zás e l ő tt : . E n g e s zte l ő dj etek ki s z í v b ő I egymással !" Ha igazán vágyódom
az Úr után . ha hiszem . hogy Obenne minden emberrel egyesülök. tudom-e
akkor haraggal. nehezte léssel a szívemben magamhoz venni? A kibúvó sajnos gyakran az. hogy inkább nem megye k áldo zni. nehogy .méltatlanul áldozzam" - ami éppen a probl éma megkerü lése. De ha szeretem Ot. nem kellene-e minden akadályt el hárítanom. csakhogy egyesülhessek Vele?
Puszt án emberil eg is vágyódunk idegein k nyugalma. szívünk békéje után.
de nehéz a másiknak a kezünket nyújtani. Azt hiszem. mélyebb szentségi élet
oldhatja csak meg ezeket a problémáinkat. Ha az Úr kedvé ért legyőzzük magunkat. hihetetlen békével tud bennünket eláraszta ni. Talán ha minden ember őszinte, igaz. megbocsátó szívve l járuln a az Úr asztaláho z. akkor béke
lenne a vil ágon. de minde nesetre sokkal kevesebb idegesség . Valósí tsuk meg
legalább a saját kis körünk ban: családu nkban, i s merő seink között , munkahelyünkön . Jézus hív: magához. felebarátainkhoz és ellenségeinkhez. . Ma,
ha az O szavát halljátok . meg ne keményítséte k szíveteket!" (Zsolt 94.81

Szabó József
ALB ERT TESTVE:R, KRISZTUS TORZÓINAK RESTAURÁTORA

Katona . Hadirokkant. Festő. Szerzet esj el ölt . Koldus. Rendalapít ó. Misztikus. Ennek az alig hatvan éve elhúnyt lengyel laikusnak az élete első pillanatra t alán zegzugosnak látszik. De közel ebbről nézve hamar fölfedezzük
benne a Gondviselés következetes mestermúvét.
Koldus kereszteló és múl áb
Adam Chmielowski 1845.aug.20-án szület ett Igol omiában, lengye l nemesi
családból. Az elsőszülött olyan gyönge. hogya szül ök megind ító .cselhez"
folyamodnak: odaszólítják a templom körüli kold usokat. hogy segítsenek keresztvíz alá tartani a gyermeket , és így leh ivj ák rá .a szegénye k áldását" .
Később így emlékezett vissza erre : . A szegény eknek köszönhetem az élete met. csak jogos és méltányos , ha vissza adom neki k." Gyerekkori súlyos betegsége után anyja - aki fe rence s harm adrendi - fr anciskánus csuklyába
öltözteti a kicsit. Ez a kedves szokás persze még semmire sem kötelez. De
gyermekségének ez a két mozzanata , a koldusok és Szent Ferenc tá rsasága.
már mintegy előre jelzi egész életét.
Hétéves korába n - ekkor már négyen vannak t estvérek - elveszti édesapját. 13 évvel édesanyját is. Rokonai. elsőso rb a n nagynénj e gondoskodnak
neveléséről. Józan, gyakorlatias embere k. Mind eb b ő l nem sok látszik meg
azon az önfejú álmodozön . akivé Adám serdül. Politechnikai t anulmányai közben aktív részt vesz az ellenállás i mozgalomban. Egy stafétaútja alkalmával
- t izennyolc éves ekkor - kozák golyó tal álja el a lábát. M ire orvos kezébe
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jut. már késő: a megfeketedett lábszárat amputálni kell. Szó nélkül állja az
érzéstelenítés nélküli mütétet, Csak egy szivart kér. azt sztvja, míg a fáj·
dalomtól el nem ájul. A rokkantat barátai az éjszaka leple alatt egy koporsóban csempészik ki a kérh ázból. aztán külföldre. Műlábát már Párizsban kapja. Csakazértis megtanul sántítás nélkül - ha kicsit mereven is - járni.
sőt később egyes beszámolók szerint táncolt és korcsolyázott is .. . Vidám
összejöveteleken azzal szórakoztatja rokonait. hogy •tiszteleg" a m űl áb ával :
vezényszóra lecsatolja és feltartja. Hogy közben milyen testi és lelki fájdalmakat kell kiállnia . arról senkivel sem beszél .
"enekló" képek
A család szeretn é, ha Adám valami tisztes kenyérkereső pályára lépne .
De őt már megigézte Párizsban a m űv észet, és ráeszmélt festői hivatására.
Fiatalsága nyughatatlan vándorlásban telik. Hol Párizsban találjuk, hol Belgiumban , hol a müncheni festőakadémián. majd Krakkóban, Varsóban s az
osztrák zónába eső Lwówban. Közben klt űn ően megtanul franciául és németül
is. Hamarosan elismert tekintély társai közt, . Mű v e l t s é q b e n , tudásban, jellemben mérföldekkel járt előttünk. s ki tudja . talán tehetségben is" - mondja egyikük . Ragaszkodik eredetls éqéhez, saját stílusához, nem akar .korsóból
inni " .•csak tiszta forrásból" . Míg társai előre elgondolt terv szerint dolgoznak, ő inkább szemlélődés módján . •játszva" fest; odavetett színfoltjai bámulatos hatást keltenek. E:lesszemű, nyílt és szeretetteljes kritlkus , társai tőle
kérnek bírálatot munkáikról. E:rdekes. hogy ezt zenei kifejezésekkel szereti
tenni : .Nern , öregem. ez még nem énekel!" O .úgy fest. hogyaszíneket
előbb a lelkén engedi át ". s barátai szer int lehetetlen követ elményeket állít
maga elé . Rossz óráiban szétszaggatja képeit, és mélyen megveti a m úvészet
mesterembereit.
Egy derék lengyel aranyozómest er Párizsba kerülve véletlenül összeakad
vele. Chmielowski azonnal felajánlja: költözzék abba a kis ötödik emeleti
diákszobába, amelyet ketten osztottak meg eddig. Ennek a lakótársnak köszönhetjük a párizsi időről szóló részletes beszámolót. Vidám. munkás és
mélyen vallásos élet tűnik elénk. Minden vasárnap eljárnak a lengyel temp lomba. és Adám soha nem megy el úgy kéregető rnellett, hogy ne adna neki
valamit. . Sohasem felejtem el atyai gondját és intelmeit: Vagyis a festő
anyagilag támogatta őt. de vigyázott a lelkére is.
Egy másik jellemzés a nagy lengyel szlnészn ötöl. Modrzejewskától származik. Chmielowski ekkor igazi bohém módjára él Varsóban: négy festő
lakik együtt az Európa-szálló hetedik emeletén egy cselédszobában , amelyet
csak a keskeny szolgálati lépcsőn lehet megközelíteni. - a rokkant csupán
valamelyik társa támogatásával jut el odáig . De a szlnh áz kakasülőjén estéről
estére ott tapsolnak a rn űvészn önek, még ha másnap kenyéren és vizen kell
is megböjtölni a jegy árát .•Chmielowski - mondja az - lélek volt a lehető
legkevesebb testtel ; minden keresztény erény és az izzó hazafiság meg-

46

testesülése; csak k ölt észetb ől. művészetből és a keresztény felebaráti szeretet műveiből élt. nemes . tiszta természet. az önzés minden árnya nélkül . . . "
Nők? Mély hatással van rá Sieminska asszony anyai barátsága és benső
séges vallásossága . de semmi nyoma sem könnyű kalandoknak, sem házasulási szándéknak. Nagy tisztelettel és lovagiasan bánik minden nővel. De ez a
vidám. jóhumorú cimbora le lke mélyén már leszámolt a magánnyal. Hogy ebbe
a magányba mikor tört be egészen személyes és döntő módon az lsten :
nem tudjuk. Amikor egyik baráti levelében kiárad belőle a nagy probléma. a
szenvedélyes szózuhatag mögött érzik. hogy olyasmiről beszél. ami már régóta emészti: . Le he t-e egyszerre a művészetnek és Istennek szolgálni?
Krisztus azt mond]a. nem lehet két úrnak egyszerre. Persze a művészet nem
mammon . de nem is lsten : inkább bálvány . . . hacsak nem úgy rnúveljük,
mint Fra Angelico. m úv észetet, tehetséget és ötleteket lsten dicsőségére
szemelve. és szent dolgokat festve; de akkor meg is kellene tisztulni. úgy
mint Ő . megszentelődni és egy rendbe lépni . . . A vallásos művészet nagyon szép dolog! Szerétn ém. ha lsten megadná nekem azt a kegyelmet. hogy
ilyen képeket festhessek . . . " t:s még ezután is évek telnek el. mire Lwówban vallásos témákhoz mer nyúlni. Ebből az időből való híres . Ecce homo·ja. amelyet életírója így jellemez: •Tudtomra sohasem volt képes a szakrális rn űv észer ilyen tartózkodóan és egyben ilyen megragadóan visszaadni
Jézus legszentebb Szívének merész témáját. Nézzétek a fájd almak férfiát.
kezében a gúny jogarával. halántéka körül a töviskoron ával. megkötözve. bíborvörös köpenybe burkolva. Nézzétek ennek a köpenynek a red ölt. hogyan
utánozzák Krisztus mellén a szívet! A szfjak , amelyek összefogják. olyanok.
mint a behegedt sebek . Nézzétek ezt a szlvet, nézzétek Kr lsztus derékig
ábrázolt alakját. A súlyosan omló, vértől átitatott redők alatt maga is olyan.
mint egy óriás szív. Osszetört sz ív, megostorozott sziv, nem puszta testi szív
többé. hanem végtelen szeretet jele : az Emberfia . szívébe sűrítve:

Pokol járás
Barátainak talán már nem is meglepetés. amikor Chmielowski 1880 őszén
belép a jezsuiták Stara Wies-i noviciátusába. Szenvedélyesen merül el a közvetlen istenszolgálat légkörébe. és szenvedélyesen fest tovább. Ismerőseinek
ujjongó leveleket ír . Persze valószínű. hogy noviciusmestere minden iqyekezete ellenére sem volt ilyen boldog ővele. Mit kezdjenek ezzel a harmincöt
éves falábú hőssel . aki ráadásul még ismert festő is? Nagyon kiüt a keretb ől .
A legnagyobb baj azonban az. hogy. úgy látszik. nem volt ebben az időben
megértő. tapasztalt lelkiatya. aki megnyugtassa. mikor a tapasztalatlan noviciusra rászakadt .a lélek sötét éjszakája" . (Később túláradó örömmel fogja
fölfedezn i Keresztes Szent János műveiben ezidőbeli állapotának tökéletes
leírását. és haláláig ezekből táplálkozik nemcsak saját lelktélet ében. hanem
a jelöltoktatásban is.) M it sem tud a sötétben kinövő szárnyakról. csak
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egyet tud: hogy mászni sem képes t öbbé. Egy apróság csordult ig tö lti a
poharat. Chmielowski nagy dohányos. de belépésekor megí gérte Ist ennek,
hogy nem gyújt rá többe t. Emiatt sokat kínlódik. Egyszer nem t ud ellen állni ,
fölvesz egy heve rő cigarettacsutakot, és el szívja . Következik a szégyen, lelk ifurd alás, felháborodás. Hát ennyit ért Istennek adott szava? M icsoda gyalázat! I:s megint csak hiányzik az okos gyóntató, aki megmagyarázz a, hogy
valój ában önszeretete lázad. Ebben a keserves állapotban fog bele a harmincnapos lelkigyakor latb a. De nem j ut tovább az első h étn él. ~rzé k e n y
lelkét, képekben látó fantáziáját iszony attal tölti k el a b űnr ől, a halálról. a
pokolról szóló elmélkedések pont jai. Rögeszmeszerúen nehezed ik rá a tud at,
hogy a kárhozat f ia. Olyan búskomorság tör ki rajt a, hogy nemcsak a házból
küldik el, hanem egyenese n ideggyógyintézetbe uta lj ák. Később ezt mondt a
er ről az i dőről: . Teljes öntudatnál voltam. és egy pill anatig sem vol tam bolond, de valóságos vértanúságot éltem át, név nél küli aggodalmat. bet ú
szerint ki npadra feszítettek a rettentő skrupulusok." De nem szívesen beszélt
errő l. mert mint fiai mondották . f élt , hogy megsérti a szeretetet."
Néhány hét múlva fivére vidéki házukba viszi . Hosszú ideig szavát sem
venni, magába temetkezik, templomba be sem meri tenni a lábát . Lelke gyógyulását családja csendes szeretetének és a falu bölcs plébánosának köszönheti : ez az egyszerú lel kipásztor olya n szavakat tud találni lst en irga lmáról.
amelyek szívéig hatolnak. Majd fölfedezi a ferences harmadrend szabályzatát. és nagy lelkesedéss el csatlakozi k ehhez az intézményhez. Ekkor veszi
fel az Albert testvér nevet. A természe tér e jellemző tü zes buzgalom mal f og
neki a laik us apostolkodásnak. Közben , ez alatt a bol dog három év alatt, tárt
szíwel gyönyörködik a körü lvevő varázslatos t áj ékban. és a bölcs lelkiatya
bizt atásár a hallg atva mi ndezt lsten dicsőségére megprób álja vászonra rögzít eni. Ezek legérettebb képei.
A gyógyulás és erősöd é s idi ll i szakaszának hi rte len vége szakad: Chm ielowskit kiutas ítj ák. Huszonnégy órán bel ül el kell hagynia a vidéket. Krakkóba
megy. Még nem tu dja, mi vele az lsten szándéka. Igy imádkoz ik: . Urarn, oda
megyek, ahová akarod, megteszek mindent, amit csak akarsz!"
A megcsúfolt Krisztus képmásai

Krakkóban mútermet bér el , és buzgón festeni kezd. De egy napon egy
koldus fakó arcában, aki alam izsnáért nyújtja feléje a kezét. fölis meri a
megcsúfolt Kriszt us arcát. Nem rejtőzik-e az Úr az ő te st ének s zenvedő
tagjai ban? Az ind ividualizmus virá gkorában Adam Chmi elowski bámul atos
érzéket rnutat a Tito kzatos Test igazsága irán t. A mikor egy hajlékta lanra
akad az utc án, fölviszi magához. Reggel egy függönnyel két részre osztja a
mútermet. Egyi k fel ében maradnak a képek. a másikban egy sor prl ccset
állít fel. A . Jakök" vál takoznak. Kitetvezi , eteti , rnosdatja, ruházza őket. állást
szerez nekik. Semmit nem zár el előlük. teljes bizalommal fordul a börtönt öltei ékek felé is . I:s soha nem él nek vissza vele. Csak egyszer akadt kivé48

tel. Chmielowskl örökrészének eladásából csinos összeget kap, és boldogan készül, hogy nagyobb szállást szerez védenceinek. De lsten gondolata
más. Megengedi, hogy egyikük kirabolja, s ráadásul összetörje a m űl ábát,
hogy ne tudja üldözni. Amit persze amúgy sem tett volna meg. Jó leckének
vette a történteket, s haláláig szenvedélyesen ragaszkodott a t eljes szentferenci szegénységhez.
A nyomoru lt akat el kell látni. Nappal fest - egyre lázasabb tempóban,
hiszen ez hozza a kenyeret - , éjjel a koldusok után jár, esténként pedig a
város legelőkelőbb családjait látogatja, segítséget keresve, reformeszméit
fejtegetve. Ezeket foglalja össze abban a kis harmadrendi kézikönyvben is,
amelyet 1887·ben kiad. Kemény bírálattal illeti a korabeli lengyel harmadrendet, amely primitív jámborkodók társulatává süllyedt, holott az lenne a
feladata, hogy a szociális eszményt testesítse meg az Egyházban és a vi·
lágban. Albert testvért fel bátorítja XIII. Leó pápa akkoriban megjelent körlevele (Auspicato) , amely hasonló gondolatokat hangoztat. Könyvecskéjében
leleplezi az önzés minden fajtáját: egyéni, családi önzést, nemzeti sovlnizmust, az emberiség üres szavakban megnyilvánuló .szeretet ét", Korunk hirdeti bámulatos éleslátással .a közösség f ázis ába" lépett. Isten, Jézus
Krisztus .a felebarát szents éqében" van jelen . Hogyan szám íthatn ánk balsorsunkban lst en Irgalmára, ha mi nem vagyunk Irgalmasak testvérünk iránt?
Hangja nem marad pusztába kiáltó szó. Osszefog hasonló gondolkodású

t ársakkal. beiratkozik a Szent Vince-konferencia tagjai közé . És közben fájdalmasan érzi , hogy mindaz, amit tenni képesek, csak egy csepp a nyomorúság
tengerében . Elképzelései sokkal inkább illenének a mába, mint a maga korába. Ez a hálátlan kéregető a szegények segítését nem jótékonykodásnak, hanem kötelességnek tartja . . A társadalom nem tagadhatja meg tagjaitól a
munkához való jogot, amely hajlékot és kenyeret biztosít nekik. Ha ezt a
kötelességét nem teljesíti , akkor az irgalmasságnak kell a helyébe lépnie."
A problémát azonban ilyen .nyuqtatökkal" nem oldottuk meg igazán. Ez a
különben oly szelid és tartózkodó stflusú ember a szeretet karikatúrált ostorként pattogó szavakkal ítéli el. A legtöbb emberbaráti vállalkozás szerinte
.az evangélium szemérmetlen torzképe és szemtelen, alattomos csel." . Töltsétek meg reformjaitokat ismét az Evangélium szellemével, ha nem akartátok, hogy terméketlenek maradjanak! Hát nem elegendők meggyőzésünkre
a történelem tanuls áqal?"
A nyomor lealacsonyitotta emberi személy méltóságát csak az igazságosan elosztott munka állíthatja helyre. Albert t estvér a munka valóságos rnlsztikáját vázolja fel. Nemcsak kenyérkeresetnek tekinti, hanem erkölcsi tényezőnek, természetes aszkézisnek, a megváltás eszközének, az emberi haladás
legkiválóbb tényezójének. •A világ jövője tőlünk függ!· Aki mindennapi munkájában nemes szándéktól indíttatva f árad, az az Úr derék útegyengetője,
akkor is, ha nem tud róla. Fiainak pedig majd a tudatos áldozatként vállalt
munkát adja feladatul : m egs zentelődést a munkában , a munka által. Világos
4
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előtte . hogy a munka egyszerre istenszolgálat. aszkézis és testvéri ember szolgálat is . (Vajon napjaink kereszténye tisztában van-e ezzel?)

Ennek a személyes odaadásnak a szolgálatába szegődött ő is . I:s rnlnthogy idej e és ereje határolt. egyre kevesebb jut belőle a vászonra és ecsetre .
Persze a f é rge ktől hem zsegő koldusban csak az képes meglátni Krisztus
arcát . akit lsten be ns ős éges szeretete jár át . Albert t estvér órákat tölt a
tabernákulum előt t. Hol egy k ármellta, hol egy kamalduli szerzetes ajánlja
fel neki . hogy maradjon náluk . Meg is tenné boldogan. hiszen szomjazza a
szeml élödést, a csend et. . De mit tennének nélkülem a koldusalrn?" Ez a
boldog meghasonlott ság. " Ist en odahagyása Istenért". egész életének nagy
vezérmotívuma. Isten szegénye inek joguk van rá: joguk van Istenre benne .
•Hogy a jó illa t sz ét áradjon, az edényt szét kell törn i. Nem elég. ha mi szeretj ük Ist ent . más szív eknek is fel kell gyulladn iok . ha érintkezésbe kerülnek
velünk. Csak ez sz árn ít. Senki sem megy föl egyedül az égbe" - Irja lelki
jegyzetei ben.
Az éjjeli menedékhely bérlője

Ebben a lelkiállapotban keresi föl egyszer az Ogrzewaln iát. Varsó szörnyú séges éjj eli menedé khelyét. Am ikor kilép onnan. csak ennyit mond : .Együtt
kell lakni velük . Nem hagyhatom így őket : Ki sérői jámb or óhajnak vélik ezt
a képtelen kij elentést. De ő komolyan gondo lja .

Festők jobban tudnak az ecsetjükkel gondolkodni . mint a Iej ükkel . Albe rt
testvér ezekben a napokban egy feszület megfestésére kap megbízatást. Ör ák
hosszat beszélget a Megfeszítettel . és - gyóntatójának. a különben igen
meggondolt és szófukar P. Lewandows kinak egye lejett szava szerlnt az felel neki. Anny i té ny. hogy később a rendtagj ai számára alapított reme t eségnek ezt a Krisztu s-képet kérte el.
Hanem a miszti kusok nagy realisták. Ha az el érendő célról van sz ö, nyakmerészek tudnak lenni . eszközeikben azonban alázatosak. türelmese k
és kínos an pontosak. Albert testvér - akárcsak majd a munkáspapok vil ágosan látj a. hogy egy környezetet csak belülről lehet megváltoztatn i.
Mint az organ ikus reformok szószólója . önmagán kezdi. Egy szép napon durva
földszínú csuháb an megjelenik nagy pártforójánál. a szentéletú krakkói érsekn él, Dunajewsk inél. leteszi kezébe a hármas fogad almat. azután egy csomag
ennivalóval bevonul a menedékhelyre . Hogyan tudta elérni . hogy befogadják?
Hiszen látn iok kellett. hogy más. mint ők. Igaz. nem prédikált, semmit sem
kifog ásolt. és - a búnt kivéve - mindenben ugyanúgy élt. I:s ezek az emberek. akik eddi g csak a gyúlölet és a megvetés erejét ismerték. rnost egy
nagyobb e rő hatalmába kerülnek: homályosan érzik . hogya furcsa faláb ú
szereti őket.
törően

. Abban az i d őb e n - mondja tömören az életrajzíró - nem voltak sem
segélyhelyek . sem társadalmi biztos itás; semmi más. mint az ő szeretett öl
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lángoló szíve ." Ez a szlv képtelen volt belenyu godn i a gyúlölet és a nyomor
uralmába. Albert testvér rövidesen azzal az el k épes z tő ajánlattal áll a városi
tanács elé , hogy ki béreli az Ogrzewalníát . Kötelezi magát rendbehozására, a
gondozottak élelmezésére, t isztántartására, a városnak való rendszeres számadásra, s mindezt minden ell enszolgált atás nélkül. A városatyák megdöbbenésükben el akarják utas ítan t. Szerencsére egy ortodox zsidó is ül köztük,
aki meglátja, micsoda nyereség lesz ez a városna k, a közbizt onságnak, és
rájuk pirít : hiszen kezet kellene csókolniok ennek az embernek i
Albert testvér mázolóleckéket vesz egyik menhelyi . kolléqájá tó l" , és saJátkezúleg pingálja ki a falakat. Megkezdőd ik a szinte reménytelen küzdelem
a féregtelen ítés és a t isztaság érdekében . (Följegyezték , hogy el s ő menhelyI
éjszakáján Albert testvér le sem húnyta a szemét. Kettő tartotta ébren: lsten
- és a tetvek. Ez lett az ő élő .vezekl ólnqe" . - ő ugyan az . ékszerelnek"
nevezte öket.) Az élelem megs zerzésére kordéval járja végig a váro st, cseng ő t rázva, hogy rossz lábával ne kelljen mind ig leszállnia. A piaci kofák azonnal kegyei kbe fogadják - szegény jól megérti a szegényt! Es a krón ikás fö ljegyzi : Ő olyan lovagias udvari assággal köszönt e meg az adományokat , hogy
nem tudni , ki volt a boldogabb, az ajándékozók-e vagy a megajándé kozott.
Mi nthogy pedig az érsek kikö tötte, hogy számot kell adnia el ső gyújtése eredményéről, az érseki palota udvar a egy répával, káposztafeje kkel, alm ával megrakott kordé hallatlan látván yában része sülhetett - az érsek ped ig kijött a
csengő szavára, és boldog an adta áldását Albert testvérre és rakományára.
Lassan társak kezdenek csatlakozni hozzá. Tanítgatj a ő k e t, beölt özt et i a
koldus-csuklyába , föltétlen engedelmességet, tökélet es szegénységet. fáradhatatlan szolgálatot követel meg tőlük . De ninc s semm iféle fogadalom: bárki bármikor elmehet. Sürge ti k: írjon szabályokat alakuló rendj ének. Azt fele li:
neki esze ágában sem volt rendet alapítani , a mú Ist ené, teh át óvakodik i d ő
előtt beavatkoznl. Az élet fogja kialakítani a szerv es formát. A lapítójuknak a
Szúzanyát tek intette; a czenstochowai kegykép másolata már rég ott füg a
menhely falán . Hiszen ő a koldu sok Királynője is! , Egész programunk hangoztatja - lsten akarata, semmi más." , A szeretet előbbre való a házirendnél." Társainak ilyen irányltást ad a menhelyi munkához:
Semmi hatalmunk fölöttük , nem is akarjuk, hogy legy en. Nem elölj áróik vagyunk,
hanem társai k. Nem prédikálunk nekik, nem kényszerítjük rájuk a véleményünket ,
egyszerüen velük élü nk. Igyekszünk valóban hozzátartozni a környez etükhöz, és
semmibe n sem különbözni tőlük , csupán példánkb an. De ennek a példának olyan
alkalmazkodónak, oly an alázato snak , oly an nyomorultnak kell lennie. hogy ne váljék másfé le stfl usával dlss zon ánss á, ne legyen szembeszökö, és senkit se izqasson. Egy értelmiségi nem érti meg magát egy semmirekellöve l. Minthogy azonban
mi semmire ke llők körében élünk, Igyekezzünk fölvenni a stí lusukat, és magunk ls
derék se m mi re kellőkké lenni. Ugyanazokkal a föltétel ekkel telepedtünk meg a
menhelye n, rnlnr barátaink, a koldusok . M indenki nek megvan a joga éjfel re egy
zughoz, ehhez nem szükséges sem diploma. sem általá nos gyónás.

Bernardina nóvér
Alb ert testvér már egy év múlva azt írhatj a beszámol ójában a krakkói hatóságoknak, hogy védenceive l való vi szonyukban . sernmí nehézségük nincs ." Rövidesen más
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városok is segltségé t kéri k. A búnözésl statisztika erőteljes csökkenése önmagáért
beszél. De a szerződ é sb en arra kötel ezte magát . hogy az asszonyok menedékhelyét .
ezt a még vlsszataszit óbb b űntany át is gondj aiba veszi. mert - mondja a rokkant csak így haladhat a t árs adalom .k ét l ábbal" . Ehhez n ői munkatársakra van szüksége .
Az els ő az ötven éves Anna Lubanska, rendi nevén Franciska nőv é r . 1891 elején a
biborosérsek k ez é ből már hét jelölt veszi át a fé rf iakéhoz hasonló durva rendi ruhát .
Mindez persze még kevésbé történhet meg a város közfelháborodása nélkül. mint annak idejé n a férfi albertlnusok vállalkozása . Hogy csak a két végl etet emlí tsük: a
k e r ítő a ssz on yok banditákkal összefogv a a szó szoros érte lmében ostrom alá veszik
a n ővé re k s záll ásat. - a pálos prior viszo nt egy héten át kikerüli ő k et az áldoztátá sn ál. úgyhogy ism ét az érseknek kell beavatkoznia. •Krakkó végül is megszokott
bennünket " - írja hidegvérrel egyikük. Bár amiko r egy deré k paraszt látt a. hogyan
emel az egyik e rőte ljes nővé r játszva egy mázsás zsákot a szekérre. igy sóhajto tt
fel : . Ha meggondolja az ember. hogy a leqjob bak kolostorba mennek, nekünk meg
csak az alja jut i
A rend igazi . anyja azonban a podoliai Mar ysia Jablonska, Bernardi na n ővér lesz.
A t izennyolc éves fiatal lány sugárzó kedvességével. éles értelmével. föltétlen nagy·
l el kű s é g év el valóságos tükre Al bert testvér lelk ének. Ór ák hosszat ül a lábánál (szék
ninc s a szállá son) . és hallga t ja okt atását . A lél ek kezdeti ujj ongó fel szárnyalása után
hamarosan hosszú. söté t alagút vár rá. kétsé gbeesés vesz erőt rajta. míg végül lel kének atyja az odaadás egy h ő si aktusának aláíratásával menti ki e b bő l. Húszéves.
amikor Al bert testvér fő nök nővé teszi! Atyja halála után ugyanolyan makacsul védi
meg annak sze llemé t. e l sősorba n a szent szegénysége t. mi nt valaha As sisi Klára
Ferenc örökségét. 24 évvel élt e túl. Ot bízták meg a rend i szabályok kidolgozás ával.
Ennek az egészen egyéni és ragyogóan te rmészet es. minden . kll sét " csúff á tev ő
tüzes léleknek a jell emzése külö n tanulmányt igényei ne. Az a 85 lev éltöred ék. amelyet Albert testvér t ávoll étében írt neki , meg saját följegyz ései és level ei a lelk iség
gyöngyei. Közös győntatój u k Al bert tes tv ér . csodálat os kíeq észü öl ének " és .s zellemí
örökösének" nevezt e. Kettejük lelk i egysége tö kéletes és zavart alan: ugyanazért és
ugyanúgy élnek. Utolsó hónapjaiban cukor baja követk eztében szörnv ü kel ések és
sebek borí tottá k el testét. Isten egy régebbi felaj ánlását hall gatt a meg így. Halála
e lőtt ezt mondhatta : . Mi ndent, amit él etemben tette m. Isten ért tettem: V égső szavaival az Egyház sorsáért aggódott. és azt kötötte leányai lelk ére: Tegyete k mindenkiv el [öt!"
1939-ben 55 házban már több mi nt 500 nővér m üködött . A legújabb adatok szerint
hatszázon föl ül van a számuk. Novic iátusuk mi ndi g tel e van. többen jelentkeznek
érettségivel. ső t magasabb képesíté ssel is. sokan diplomás ápol ön ök. Ma már term észetesen nem menedékhe lyeke t gondoznak, hanem 3 je len szükségletei hez alkalm azkodva gondozóintézetekben, gyógyíthatatla n betegek. vakok ell átásában tev éken vkednek. A szegénységhez hiven ragaszkodnak : tul ajdonuk nincs, vászonfüggönny el
cell akra osztott közös term ekben, deszkapriccseken als zanak. vastag könt ösüket
maguk szövik.
o

O

o

A remeteségek
Alb ert testvér sokat követelt öv é i től. . Nern kim élt rnínket . mert magát sem kimélte." De nagyon jól tudta , hogy szükségük van föll élegzésre , megpihen ésre is.
Ezért léte sítette novici átusul is szol gáló remete ségeit (Werchrata, Kalatow ski), t ermészet i szépségekkel dúsan megáldott helyeken, ahol a te stv érek lsten teremtésének
szeml élet ével. kétkezi munkával (egyben megélhetésükröl is gondoskodva) és a hegylakó parasztokkal való természetes érintk ezésben üdülhe tt ek föl a nyomor és bün lég·
köre után. Nővérei szigorú klauzurában élt ék itt az imádság életé t. Az üdülésnek is
meg kell hogy legyen a .s t ílus a" - mondogatt a Albe rt testvér . s ez a kemény stí lus
fölért egy lelkigyakorl att al. Tudta. hogy az ó embertelen föltételek közt folytatott
szolgálatukhoz testileg -lelki leg erőtelj e s , kiegyensúlyozott emberekre van szükség,
azért kiképzésüket is szándékosan keményre fogt a. Még templ om sincs a közelben :
vasárnaponként négy órát gyalogol nak a szentmi séért . . Nern baj az - mondja
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ha a vallás gyakorlása kerül is valamibe ." Ami pedig a szegénységet Ill et i. példázza
egy bájos apróság: Egy magasrangú pap jön látogatóba . Alb ert testv ér egy ki s csomag sonkát pre zentál vacsor ára. Csakhogy nem tudna k mivel hozzányúl ni: a szolgálattevő testvér pirulva Ismeri be. hogy egyetlen favill a akad a házban. és csupán
kerti kések . Amit ők esznek. ahhoz a kanál is elég .
Sokan keresték föl ezeket a remete ségeke t. kfváncsls kodó gazdagoktó l és érzékeny rn űv észekt öl lelk igyakorl atot tartó föpapokig és megtérö b űn ö s ö kl q . Al bert testvér maga ls boldogan lakott ott. Orült voln a. ha a halál is ott éri. csakhogy sajnálta
a fáradságot, hogy télvíz Idején orvost hozassanak. így v ég s ő erejével visszavenszoita magát Krakk óba, kedves koldusai közé.

Múvész mindhalálig

De mi lett a Iest őb ől? Aki úgy fogn á fel . hogy Albert testvér fölcseré lte
a múvészetet a felebarát szolgálatával, az nem hatolt bele ennek a léleknek
a titkába. A skolasztika a lelkek szolgálatát . a múvészetek múvészetének"
nevezte. Albert testvér felfogásában a m űvészet : stílus. amely lelket fejez kl.
Ezt a stílust fedezi föl , ezt az isteni remeket látja meg azokban a nyomorult
torzképekben, akiket az élet eléje vet. Akármit tettek is magukkal, lsten arca
kitörölhetetlenül ott ég lelkük mélyén. Rajta áll, hogy fölfedezze , rajta áll.
hogy helyreállítsa: hiszen festő! Albert testvér sohasem lett h űtlen a rn ű v é
szethez, csak az ecse tet cserélte fel lassacskán más, láthatatlan eszközökkel. Magával sodorta a legcsodálatosabb múvészet: lsten képmás át csalógatnl elő az emberből.
Különben még jó ideig festegetett. és mikor végképp letett róla, akkor sem
maradt lelkében semmi meghasonlás . Ha véleményét kérdezték, higgadt biztonsággal válaszolt. Egy k épz őm űvészeti akadémiai tanárt tökéletes bámulatba
ejtett tanácsaival . •Ami különösen feltúnt nekem rajta, az az egyszerúsége
és lelkesedése volt. Ebben az emberben semm i sem volt banális : Nagyezer űen tudta és kihasználta a szépség szerepét a nevelésben . nemcsak a
természeti , hanem a múvés zi s zépet is. Igen jó szolgálatokat tett az Ogrzewalniában az egyik jól hegedülő testvér. O maga szíves en és szépen énekelt,
különösen a gyerekeknek. Később szindarabokat íratott és adatott el ő védenceivel. (Ezek egyikén használták fel kul isszának és kent ék be f irnájsszal a jó
testvérek egyik legszebb képét .. . ) A testvérek kápolnáinak megvolt a
maguk egyszerú és szigorú szépségü stílusa. Kérlelhetetlen keménységgel
sz órt ki minden giccses, mosolygós szentszobrot. ~s micsoda ragyogó jelenet az, amikor ismerősei egyszer divatlapok mellett ülve t alálják , s valóságos előadást tart a ruh aanyagok természetéről. a színek harmón iájának
törvénye iről l Ugyancsak kevés modell talált kegyelmet előtte ...
Albert testvért élete második felében már túlságosan elfoglalta lsten élő
képmásainak restaurálása, nem maradt ideje az ecse tet kézbe venni. - de
szemlélődéseinek táplálója, egyszeru megjelenésének lebilincselő vonzóereje .
emberformáló múvészetének lelke mindig a szerétett él áthato tt szépség
maradt.
Mi jellemzi azt a . st l lust" (múvész létére nagyon szerette használni ezt
a szöt) , amely életét és múvét átjárja?
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Első tekintetre feltúnik a s z e g é n y s é g d ön tő szerepe. A lbert testvér
ujjong az ö rö m tő l, amikor fölfedezi az eredeti franciskánus szabályt. Szegénységük valóban magán hordozza a szentferenci stílus minden sajátosságát.
O is a szabadság e l őfeltételének tartja , amel y lsten független, készséges
eszközévé tesz, és nyugalommal, gondtalansággal tölt el. A . szent gondtalan·
ság' jelszav át élete vége felé egyre gyakrabban hangoztatta . Ha kiürült az
éléskamra, nem volt mit adni a gondozottaknak, először rászólt csüggeteg
f iaira : . Nern szégyellitek magatokat, hogy ilyen kevés a hitetek? Hát mit gondoltok a Gondv is elésrő l ? ' Azt án imádkozni kezdett, egyszeru szavakkal ernlékeztetve az Urat : . De Uram , hisz magad mond tad, hogy azoknak, akik először
az lsten országát keresik, minden más hozzáadatik! Szegény haszontalan
f ickók vagyunk, de egész biztosan lsten országát keressü k. M i mást is keresnénk? Hát add meg azt a .t öbblt' ls, amit megígértél. Nem holn apra, csak
rn ára." Es meg sem lepődö tt azokon a kis .harrnadrend ü csod ákon" , amelyek
Ilyenkor bekövetkeztek , pl. váratlan adományok form ájában. Csak természetes , hogy lst en nem csalj a meg a benne bízókat, fö lté ve , hogy nem akadályozzuk szerete tl enséggel a Gondv iselés kezét. Az albe rtlnusok és sok .keresztén y' csodaélménye közöttl a la pv e tő külö nbség az, hogy itt nem a csoda
váltja ki a hitet. hanem a bízó hit hozza magával a csodát. Albert testvér
valóság gal örült, ha időnk ént végszükségbe jutottak, . különben hol maradna
a bizalom?' . A pénz a legutolsó, ami miatt aggódom . Csak vessük maqunkat teljes erővel arra, amit ls ten akaratából tennünk kell. Az eszközök mindig
adódnak hozzá: Egyik utolsó int elme fiaihoz : . ó rtzzé te k meg a szent szegénységet, és a szegénység meg fog órizni benneteket! '

Ez a szegénység hozza őket örvendező kapcsolatba a teremtett világgal
és a munkás, egyszeru emberekkel. De a 20. század fián ál erősebbben kldomborodik a szociális fe lelősségtudat is , a tudatos közösségvállalás a társadalom kivetettjeivel. Erről már volt szó.
Szegényeivel szemben az o d a a d ó j ó s á g stílusában jár el. Kedves hasonlata szerint . jónak kell lenni , jónak , mint a kenyér az aszt alon a kezünk
ügyében. Aki akarja , vág bel őle , eszik belőle - a kenyér az éhesek é." Ha
valaki iránt csodálatát akarta kifejezn i, egyszerúen azt mondta rá: . Olyan jó,
mint egy falat kenyér: Es amikor valaki egyszer . lelkí építményének eredetéről ' kérdezősködött tőle , finom mosollyal válaszolt: .Az Urat nézem az
Oltáriszentségben : tal ált-e ki szeretete valaha ennél szebbet? Ha ő kenyér,
hát legyünk kényér mi is. Fösvény az, aki nem úgy cselekszik, mint ő , Hagyjuk fölenni magunkat:
Ez a jós ág persze minden , csak nem passzív és tétlen.• Minden pil lanatot
csordultig kell tölten i szeretettel ' - mondja . Isten nem elvontan teszi f el
nekünk a kérdést: . Szeret sz-e enqern?" , hanem a felebaráton, amellettünk
élő, mell ettünk nyomorgó emberen át. A mi feleletünknek olyan szeretetben
kell megnyilvánulnia, amely arcunk izzadságába, kezünk megkérgesedésébe,
testünk fár adságába, lelkünk vérző fájdal mába kerül . Albert testvér stílusa
a töké letes szeretetszolgálat. Tartozunk a legjobbat nyúj tani a testvérnek,
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ami telik től ünk. Megkóstolja a kiosztás ra váró leves t : . jó legyen , f űszeres ,
hogy Urunk ne vesse szemünkre az utolsó ítéleten: éhezett, és mi ernészthetetlen, rosszul elkészített táplálékot adtunk neki." Az evangéliumi szeqénység, Jézus szegénysége folyvást és fáradhatatlanul ad, elképesztö b őkez ű
ség gel. . Az Úr Jézus azt kívánja tölem, hogy odaadjam magam, számítgatás
nélkül , és szüntelenül dolgozzam" - jegyzi föl. Es még sincs ebben a rnaqatartásban semmi görcsös merevség. Amikor egyszer szemére vetették, hogy
szegényei között halálra kínozza magát. árt at lan egyszer úséggel felelte : . Hát
mit adjak nekik, ha nem magamat?" Krisztus szívétöl ösztönözve tart a szegények felé, és a szegényeken át hatol lsten szívéig. Mert a Megtestesülés
törvénye alatt élünk, és keresztrefesz ített Istenünk szívét csak szenvedö
tagjain át érhetjük el.
További vonása stílusának a h á I a a d á s szelleme. Mindig és mindenért,
de külön ösképpan a megpróbáltatásokért, a keresztért. Sokat szenvedett fizikailag testi fogyatkozása , majd élete végén súlyos rákbetegsége mi att. Sokat állt ki idegzetileg és kedélyileg a múvészekre jellemzö érzékenysége
miatt. Még több gyötrelmet okozott neki szegényeinek gondja-baja, hazájának sorsa, századunknak mindaz a megpróbáltatása, amit szinte prófétai lélekkel előre sejtett . Mindez nagy gyöngédségre és megé rtésre t anította a
szenvedök, a beteg ek. a lelkileg megpróbáltak iránt. De soha árny éka sem
merült föl benne a két elynek abban a tekintetben , hogy lsten a rosszat csak
a nagyobb jó kedvéért engedi meg, és minden keresztet, az egyén életében
és a történelemben , szeretetböl küld . Igen kemény szavakkal tudta korholni
gyermekeit. ha nem így gondolkodtak : . Hogyan! Urunk megtisztel bennünket
azzal, hogy keresztj ével látogat meg, mi pedig szomorkodunk ezen, és kínozzunk magunkat, ahelyett, hogy ujjongva örülnénk? Hát pogányok vagytok?
Fából van a szívetek? Hol a ti hitetek? Nem tudjátok-e , hogy minden, amit
az lsten küld nekünk , jó , hogy mindaz , amit tesz vagy megenged , javunkra
válik?" . A ki Ist ennek szolgál - írja egyik fiának - , annak boldogn ak kell
lennie, akkor is , ha nem érzi! " . Laus Deo, semper laus" - ismételgette
szakadatlanul. Es amikor halálos ágyán zokogva fogják körül , a haldokló egyszerre szikrázó szemmel , erös hangon rájuk parancsol : . Elég a könnyekböl!
Parancsolom , hogy fogadjátok el lsten akaratát, akárm i is , akár keser ű . akár
édes, és adjatok mindenért hálát. Hálát kell adni a betegségért és a halálért ls, ha az ajtónkon kopog . Akármit is küld lsten , mindent meg kell
köszönni , és Magnificatot mondani . . . mert minden kegyelem ."
A koldusok barátjának még a halála is . st l lusos" volt: gyomo rrákja következtében valósággal éhen halt (1916]. Es engedelmes gyermekei halálos
ágya mellett a Tedeumot énekelték. Kicsit bizonytalan hangjukat az ünnepi
harangok zengése kapta szárnya. Mert Albert testvért legkedvesebb ünnepén:
karácsonykor vitte haza magához a szegények bőkezű Istene .
Irodalom: Maria Wlnowska : Das ver höhnte Ant l itz . Im Dienst der Freiheit. der Kunst
und der Ausg estos senen - das leben des Bruder s Alb ert von Polen. Ott o Müller
Verlag, Salzburg 1955, 353 o. (Francia erede ti : Frere Alb ert. l a Colembe. Paris 1953.)
- Adam Boniecki , Mic: Brat Albert , in : Rozmowy Niedokonczone, Kraków 1974.
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