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AJÁNLÓ

Kedves Olvasóink!
Örömmel adjuk közre lapunk-
nak ezt a 8 oldallal kibıvített,
„tematikus” számát, amely
Salkaházi Sára életérıl, vérta-
núságáról szól, kortársai visz-
szaemlékezéseit és mai test-
vérek vallomásait közli, Sára
testvér napló-feljegyzéseinek
tükrében mutatja be küzdel-
mes, az egyre teljesebb önát-
adáshoz, szeretethez és a vég-
sı áldozathoz vezetı útját.

Sára testvért hosszú évek óta
„napirenden” tartottuk A Lélek
Szavában, az utóbbi évek emlék-
üléseinek elıadásaiból is igye-
keztünk közölni legalább egyet-
egyet – most ezekbıl is válogat-
tunk, visszaidéztünk néhány
részletet.
Úgy gondoljuk, jó elıkészület le-
het mindennek átelmélkedése,
átimádkozása a boldoggá-
avatásra.
Hetényi Varga Károly „a magyar
egyháztörténelem egyik legszebb
órájának” nevezte azt, amikor Sá-
ra testvér elmondta felajánló
imáját. A szeptember 17-i bol-
doggá-avatást is méltán nevez-
hetjük így.
Szokásos rovataink most is segí-
tettek az anyag elrendezésében,
melyek között vannak korábbi és
új írások.
Találkozzunk szeptemberben a
Szent István Bazilika – vagy a te-
levízió képernyıje – elıtt!

a szerkesztıség

A TARTALOMBÓL:

SALKAHÁZI SÁRA testvér
életútja
Az utolsó napok

Az életfelajánlás indítékai

Vértanúság – életszentség –
a szeretet áldozata...

Alleluja! Itt vagyok, engem
küldj! – S. Sára testvérrıl (3.)
      (Berkecz Franciska tv.)
Kortárs testvérek visszaemlé-
kezései Sára testvérre
XVI. Benedek pápa beszédébıl
Hogyan váljunk teljes emberré
egy szétszaggatott világban?
Van-e számunkra üzenete
Salkaházi Sára önfeláldozásá-
nak? (Hetényi Varga Károly)
Mire hív Sára testvér példája?
Mit jelentenek nekem Sára
testvér mottói? (Edelényi J. tv.)

Mennyei Atyánk!
Te elfogadtad Szent Fiad je-
gyesének, Salkaházi Sára test-
vérnek önkéntes életáldozatát.
Kérünk, hogy szítsa fel az ı
példája a mai, győlölettıl
megosztott világban az egy-
ségre és a szeretetre való tö-
rekvést az emberszívekben, s
közbenjárása teremje meg a
krisztusi testvériség és irgalom
bıséges gyümölcseit! Amen.
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Salkaházi Sára
szociális testvér

(1899-1944)

AZ ÖNFELÁLDOZÓ SZERETET VÉRTANÚJA

A századelı Magyarországának egyik
legpatinásabb nagyvárosa volt Kassa,
centrumában a híres Schalkház
Szállóval, mely évtizedeken keresztül
a magyar mővészet közismert felleg-
várának szerepét töltötte be. Ez a
funkciója akkor is megmaradt, amikor

ifj. Schalkház Lipótnak, Sára édesap-
jának korai halála után

1. kép. Sára édesanyjával, bátyjával és húgával (1905.)

az édesanya mint igazgatósági tag dolgozott tovább a részvénytársaság-
gá alakított intézményben. E jövedelmébıl tartotta el három gyermekét.
Sára 1899. május 11-én született Kassán. Bátyja, Lipót leírása sze-
rint határozott fellépéső, erıs akaratú gyermek volt, szívesen bekapcso-
lódott a fiúk játékaiba.

2. – 3. Sára 1911-ben és 1914-ben

Egyik iskolatársa s egyben barátnıje mókás természetőnek, szellemes
tréfacsinálónak ismerte, de megemlíti mélyen érzı szociális lelkületét, hő-
séges, kitartó természetét is. A már tizenéves korában színdarabokat író
Sárát esténként szobájába be-benyitogató családtagjai gyakran találták
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pamlaga elıtt térdelve, fejét kezébe temetve, gondolataiba és imáiba
merülve.
Fiatal kora a tehetséges, helyét keresı ember próbálkozásait mutatja.
Tanítónıi oklevelet szerez a kassai Orsolyita nıvéreknél, de csak egy
esztendeig mőködik tanítónıként. A világháború után az új (csehszlovák)
államhatalom által követelt hőségeskü megtagadása miatt elhagyja a pá-
lyát, amit nem is érez igazán magáénak. Megtanulja a könyvkötészetet,
dolgozik húga kalapüzletében.

4. A könyvkötı
mőhelyben

1919-tıl kezdve írogat
különbözı felvidéki ma-
gyar lapokba. Még ez
évben újságírói igazol-
ványt is szerez. Aktívan
részt vesz szülıvárosa
közéletében, 1926-tól
három éven át szerkeszti
a csehszlovákiai Országos Keresztényszocialista Párt NÉP c. lapját. Tár-
cáiban, novelláiban frissen reagál az eseményekre. Hamar elsajátítja azt
a (századfordulón divatos) szimbolikus kifejezésmódot, amellyel a kisebb-
ségbe kényszerített magyarság sanyarú sorsát megrajzolhatja. 1926-ban
jelenik meg elsı novelláskötete Fekete furulya címmel.

5. Kiránduláson.
Eperjes, 1928

Közben éli a mővészek, új-
ságírók könnyed, mozgé-
kony – de egyáltalán nem a
mai értelemben vett –
nagyvilági életét. „Önálló-
ság, cigaretta, kávéház,
csavargás a nagyvilágban
hajadonfıtt, zsebredugott
kézzel, friss vacsora egy

kiskocsmában, cigányzene...” – írja naplójában korábbi életmódjáról.
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1922-23-ban néhány hónapig eljegyzett menyasszony. Vılegényét mint
édesanyja egyik ingyenkosztos diákját ismerte meg, aki késıbb gazda-
tisztnek tanult. Sára hamarosan ráeszmél arra, hogy a vidéki
gazdatisztnék élete nem az ı örökmozgó, szuverén egyéniségének való,
és visszaküldi a jegygyőrőt.

6. fotó

Már ekkor jelentkezik a szívében egy belsı, hívó
hang is, az éledezı hivatásé... A hivatásért
való harc tíz évig tartott Sára testvér éle-
tében.
1927-ben ismerkedik meg a Kassán letelepedı
szociális testvérekkel. Ekkor már napi áldozó,
mégis nem kis küzdelmébe kerül, hogy megszo-
kott szabad életvitelét elhagyva kövesse Isten hí-
vását a fogadalmas életre. 1928-ban elvégzi a
testvérek által szervezett szociális és népjóléti
tanfolyamot, és lélekben egyre közelebb kerül a
Társaság szelleméhez. Még ez évben „háztőzné-
zıbe” megy a budapesti anyaházba, ahol kissé furcsállják ugyan túl mo-
dern, cigarettázó stílusát, de nem vágják el útját a Társasághoz. Hogy
szenvedélyét legyızze, lelkiatyja tanácsára halálos bőn terhe alatt meg-
fogadja, hogy többé nem nyúl cigarettához. Így kemény küzdelmek árán
sikerül leszoknia a dohányzásról.

7. A szlovenszkói (felvidéki)
testvérekkel

1929-ben elfogadják jelentkezését
a Szociális Testvérek Társaságá-
ba. Februárban megkezdheti a
noviciátust a szegvári házban. A
fogadalomtétel elıtti hónapokat
már Kassán tölti, ahol a karitász
szervezésének munkája várja. El-
sı fogadalmát tehát szülıvá-

rosában teszi le 1930 pünkösdjén. Jelmondata egyetlen szó:
„Alleluja!”
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A hivatásért vívott harc nem ér véget a belépéssel, az elsı örömteli hó-
napok után újra kezdıdik. Sok külsı és belsı megpróbáltatás tüzében
kapja meg a belsı szabadság és békesség kegyelmét.
Küzdelmes útjáról naplójának feljegyzései tanúskodnak. Legfıbb
törekvése, hogy egészen átadja magát Isten és az emberek szeretetére
és szolgálatára: „Nagyon, egészen, mindenestül a Tied akarok lenni, hogy
nagyon, egészen, mindenestül dolgozhassam Neked, érted!” – írja.
1932 ıszén áthelyezik Komáromba, ahol a kassaihoz hasonló szolgálatot
teljesít, de sokkal nehezebb körülmények között, igazi túlterheltségben. A
karitász munka élén áll, gyermekkonyhára és a szegények menházára
felügyel, családokat látogat, emellett még heti huszonhat órában hitoktat,
szerkeszti a Katholikus Nı c. folyóiratot, s egy kegytárgyüzletet is vezet.
1934-tıl megbízzák a szlovenszkói magyar nık megszervezésével.
Eszterházy Lujzával létrehozzák a Katholikus Nıszövetséget – Sára 1937-
ig a mozgalom országos vezetıje.

8. Munkamegbeszélés.
Sára testvér,

Eszterházy Lujza
és Anitta testvér

Állandó levelezésben áll
nyolcvan egyesületi vezetı-
vel, kurzusokat szervez, be-
utazza a Felvidék és Kárpá-
talja városait, elıadásokat
tart a katolikus lányoknak és
asszonyoknak. – Közben még marad némi ideje az írásra is (ki tudja, mi-
kor). A pulicisztika és a novellák mellett egy regényen is dolgozik (1927
és 1933 között), melynek a Mindennapi kenyerünk címet adja.
1934-ben – igen kimerült állapotban – visszahelyezik Kassára, s mivel
elöljárói idegállapotát hivatásbeli bizonytalanságnak ítélik, ez évben nem
tehet fogadalmat. Ezzel kezdıdik élete legnagyobb próbatétele. Sára
testvér Jézus szeretetéért mindent kész elviselni: „Fel akarom vér-
tezni lelkemet az eljövendı nehézségekre. Nem kérem Uram, ... de ha
küldöd, el akarom fogadni szeretettel. Elıre akarok készülni erre: bárki
részérıl érjen a megnemértés... úgy fogadjam, mint olyan fordulatot,
amely mindig jobban kapcsol Hozzád!” – A következı esztendık lelki
megpróbáltatásaiban érlelıdik meg benne az Isteni Jegyessel való
állandó, bensıséges együttlét kegyelme.
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1934-ben, a fogadalom nélküli évben semmit sem változtat fogadalmas
életvitelén. Teljes hőségben és alázatban végzi tovább munkáját.

9. Kassán, egy kurzus
résztvevıivel

Ekkor támad benne elıször
komoly vágy a missziós
tevékenység iránt.
1937-ben a Brazíliában élı
magyar bencések szociális
testvéreket kérnek missziós
munkára.
Slachta Margit fıelöljáró

(ismerve Sára testvér vágyait), nem tagadja meg e kérést. Hogy e terv
valóra válhasson, Sárának elıbb magyar állampolgárrá kell válnia. Ezért
1937. augusztusában végleg elhagyja Kassát, és Budapestre költözik. Az
anyaházban mindig olyan beosztást kap, amilyen munkára épp nincs em-
ber. Egy év alatt  tizennyolc féle munkaterületen találjuk.
Idıközben a második világháború szomorú fejleményei miatt lehetetlenné
vált a brazíliai misszióba utazás.
1938-ban a Katholikus Háziasszonyok Országos Szövetségében dolgozik,
majd a háztartási alkalmazottakkal foglalkozik az ún. Zita-körökben.
1938-39-ben Sára testvér a szepesi, kassai, majd a técsıi és a rahói
(Kárpátalja) járás szociális elıadója. 1939-ben a Katholikus Nıi
Szociális Képzıben is tanít.

10. Kárpátalján

1940 pünkösdjén leteheti
örökfogadalmát.
Új jelmondata: „Alleluja!
Ecce ego, mitte me!” (Íme, itt
vagyok, engem küldj!)
Nevét 1942-ben – amikor a né-
metbarátság következtében so-
kan visszaveszik eredeti német nevüket –, Salkaházira magyarosíttatja.
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Slachta Margit és a Szociális Testvérek Társasága minden eszközzel küzd
az országot elárasztó nemzetiszocialista ideológia ellen. Ez komoly ve-
szélyekkel jár, amit a testvérek tudatosan vállalnak. Sára testvér 1940
áprilisában így ír naplójában: „... a kínzástól ne féljek, az apró testi gyen-
geségeket fogadjam szívesen, a halálnak örüljek”.
1941 februárjától a Katolikus Dolgozó Nık és Leányok Szövetsé-
gének országos vezetıje és a mozgalom lapjának szerkesztıje. Három
évig dolgozik itt, ez idı alatt öt új otthont alapít közel háromszáz férı-
hellyel.

11. A DL vezetı

Elkezdi az elsı magyar Munkásnı Fıis-
kola építését. Állandóan utazik, tanulmányi
és lelkinapokat tart, győléseket szervez. A DL
újság vezércikkeiben határozott katolikus
ideológiai programot ad az elpogányosodott,
fasizálódó közszellem ellenében.

12. A Munkásnı Fıiskola
(Jankovics-telepen)
épülete elıtt

1943-ban Árpád-házi Boldog
Margitot a szentek sorába
iktatják. Az 1944-es ünnep-
ségsorozat keretében márci-
us 19-én Budapesten, a Ma-
gyar Mővelıdés Házában
(ma Erkel Színház) elıadják

Salkaházi Sára Fény és illat címő Szent Margitról szóló misztéri-
umjátékát. Az elıadás után a hatóság berekeszti a DL ezt követı győlé-
sét. Ez a nap a német megszállás sötét napja, melytıl kezdve a zsidókra
és ellenállókra halál leselkedik.
A német megszállás után a Társaság megnyitja budapesti és vi-
déki házait az üldözöttek elıtt, s azok megtelnek hamis papírokkal
ellátott bújtatottakkal. Sára testvér aktívan részt vesz a menekítés-
ben, bár tisztán látja annak veszélyességét, s naplója tanúsága szerint
maga is fél és félti a testvéreket. Ennek ellenére amennyi üldözöttet csak
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lehetett, befogadott a két gondjaira bízott intézménybe: a Bokréta utca
3. sz. alatti munkásnı otthonban 25, a balatoni (Jankovich-
telepi) villában mintegy negyven menekített él. Sára gyakran oda-
utazik, nyugtat, elrendez, gondoskodik ellátásukról, hatóságokat békít.
Az imádságból merít erıt az emberfeletti munkához, különösen az
utolsó hónapokban.
1943 szeptemberében belsı indítást kap Istentıl a szolgálat
Krisztussal egyesült leghatékonyabb formájára, hogy felajánlja önma-
gát áldozatul a Társaságért. Szeptember 14-én a következıket írja
naplójába: „Televan a szívem-lelkem lobogó lelkesedéssel. Az indítást,
hogy életemet, illetve halálomat ajánljam fel a testvérekért, követhetem”.
Miután megkapja az elöljárói engedélyt, szeptember végén vagy október
elején a budapesti anyaház Szentlélek kápolnájában, a Társaság központi
és kerületi elöljárójának, Slachta Mar-
git és Rónai Paula testvérek jelen-
létében – teljes titoktartással – meg-
történik a felajánlás.

Isten elfogadta Sára testvér élet-
felajánlását: 1944. december 27-én a
nyilasok néhány menekítettel és
Bernovits Vilma hitoktatónıvel együtt –
mint az otthon felelıs vezetıjét – elhur-
colták a Bokréta utcai otthonból, s egy
szemtanú szerint még aznap este, me-
zítelenre vetkıztetve a Dunába lıtték.
A kivégzés elıtt Sára testvér gyilko-
sai felé fordulva letérdelt, és nagy
keresztet vetett magára.

(Ez a rövid életrajz Schéda Mária testvér egyik korábbi írásának és más források-
nak a felhasználásával készült. Egy-egy ide kívánkozó napló idézetet, életrajzi
momentumot – pl. Sára testvér életének utolsó hónapjairól és az utolsó napokról,
halálának körülményeirıl – azért nem említettünk itt, mert ezekrıl kissé részlete-
sebb leírást közlünk lapunk e számának többi cikkében: kortárs testvérek vissza-
emlékezéseiben, Berkecz Franciska testvér tanításában stb. – a szerk.)

****************************************
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Az utolsó napok
Azoknak a kortársaknak a visszaemlékezéseibıl, akik Sára testvér közvetlen
környezetében voltak ezekben az idıkben, akikkel találkozott, szinte filmszerő
elevenséggel bontakozik ki elıttünk  élete utolsó napjainak  története.
Mona Ilona testvér életrajza nyomán idézzük fel az alábbiakban a megrendítı
eseményeket, melyekbıl világosan látszik, hogy mennyire tudatosan készült
Sára testvér az életáldozatra.

„... a Bokréta utcában kis kápolna
volt, az ablakon vastag fatáblákkal,
tehát el lehetett sötétíteni, így itt ren-
des idıben egy erdélyi újmisés mu-
tatta be az éjféli misét, Sára testvér
harmóniumozott és énekelt... azt
mondotta: Szeretném megölelni a vi-
lágot, olyan boldog vagyok'. – Pedig
rettenetes éjszaka volt. 25-én, 26-án
egyáltalán tele volt a lelke boldogság-
gal." /Tekla testvér visszaemlékezése/

26-án du. Honória testvért láto-
gatta meg, aki így írja le a találkozást:
„...késı délután váratlanul eljött hoz-
zánk Sára testvér... azért jött, hogy
kérje, menjek el másnap a Bokréta ut-
cai  otthonba... Beszélgetni kezdtünk.
Arról is szó esett, hogy milyen veszé-
lyes a közlekedés az utcán. Tréfás
hangon beszélgettünk a veszedelmek-
rıl. Egyszerre minden átmenet nélkül
azt mondja Sára testvér: – Tudom,
hogy nem fogok természetes halállal
meghalni! Anyám kérdezte meg: –
Milyen halállal gondolja hogy meghal?
– Fegyver által – mondta röviden..."
/Hetényi Varga Károly: Akiket üldöztek az
igazságért... Bp., 1985., 436.lp./

December 9-én magyar katonák
foglalták le a Bokréta utcai otthon
nagytermét. „... Két szobalány több-
szöri figyelmeztetés után is bejárt
hozzájuk, majd  szobájukba vitték fel
a katonákat. Tanúja voltam, mikor Sá-
ra testvér a legnagyobb szeretettel,
ahogy csak egy aggódó édesanyától
telik, beszélt velük. Megmagyarázta
nekik, milyen lelki, erkölcsi káruk le-
het belıle." /Letícia jelölt/ Nemcsak
megmagyarázta, de 26-án beszélt az

egyikkel és azt mondta neki, hogy el-
intézi, hogy átkerüljön egy másik ott-
honba, ugyanazokkal a feltételekkel,
mint amelyekkel itt teljesít szolgála-
tot. A leány nem szólt rá semmit, de
elment tanácsért az otthonlakók közül
ahhoz, aki a novemberi átvétel elıtt
az elızı otthonvezetéshez tartozott.
Elpanaszolta, hogy Sára testvér el
akarja innen vinni. Ez tanácsolta azt,
hogy menjen el a nyilas pártba és je-
lentse fel Sára testvért, hogy zsidókat
rejteget, akkor majd nem kell innen
elmennie. És a leány megtette. /Jolsvai
Hedvig közlése/

13. Sára testvér elsı EMLÉK-
TÁBLÁJA a Duna-parton (amit ösz-
szetörtek).

A tábla mellett (az azóta el-
hunyt) Jolsvai Hedvig testvér.
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1944. december 27-én reggel a
testvérek Sára testvér kis szobájába
gyülekeztek, ahol elmélkedni szoktak.
Ezen a napon Sára testvér adta az el-
mélkedési gondolatokat az „Üdvösség
Éve" c. könyvbıl: „Sz. Bernát szerint
az életszentség három fajának egy-
egy képviselıje hódol itt az újszülött
Király elıtt. Egy közülük vértanú, aka-
ratban és valóságban is (István); egy,
aki akaratával készen állt elszenvedni
a vértanúságot, bár a valóságban nem
volt az (János), s végre akik még nem
akarhatták, de tényleg elszenvedték a
vértanúhalált (az aprószentek)”
/Letícia jelölt/. „Csupa tőz, csupa sze-
retet, vágy volt a hangja." /Jolsvai
Hedvig/

Nyolc órakor volt a szentmise, reg-
geli, utána J. Hedviggel elindultak
természetesen gyalog, mert hiszen
közlekedés nem volt a Bokréta utcából
a Liszt Ferenc téri otthonba. Itt meg-
egyeztek az otthon vezetıvel, aki szí-
vesen vállalta a leányt, és indultak ha-
zafelé újra az ostromlott városon ke-
resztül, gyalog...

Körülbelül fél egy – egy óra körül
értek a házhoz. Hedvig – amint a sar-
kon befordultak látta, hogy nyilas ır
áll a ház elıtt, megkérdezte: Nem
akarsz lelépni? Azért, hogy tovább
tudd intézni az ügyeket. S majd én
bemegyek a házba. – Nem, én is me-
gyek – válaszolta.
Elıször a kápolnába akartak bemenni,
de egy másik ır leparancsolta ıket a
pincébe. Lementek az egy szál gyer-
tyával megvilágított óvóhely elıtérbe,
ahol egy fiatal, még gyermekarcú, de
ördögi gonoszságú, golyószóróval
felfegyverkezett nyilas folytatta az
igazoltatást. A gyér fényben sok meg-
riadt arc, már jó néhány lakót félreál-
lítottak azzal, hogy zsidók... Bernovits
Vilmát, az áldozatos hitoktatónıt is
besorozták, aki pedig 'ıskeresztény'
származású volt, régi kassai család
sarja. Sára testvér odament és meg-
kérdezte: – Én vagyok az otthon ve-
zetıje, mirıl van szó kérem? A vallató
kérdésére nyugodtan felelt.

Amikor a hosszantartó igazolás, fag-
gatás véget ért, a 7-8 fınyi nyilas cso-
port kijelentette, hogy Sára testvért
és Vilmát elviszik, róluk jegyzıköny-
vet vesznek fel s majd hazabocsátják
ıket, a zsidókat pedig számszerint né-
gyet, elviszik a Gettóba. .....

Tekla testvér emlékezése szerint:
... Az óvóhelyen voltak. Sára test-

vér bejött, szokott kedélyével derő-
sen, mint máskor. Mikor mondták,
hogy elviszik, árnyék vonult az arcára,
halálos sápadtság ült ki rá és meg-
nyúlt, egészen elváltozott. Rózsafü-
zérért nyúlt, azt szorongatta s annyit
mondott: Igen! - Kb. fél öt-kor vitték
el. „Mikor búcsúztam... egy könny-
csepp esett ki a szemébıl, kérte, hogy
nagyon imádkozzunk érte...” /H.V.K.
436.lp./

A továbbiakról B. Laura számol be,
aki nem lakott a házban, csak odajárt
a kápolnába imádkozni:

„...a katonabakancs lépések dübö-
rögtek fölfelé a lépcsın (az óvóhelyrıl
jövet, a kápolna a földszinten volt) ...
Egyszercsak felpattan az ajtó s ott állt
Sára, mögötte nyilasok. – Ide enged-
jenek be egy pillanatra! – szólt, de
már ki is szakította magát közülük s
elıre jött a tabernákulumig. Két nyilas
utána...

Sára féltérdre ereszkedett, s én ol-
dalról láthattam, amint az örökmécs
fénye az arcába ragyogott. Nem tu-
dom szavakba foglalni, milyen be-
nyomást tett rám, de határozottan
emlékszem, hogy azt gondoltam: Is-
tenem! Ez a Sára szent!

A két nyilas is meghıkölt a lát-
ványra... Alig telt el néhány másod-
perc, az egyik nyilas, a marcona kiné-
zéső megragadta és rákiabált:

– Gyerünk már! Majd még imád-
kozhatsz éjszaka! És akkor ı felállt, de
békével, az valami csodálatos jelenség
volt...” ...
Az 1967-es Zuglói nyilasperben el-
hangzott egy vallomás: „azon a bizo-
nyos decembervégi napon a késı esti
órákban a fıvámház elé szállították és
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levetkıztették ıket... Ekkor – mielıtt a sortőz el-
dördült volna – egy alacsony termető, rövid, feke-
tehajú nı valamilyen megmagyarázhatatlan nyu-
galommal kivégzıi felé fordult... majd letérdelt s
égre emelt tekintettel nagy keresztet vetet magá-
ra.” /S. Gy.-né közlése, akinek édesanyját Sára
testvérrel együtt végezték ki/

A rakparton eldördültek a fegyverek. Vértanúk
teste hullott a Dunába. Vértanúké, kiknek egy ré-
sze, mint az Aprószentek, nem akarták, csak el-
szenvedték a halált, és a Vértanúé, aki mint Szent
István diakónus akarta és

el is szenvedte a halált, hogy Jegyese példájára
„váltságuk adja életét sokakért." (Mk. 10,45) ...

14. EMLÉKMŐ A DUNA-PARTON (részlet).
Fotó: E.G.

Az életfelajánlás indítékai
Hogyan, mikor fogant meg Sára testvér lelkében az életfelajánlás gondolata
– errıl közvetlenül nem vall naplójában. Talán nem is lehet ezt pontosan
meghatározni, mert a lélek mélyén született, valószínőleg egy lelki folyamat
érlelte meg fokozatosan, s többféle hatás erısítette egymást. Természete-
sen az elsıdleges és alapvetı forrása maga az Evangélium, Jézus Krisztus-
nak, a vértanúk királyának példája, az İ keresztáldozata.
Berkecz Franciska testvér tanításában idézi Sára testvér 1937-es napló-
feljegyzését egy mély lelki élményérıl, amely fordulatot idézett elı foga-
dalmas életében – nagy megtérésként, megvilágosodásként, kegyelemként
élte meg ezt.
1943. szeptember 14-én (Szt. Kereszt felmagasztalásának ünnepén!), miután
megkapta elöljáróitól az engedélyt az életfelajánlásra, ezt írja naplójában:
„Tele van a szívem-lelkem lobogó lelkesedéssel. Az indítást, hogy életemet,
ill. halálomat ajánljam fel a testvérekért, követhetem...”
1943-ban avatták szentté Árpád-házi Szt. Margitot – az ı példája is erısen
hathatott Sára testvérre. Errıl tanúskodik a Szt. Margit életérıl írt misztéri-
umjátéka.

Dr. Schéda Mária: Salkaházi Sára hazaszeretetérıl szóló cikkébıl
(A Lélek Szava 2001/3. sz. 15.o.) idézünk egy ezzel kapcsolatos részletet:
... A magyarországi hétköznapok embereinek élete a háború idején tele van el-

lentmondásokkal. ... A széthúzás, a végveszélyben egyet nem értés légköre külö-
nösen fájdalmas volt számára a nácizmus éveiben, mégis ez a fájdalom érleli meg
benne az igazi krisztusi hazaszeretetet. Ekkor talál rá nagy elıdjére, az életáldozatot
imával, vezekléssel bemutató Árpád-házi Szent Margitra, aki a testvérháborúk ég
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bekiáltó bőneiért elégtételt akarván adni, így szól az Úrhoz: „Ha áldozat kell, itt va-
gyok, rajtam végy be mindent!”

A FÉNY ÉS ILLAT c. misztériumdráma a keresztény hazaszeretet apoteózisa. A mő
Sára életfelajánlásával kb. egy idıben íródhatott. Az érett íróra valló, a maga mőfajában
hibátlan alkotás megrázó hatása az Istennel egyesült léleknek évszázadokon átsugárzó
erejében van. Legjellemzıbb jelenetében az imádkozó, áldozatában teljesen magára ma-
radó Margit úgy közeledik egyre nagyobb önátadással a kereszthez, hogy eltakarja a
többieket, és magára vonja az Úr figyelmét: csak ıt lássa, csak ıt verje, csak ıt büntes-
se, de irgalmazzon véreinek!

Krisztus is ezt tette. Sára testvér az 1940-es évektıl tudta, hogy minden aktivitás,
minden áldozatvállalás csak a Krisztussal egyesült szívben válik hitelessé. Az ima, a ve-
zeklés pedig nem kevésbé hazafias cselekedet az újpogányság gyilkoló viharában.

„A tőzvész pusztító árjának
Egy sóhaj parancsol! …
Ima. Böjt. Ima.
Lüktetı gennyes sebek FOHÁSZTÓL
gyógyulnak!
Böjt. Ima. Böjt.
Egy ország ismét élni kezd.
Ima. Ima. Ima…
Egy ország szíve dobogni kezd.
Böjt. Böjt. Böjt.
Egy ország lesz szabad és erıs!
Ima. Böjt. Ima. Böjt. Ima. Böjt.”

Szent Margit vezeklıövet viselt. Sára test-
vér is. Szent Margitot a II. világháború idején
nyilvánította hazánk védıszentjévé az Egyház.
Életszentségének motiválója az Isten- és haza-
szeretet volt. A mustármag fává terebélyesedett, és évszázadokat takarnak be ágai.

Az önfeláldozó krisztusi hazaszeretet fájának XX. századi hajtása Salkaházi Sára ál-
dozata is.

Mona Ilona testvér Sára testvér mártírhalálának 50. évfordulója
alkalmából írt cikkében (A Lélek Szava 1994/5. sz. 23-25.o.) az élet-
felajánlás közvetlen indítékaként Slachta Margit testvér tanításait
jelölte meg. Ezt idézzük az alábbiakban:

... HOGYAN ÉBREDT FEL
BENNE EZ AZ  INDÍTÁS?
1943 mind a harctéri, mind a ma-

gyarországi világnézeti küzdelmek
szempontjából döntı év volt. Januárban

megtörténik a doni áttörés, a II. magyar
hadsereg katasztrófája. Itthon Sára testvér
elöljárója, Slachta Margit  testvér új lépé-
seket tesz a „világnézeti fronton”: megje-
lenik a munkaszolgálatosok érdekében
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írt „Újévi levél". Ebben Margit testvér azt
mondja a fronton küzdık, vagy hadifog-
ságba kerültek hozzátartozóinak, hogy ha
segíteni akarnak szeretteiken, fogadjanak
szívükbe egy munkaszolgálatost, „akit a
korszellem kizár a testvér-közösségbıl”.
Az aggódó anya vagy feleség szíve leg-
mélyén ismerje el testvérének a munka-
szolgálatos anyát és fiát, fogadja be fáj-
dalmukat, és segítsen nekik hordani a ke-
resztet. „A magad személyében nem
mehetsz a frontra, hogy saját testeddel
fogd fel a Tieidre mért csapást, de kivi-
szi oda értük ... az Úrnak angyala, és
amit te cselekedtél más anya fiáért, az
lesz a Te gyermekednek védı pajzsa testi-
lelki csapások ellen..." (A Lélek Szava,
1943. I. 2. lp.) – Márciusban pedig a szlo-
vákiai zsidók érdekében a pápához megy
Margit testvér.

A Társaság 1943-as kerületi győlé-
sén nagy beszédet mond a testvéreknek
és a jelen lévı munkatársaknak. Ebben
hálát ad Istennek az elmúlt húsz év ered-
ményeiért, de fıképp a Szentlélek Úristen
kifejezhetetlen nagy ajándékáért, hogy a
Társaságot „a világot perzselı, pusztító
lelki pestis idején (érti alatta a hitleri újpo-
gányság tanait) megırizte alkutlan krisztu-
si szellemében, immunizálta a kornak
mérgezı hatásával  szemben...”

Majd a következı bátor szavakkal
folytatja: „Most már csak pár hónapig
kell kitartanunk és magunkat keményen
harcolva védenünk az alvilági szellemek
támadásától. Lehet, hogy a békeállapotba
való visszatérés idején elsötétül még fö-
löttünk az ég... Lehet, hogy felfordulás
következik, hogy idegfeszítı idık sza-
kadnak ránk, lehet, hogy fizikai házunk
áldozatul fog esni, talán leég, talán légbe
röpül... A döntı, a fontos és az egyetlen
lényeges az az érintetlen kegyelmi lel-

kiség, amellyel külsı háború és belsı fel-
bomlás, harc és béke körülményei között
az örök értékeket szolgáljuk az egye-
sekben, a társadalomban és a  hazában
...”

Ez a beszéd döntı hatással lehetett
Sára testvérre: „Lehet, hogy felfordulás
következik, hogy idegfeszítı idık szakad-
nak ránk...”  Ha megfigyeljük felajánló
imáját, ez domborodik ki: „... ha egyház-
üldözés, a Társaság és a Testvérek ül-
döztetése következne be...” Kéri, hogy
különösen az öregeket, a betegeket és a
gyengéket kímélje meg Isten „a megkí-
noztatástól, fenyegetésektıl, fıként pedig
a hőtlenségtıl: Irántad, az Egyház a hiva-
tás és a Társaság iránt”. – Megtaláljuk a
felajánló imában az Újévi levél gondolatait
is: „A magad személyében nem mehetsz a
frontra, hogy saját testeddel fogd fel a
Tieidre mért csapást...”, de Isten angyala
odamehet...

Sára testvér nem tudhatta, hogy mit
tartogat a Társaságra nézve a sötét felle-
gekkel terhes jövı, de vállalta, hogy
mindenki helyett ı legyen az áldozat.
Amikor felajánlását tette, még nem sejtette
senki, hogy mi fog történni 1944. március
19-e, a német megszállás után. Sára test-
vér teljes szívvel állt be a mentés munká-
jába. A Holokauszt idején bizonyára sok-
szor megújította életfelajánlását. ...

Sára testvér életáldozata szervesen
illeszkedik bele az 50 év elıtti hatalmas
szellemi küzdelembe – amit Margit test-
vér vezetésével a szociális testvérek
vívtak a hitleri tanok ellen –, és az ebbıl
következı embermentésbe. De a leg-
szervesebben Jézus Krisztus tanításá-
hoz illeszkedik, Aki azt mondotta, hogy
annak van a legnagyobb szeretete, aki
életét adja övéiért.


