többet ér egy olyan igazság, amelyet teljesen
megértünk, mint ezer más szellemes mondás és ezer
ragyogó gondolat.

szelle

13. Látod-e a bölcseket, kiknek szájuk tele van
tudományukkal és fölfedezéseikkel? Minden gőgjük
mellett nem tudják még azt sem, hogy mit jelent az:
igazi életet élni.

III.
M i l y sokfélekép hív a mi Mesterünk.
1. Fiam, szolgailag a jelenhez alkalmazkodni annyi,
mint annak rabszolgájává válni.
2. Tanulj meg tenmagadnak parancsolni; tanulj meg
fölülemelkedni azon, ami mulandó, s félelem nélkül
fogsz járni a vizek fölött.
3. K i nem tud magán uralkodni, olyan, mint a
kormánynélküli hajó, mely ki van téve a szelek dühének.
4. A halál zsákmánya lesz, ki a csábító kísértések
elől nem tud kitérni.
5. Ne légy túlságosan félénk: a szédülés ép úgy
a mélységbe dönt, mint a vakmerőség.
6. Kicsinyhitű létedre miért teszed ki magad oly
könnyen a veszélynek?
7. Bizzál, ha vallásodat gyakorlód; gyakorold azt,
ha hiszel; higyj, ha van belátásod és józan eszed.
8. Ne légy ok nélkül bizalmatlan; s ne engedd,
hogy a félelem ok nélkül megzavarjon.
9. Ha eszed elkábít, mire valók érzékeid?
10. S ha érzékeid elrontanak, miért nem bizod
magad az én szemem világára?
11. Bárhol vagy is, én látlak téged; de a te szived
nem keres engem.
12. Megharapott a kígyó? Miért simogatod őt
azután is ?
13. Ártott a méreg ? Miért utasítod vissza az

ellen

14. Az ember félrevezetett? Miért követed őt
makacsul ?
15. Tanulj meg olvasni és nem olvasni.
16. Tanuld meg megnyitni és bedugni füleidet
17. Tanuld meg, sebeimet szemlélve, fékezni
vágyaidat.
18. Megtagadtál engem? Miért nem sírsz?
19. Oka voltál, hogy engem káromoljanak? Miért
nem teszel bizonyságot felőlem?
20. Ha a hiúságot tudtad szeretni, miért nem
szereted az igazi szeretetet?
21. Tisztítsd meg szivedet s azután jöjj s pihenj
meg az én keblemen.
22. Keblemen fogok hozzád szólni a szeretet
országáról s a szív vonzalmáról.

23. Szivemmel egyesülten fogsz dolgozni,hód
24. Barátom akarsz lenni ? Add meg magad nekem
föltétel nélkül, malasztom átgyúr téged, hogy képes
légy dicsőségemen munkálkodni.
IV.

Hűségesen követni kell a Mestert.
1. Fiam, sokat beszélsz, de keveset cselekszel.
2. Adsz nekem valamit; de ha magadat is id'adnád ?
3. Azt mondod, hogy az én dicsőségemet keresed;
de akkor miért vagy mindig elfoglalva a tiéddel?
4. Siratod a világ bűneit; de miért nem a tieidet ?
5. Mindenütt találsz gáncsolni valót; de ha inkább
magadat javítanád?
6. Azt mondod: Istenem! szeretlek téged! s aztán
nem nekem szolgálsz.

7. Felpanaszolod elvetemült ellenségeim tervszerű
dühöngéseit; s aztán elmégy s magasztalod kiválóságu
kat s előnyös tulajdonságaikat
8. Azt mondod, hogy mindenek fölött szeretsz;
de hát miért nem mutatod ki ezt életeddel?
9. Néha engem tagadsz meg, hogy magad ne
kelljen megtagadnod.
10. Máskor magadat tagadod meg, hogy legnagyobb
ellenségeimet ne kelljen megtagadni.
11. Lelki vigasztalások és gyönyörűségek után
vágyódol; s úgy mulatsz, mint a világnak.
12. Amid van, mind az enyém; s tehaszontalanság
13. Többre becsülöd a földi dolgot, mint az
istenit; s mégis jó kereszténynek tartod magad.
14. Ma mindent meg akarsz tenni, hogy üdvössége
det biztosítsad; holnap mindent abbahagysz, s alig
gondolsz arra, hogy örök kárhozat is van.

15. Egyszer azt mondod: biztosítsuk amennyor
16. Mit használnak az ájtatosságok, ha

kívánságaidon

17. Mit használ jószándékod, ha cselekedeteid
nem jók?
18. Vájjon a Krisztus embere-e az, kit mindig
az emberfélés gyötör?
19. Te otthon és magadért akarsz katholikus lenni,
mikor én azt kívánom, hogy mások előtt s énértem
légy az.
20. Ó, fiam ! ki egyazon időben kívánod és kerülöd
az erényt!

V.

Mit tanulhatunk, egyik-másik csalódásunkból ?
r. Ha valamely cselekedetnek nincs mélyebb erkölcsi
alapja, akkor az csak külsőség; s ami csak külsőség,
az hiúság vagy képmutatás.
2. Ahol nincs önfegyelmezés, ott gyakori a
aljasság foglalja el a tért.
3. Ahol nincs igazság, ott sokat vitatkoznak az
igazságról; s az igazságról való vitatkozás közben
4. Ahol nincs vallásosság, ott az anyagiasság lesz
úrrá; s az anyagiasság uralma alatt úgy él az ember,
mint az állat.
5. Ahol nincs lélek, ott a test hatalmasodik e l ;
s a testiség uralma alatt elgyöngül a test is.
6. Mit ér a jó izlést fejleszteni, ha az ember
emiatt a testi kívánságoknak lesz a rabja?
7. Mit ér a függetlenség, ha emiatt elveszítjük a
lélek szabadságát?
8. Mit érnek a láncok és ékszerek, ha ezek miatt
a szenvedélyek megszabadulnak bilincseiktől?
9. Mit ér a nagyság, ha miatta aljasságba sülyedünk ?
10. Mit ér a fölösleges, ha miatta elveszítjük az
egyedül szükségest?
11. Mit ér a sok jószág, ha miatta rossz életet
élünk ?
12. Minek élünk, ha elvesztegetjük az időt?
13. Értelmesnek lenni, s nem tudni keresztény
módon élni: ostobaság.
14. Szállj magadba végre! vizsgáld meg lelkedet!
Javulj meg! fegyelmezd magad! tarts mértéket!

sikere

elszáradn

15. A türelem, a tisztaság, az alázatosság, a szeretet,
szóval azon erény által, amelyik benned leginkább
hiányzik — vagyis amelynek elhanyagolása miatt legjobban gáncs
léptekkel haladnod, míg csak el nem nyered a mennyországot.

VI.

Dolgainkat hogy mozdíthatjuk legjobban elő ?
1. Fiam, az angyalok azért buktak el, mert el
nem ismertek; az emberek is el fognak bukni, ha el
nem ismernek.
2. De ha a te rosszakaratod vagy a te
kérdőre vonni.

hanyagságod

3. Jaj! jaj! jaj! majd meglátod, hogy fogja
haragom sújtani azokat, kik lábbal tiporják az én
népemet.
4. Én vagyok az igazságtalan hatalmasságok
félelmes mindenhatója.
5. És eljő a pillanat, mikor irgalom nélküli Istene
leszek annak, ki miatt a nevemet káromolják.
6. Szegény! csak az igazság kedvéért szólok.
Gazdag! csak az igazság kedvéért beszélek.
7. Ha kicsapongásaid miatt vétkezett valaki, arra
törekedjél, hogy ezentúl, erényeidet látva, sok ember
megtérjen.
8. Ha szavaid sok rosszat tettek, csak úgy

üdvözül

9. De ha hatalmadat használtad fel másokmegkáro
menekvés, csak ha rabszolgája léssz mindenkinek, a
szegényeknek úgy, mint a gazdagoknak.

10. Miért kívánod a szabadságot, ha nem azért,
hogy harcolj a gonoszság ellen.
11. Senki sem szabadul meg a maga
szolgaságából,

h

12. Én vagyok a szegények atyja s felmagasztalom
az alázatosakat.
13. Én vagyok az együgyűek szószólója s a
békességesek békéje.
14. Ha a szegény egy hasonló sorsban levő ellen
vétkezik, néha az ő nagy kárára megengedem neki,
hogy meggazdagodjék.
15. De ha a gazdagok ellen vétkezik, nem szabadul
meg nyomorúságától, hanem mégegyszer olyan szegény
és nyomorult lesz, mint annak előtte.
16. De jaj a gazdagnak, ki vétkezik a szegény
ellen! Gazdagsága a bűn súlyával nehezedik vállaira,
s igazságtalansága nehéz lánc, mely őt a mélységbe
húzza.

17. Nem lehet majd az Istennel tréfálni, hakinyila
18. Mindenkivel tettei szerint bánok el; s
19. Menekülj hát a szolgaságból, míg időd van
rá; alamizsnáid által váltod meg bűneidet.
20. Add oda azt, amid van, s megkapod azt,
amid nincsen.
21. Boldog, aki jót tesz a lelkekkel! boldog, ki
jót tesz a lélekkel és a testtel!
22. A legfőbb tudomány, ha valaki jót tud tenni.
23. K i felebarátjával tesz jót, az önmagának
használ.
24. De ki az én szolgáimat tiszteli és segíti, az
mindenkinek használ, mert ez a tisztelet mindenkinek
hasznos, s ez a segítség mindenkinek tisztességet
szerez.

minde

25. K i többet kapott, annak többet kell adnia; s
minél inkább megsértette valaki igazságosságomat, annál
inkább kell adóznia jóságomnak.
VII.

Vigyázzunk magunkra, nehogy csalódjunk.
1. Mit törődöl vele, hogy mások elhanyagolják
kötelességüket; hogy célhoz jutnak-e, vagy sem; hogy
hallgatnak, ahelyett, hogy beszélnének.
2. Te vagy-e rendelve a nyáj pásztorául? Téged
biztak-e meg azzal, hogy a farkasokat az akoltól

elriassz

3. Miért törődöl oly dolgokkal, melyeket a

jutal

4. Aki sokat dolgozik, annak nincs ideje másokat
unosuntalan megítélni.
5. Ismerd meg magadat jól; idézd emlékezetedbe,
hogy por vagy; hogy semmid nincs, amivel
dicsekedhetel,
6. Aki serényen dolgozik s arra gondol, amit
csinál, az keveset vagy semmit sem törődik a mások
hibáival.
7. Sokan azt hiszik magukról, hogy buzgók,
pedig csak szeszélyesek.
8. Sokan azt hiszik magukról, hogy szellememet
birják, pedig csak vérmérsékletük hatása alatt cselekszenek.
9. Egyesek nagyon sokat gondolnak arra, hogy
eszméiket védjék, de nagyon keveset, hogy
megalázzák

10. Én az vagyok, aki mindent tud, s én mindenkinek megfiz

11. Nem minden erény, ami annak látszik. így
mikor nagyon sokat beszél valaki magáról és a maga
dolgairól, ezzel azt árulja el, hogy önző érdekeit
keresi.
12. Te, te kövess engem, dolgozzál s hagyj fel a
haszontalan gondolatokkal
13. Ha a lélek nagy és jószándékú, ritkán túlozza
a véghezvitt jókat. De nem is hagyja abba minden
nyomorult csekélység miatt.
14. Megfigyeled mások mulasztásait ? Azért talán,
hogy alázatosabb légy? Nyugtalanít az, ha elitélik,
amit te védelmezel ? Azért-e, hogy tevékenyebb légy ?
15. Undorodol a szennyes kezektől? Miért nem
undorodol attól, hogy szennyes szivet hordozol ?
16. A gáncsoskodás sokszor azt eredményezi, hogy
az egyszerűek megbotránkoznak s engedetlenekké
válnak.
17. Mielőtt beszélnél, vizsgáld meg, vájjon
hallgatni
18. Ha annyira akarnád a jó diadalát, akkor nem
bántana az, hogy mások eredményt érnek el s hogy
ezért ünneplik őket.
19. A z igazán alázatos ember nem ítél meg
másokat s nem fürkészi azt, vajjon ezek teljesítették-e
kötelességüket, csak akkor, ha az ő felebbvalójuk.
20. Vizsgáld meg minden lépésedet s meglátod,
mennyire távol állsz az igazi kereszténységtől s attól
az úttól, melyen az apostolok jártak.
21. Ha annyira szeretsz ítélkezni s azt hiszed,
hogy ítéleted helyes, teljesítsd kötelességeidet; tedd
meg, amit malasztom oly sokszor sugallt, s akkor a
birák közt fogsz ülni azon a napon, amelyen az

alázatosa

VIII.

A z Úr néhány megható szava.
1. Ó ! tévedések tévedése és hiúságok hiúsága
azt gondolni, hogy amíg bűnben élsz, képes leszel
dolgozni az én dicsőségemért

2. Vájjon dicsőségem napján dicsőségemrefogn
parancsaimat ?
3. Sokan látszanak alkotni, kik ép ellenkezőleg,
csak bontanak.
4. Jobban bánt azok egyetlen egy vétke, kik
engem uroknak mondanak, mint ellenségeim ezer
gonosz cselekedete.
5. Legyetek olyan tökéletesek, mint én, s akkor
ti igazi apostolok, tetteitek pedig termékenyek
lesznek,
6. Ne hidd azt, hogy valami hasznosat tettél
Egyházamért, ha teljes joggal nem tudod hirdetni
malasztom fönséges voltát.
7. Ha az vétkezik, kit az egész világ bűnösnek
tart, ez kétségkívül nagy szerencsétlenség őrá nézve;
de ha az esik bűnbe, ki tanítványomnak mondja magát,
ha meg nem javul, nemcsak magának, de az én
8. Nem az a lényeges, hogy bűnös volt-e valaha
az, aki most bűnbánatot tart; hanem az fontos, hogy
hagyjon fel a bűnnel, ha az én dicsőségemet akarja
előmozdítani.
9. Vigyázz hát gondolataidra és fontold meg
szavaidat, kerüld mindazt, ami vágyaidban rendellenes
és cselekedeteidben gonosz.
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ügyemn

10. Tudom, hogy mit akarok tőled; bárcsak
ismersz eléggé engem.

teljesítenéd!

11. Te szenvedsz: egyedül én tudlakmegvigasz
12. Figyelj szavaimra s elmélkedjél fölöttük: engem
mindenütt megtalálsz.
13. Ha jót teszel: szavaimban vígságot találsz;
ha rosszat teszel: orvosságot.
14. Az én igém kétélű kard: sebez vagy gyógyít,
barátaim szükséglete szerint.

15. Ne engedd, hogy hiábavaló aggodalmakmegzav
mély alázattal nyisd meg lelkedet; alázatosságodban
meg fogod találni azt, mit tudományodban meg nem
találtál.
16. A lélek szenvedései sokszor a testtől
lélektől.

erednek.

M

17. Mindezt nem képes mindenki megérteni; mert
úgy tetszett nekem, hogy megtanítsam az alázatosakat
sok olyanra, mit a kevélyek minden tudományukkal
sohasem fognak megtanulni.
18. Oly nagyra becsülöm az igazi tudományt,
hogy föltételéül az alázatosságot szabtam. Az alázatosság biztos
megtisztítja a tévedéstől és a rendszerek minden hiúságától.
19. Légy alázatos: és tiszta és igaz és okos
leszel; s cselekvésed értékes és termékeny leend.

