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ALLELUJA! ITT VAGYOK, ENGEM KÜLDJ!
Alleluja! Ecce ego, mitte me!

A Lélek Szava régi olvasói tapasztalhatták, hogy minden évben választanak a
szociális testvérek egy mottót, melyet egész évben imádkoznak. Ehhez a Tár-
saság központi elöljárója készít egy tanítást, elmélkedést, amit lapunk hasábjain
is közölni szoktunk (rövidítve).
Minden testvérnek is van egy személyes mottója, amit elsı fogadalomtételekor
választ magának, s amely végigkíséri hivatásának útján. (Ezt esetleg egy-két al-
kalommal, pl. örökfogadalomkor, ezüstfogadalom alkalmával stb. szoktuk meg-
változtatni.) Az idei évben magától adódott, hogy SALKAHÁZI SÁRA TESTVÉR
KÜSZÖBÖN ÁLLÓ BOLDOGGÁ AVATÁSA JEGYÉBEN AZ İ FOGADALMI MOTTÓJÁT
VÁLASSZUK ÉVES MOTTÓNKUL.
Boldoggá avatása az egész magyar egyház ünnepe lesz, s külön ajándék, hogy ez
várhatóan hazai földön fog történni. (Pontos idejét még nem tudjuk, de ebben az
évben vagy 2007-ben reményeink szerint sor fog kerülni rá.)
Szeretettel osztjuk meg kedves Olvasóinkkal Berkecz Franciska testvér gon-
dolatait (terjedelmi korlátaink miatt rövidített formában) arról, hogy mire taníthat
minket Sára testvér élete, egy olyan „modern” vértanú szenté, akit még több
testvérünk személyesen is ismert...

... A boldoggá avatásra készülve azt szeretném, ha valóban Sára testvér szólna
hozzánk. Naplóiból válogattam össze olyan idézeteket, amelyek segíthetnek abban,
hogy jobban megismerjük ıt és azt a belsı életutat, amely elvezette ıt a szeretet
teljességére, a Krisztussal való egységre.

... Különösen az elsı fogadalom és az örökfogadalom körüli idıszak feljegyzéseit ol-
vasgattam, bízva abban, hogy találok bennük a fogadalmi mottóival kapcsolatos gon-
dolatokat. Mit jelentett számára az „Alleluja”, amelyet 1930-ban választott mottóul az elsı
fogadalomra? Hogyan született meg benne az örökfogadalmi mottó, amely tartalmazza
az elsı fogadalmi mottót is, és megtoldódik az Izajás-idézettel: „Ecce ego, mitte me”?
Próbáltam felfedezni a kegyelem szálait, amelyek érlelték az örökfogadalmas testvért és
a vértanút. ...

Az út az életszentség felé küzdelmeken át vezetett: az önközpontú szeretettıl, a
rendezetlen szeretetvágyaktól a tiszta szívig, az Istennek való teljes önátadásig.
Ezért mondhatjuk azt, hogy Sára testvér a mai kor szentje, a mai emberé, aki szomjazik
a Szeretetre, és az igazi szeretet forrását keresi a széttöredezett szeretetkapcsolatok kö-
zepette1.

Naplói forgatva egyre mélyebben rádöbbentem arra, hogy Sára testvér titka Krisz-
tus titka. Szíven találta ıt Krisztus szeretete, és nem akart tudni másról, csak róla.
Sára testvérrıl elmondható az, amit a szerzetesek római világkongresszusa megfogal-
mazott: a mai szerzetest Krisztus személye ragadja meg, Krisztusé, aki a Jegyes, és aki

                                                          
1
 Záródokumentum, Szerzetesek 2004. évi világkongresszusa, Róma,

Tanúságtevık
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a kereszten nyilatkoztatta ki Isten szeretetét és szépségének teljességét2. Élete arról ta-
núskodik, hogy el lehet jutni az élet teljességére Krisztusban.

ÚT ISTENTİL  ISTENHEZ

„Nekem méltatlannak a hivatás
kegyelmét ajándékoztad”

A hivatásért való harc tíz évig tartott
Sára testvér életében. Nem volt könnyő
felismernie az Úr hívását, és arra teljes szív-
vel válaszolni. Szerette az újságírói munkát
és a vele együtt járó társasági életvitelt. Né-
hány hónapig eljegyzett menyasszony is
volt. Idıközben azonban éledezett benne a
hivatás, amely „a teremtı Istennek elgondo-
lása az emberre vonatkozólag ugyanakkor,
amikor teremtését elhatározta, vagyis idıtlen
idık elıtt.”3

Erre az idıszakra, bizonytalankodására
így emlékszik vissza: „És ha az Úristen foglalt le magának? … Az elsı szó már elhang-
zott, s te meghallottad! És mégis bizonytalan vagy! Nyugtalan, keresı, vergıdı. Mert van
valami, ami miatt nem válaszoltál… Talán foglalkozásod, amelyben annyi örömet ta-
lálsz… talán csak az a néhány filléres cigaretta, amelynek szétoszló füstje mégis olyan
áthághatatlanul burkol be.”

1927-ben ismerkedett meg a Kassán letelepedı szociális testvérekkel. 1928-ban
elvégezte a testvérek által szervezett szociális tanfolyamot. Egyre jobban vonzotta a Tár-
saság szelleme. A testvérek életét megismerve rájött, hogy változtatnia kell életstílusán
ahhoz, hogy követhesse az egyre erısebben hangzó hívó szót. 1929-ben jelentkezett a
Szociális Testvérek Társaságába.

„Krisztusom, Sponsusom... Alleluja!”

1929 februárjában kezdte meg a noviciátust. Naplója arról tanúskodik, hogy átéli
az elsı szeretet tüzét, lelkesítı örömét. Elindul a jegyesi szeretetnek azon a belsı út-
ján, amelyrıl a Társaság alapítója, Margit testvér így ír: „az én lelkem jegyesi szeretetben
nem egy földi emberhez, de az isteni Jegyeshez van kötve.”4

... A noviciátusi idıszak nemcsak a felhıtlen boldogságot jelenti, hanem a küzdelem
idejét is régi önmagával. Szívós akarattal lát neki az önlegyızésnek, de gyakran küzd
gyengeségével, esendıségével. Újra és újra Krisztusba kapaszkodik. Kezdi megtapasz-
talni, hogy Isten kegyelme nélkül nem lehetséges tartós változás, de bízhat abban,
hogy Krisztus, a Jegyes, megajándékozza ıt az igazi szeretettel és szabadsággal.

Már a fogadalom elıtti hónapokban vágyik és törekszik arra, hogy jobban meg tudja
élni leendı fogadalmi jelmondatát, az Alleluját minden körülmény közepette. „Én érzem,

                                                          
2
 Vö. Vita Consecrata, 24.
3
 Slachta Margit testvér: A természetfelettiségről, Lelkigyakorlatos tanítás, 1948.
4
 Margit testvér: Amire mindnyájan vágyódunk, A Testvér, 1936. október

Sára (jobbra) családja körében
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hogy engem az öröm hogyan lendít, hogyan rö-
pít, nagyon kell hát küzdenem minden kis lehan-
goltság ellen. ... édes Jézusom, add, hogy min-
dig, mindig szüntelenül allelujázhassak a Te szí-
ned elıtt. Másként nem...” (1929. IV. 23.)5

„ … Édes Krisztusom, Sponsusom, én nem
akarom, hogy valakihez érzett vonzalmam Tıled
csak egy picit is elvonjon! Én egészen és feltét-
lenül és maradék nélkül a Tiéd akarok lenni. Ne-
ked akarom adni magamat egészen! Ehhez ké-
rem a Te mindig segítı, mindig erısítı, drága ál-
dásodat! ... Amen. Alleluja!” (1929. V. 2.)

„Pünkösdre való elıkészületem egyik jó fel-
tétele legyen a mai: minden kis idıt jól felhasz-
nálni! – Milyen jó szabadnak lenni! Szabadnak a
szeretetben. Nem tapadni, nem ragadni semmi-
hez. Édes jó Krisztusom, most már tudom, hogy

számomra ez a szabadság Tıled külön kegyelem, külön ajándék!” (1929. V. 22.) – „Éber
akarok lenni, égı gyertyával, a szeretet tüzével kezemben, szívemben. Ma megint egész
napomat, minden órát, minden percet Krisztusnak akarok adni. Szeretnék jó lenni! Édes
Jézus, segíts!” (1929. VIII. 17.)

Elsı fogadalmát 1930 pünkösdjén teszi le Szegváron. A fogadalomtétel elıtti lel-
kigyakorlatban hálát ad a hivatás nagy kegyelméért. Mélyen megérinti és átjárja Krisztus
szeretete, amely a teljes, egész szívvel, lélekkel történı önátadásra indítja. „Istenem, ha
most visszanézek életem elmúlt pünkösdjeire milyen nagy-nagy, igen nagy hálával kell
leborulnom Elıtted! – Készíteni kell a lelkemet a kegyelmek befogadására. Én Istenem,
én Istenem, édes jó Jézusom hát mindig, mindig adsz? Mit adhatok én? Rongyos, bőnös
kis magamat! És mégis ennyire szeretsz, így is, amint vagyok, hogy jegyesedül válasz-
tottál! Hogyan készítsem a szívemet, a lelkemet így a menyegzıre, hogy méltó legyen ar-
ra? Hát készülhetek én méltón? Itt állok Elıtted szegényen, sután és bután. Múlt életem
bőnei itt hangoskodnak körülöttem. Ha nem fognád egész erısen, a Te nagy-nagy sze-
reteteddel kezem, talán nem is tudnék, nem mernék az oltár elé lépni és egész életemre
Neked adni magam. De nem akarok mást. Nem akarok mást, mint a Tied lenni. Küzdeni
akarok – ha Te is úgy akarod – a testemmel, a bennem levı rosszal, küzdeni és harcolni
akarok és a Tiéd akarok lenni. S mikor testem el akar szakadni, mást akar, mint lelkem,
oh édes Krisztusom, Te tudod, hogy akkor is egész szívemmel, lelkemmel Tied vagyok,
Hozzád tapadok, csak éppen a harcot kell megvívnom önmagammal Érted!” (1930. V.
30.) 

Folytatjuk!

                                                          
5555 A  A  A  A vonallalvonallalvonallalvonallal    aláhúzottaláhúzottaláhúzottaláhúzott    részekrészekrészekrészek: Sára testvér kiemelései a naplóban: Sára testvér kiemelései a naplóban: Sára testvér kiemelései a naplóban: Sára testvér kiemelései a naplóban

Sára  – testvérek között
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Dr. Kovács Gábor:

SORTŐZ
– 2005. december 27-én, a Salkaházi Sára emlékülésen tartott előadás –

A bikaviadalokon azt nevezik az igazság pillanatának, amikor a matador ledöfi a
bikát. Salkaházi Sára szociális testvér számára akkor jött el az igazság pilla-

nata, amikor 61 évvel ezelıtt a Duna-parton szembefordult a ráemelt fegy-

verekkel, és széles mozdulattal keresztet vetett. Aztán eldördült a sortőz, és
Sára testvér szembesült az igazsággal – nem valamiféle tételek igazságával, ha-
nem a személyes Igazsággal, azzal, aki János evangéliumában azt mondja: „Én
vagyok az út, az igazság és az élet” (Jn. 14,6). Az Újszövetség görög nyelvén az
igazság alétheia, elrejtetlenség, föltártság. Jézus a személyes igazság, a Logosz,
Isten föltártsága, alétheiája – ı az, akiben Isten kinyilvánítja önmagát, Isten ön-
kinyilvánítása és az egész teremtés végsı értelme. A fogalmakból fölépített iga-
zság, a tézisek, kijelentések igazsága csak kibontása lehet annak a végsı Iga-
zságnak, amely a Fiú.

A Szociális Testvérek Társasága az igazság éles látásából született –

alapítója, Slachta Margit testvér, nemcsak a kor szociális igényeit látta tisztán,
hanem a krisztusi világosságban tisztán látott a hamis ideológiákkal szemben

is. „A zsidótörvény nem érvényes, mert ellenkezik az isteni törvénnyel” – mon-
dotta; és minden Isten-ellenes, diktatórikus rendszer ideológiájával szemben ér-
vényes hitvallásként fogalmazta meg: „Amit Isten megtiltott, azt senki meg nem
engedheti, amit Isten megengedett, azt senki meg nem tilthatja.”

Erre a tisztánlátásra emeltek fegyvert a hungarista milicisták – az igazságra
adtak le sortüzet egy mítosz nevében, a faji felsıbbrendőség és a „bőnös faj”
mítosza nevében. A hamis ideológiák mindig mítoszból születnek. Az „ideo-

lógia” önmagában nem negatív fogalom. A keresztény hitnek is van ideoló-
giája, fogalomrendszere; nélküle hinni sem tudunk, mert nem tudjuk elhelyezni
a természetfölöttit gondolatainkban; a hitet fogalmakba kell öltöztetnünk, fogal-
mak segítségével feldolgoznunk.

Szinte hihetetlen, de a kereszténység elıtti gondolkodás a „személy” fogal-
mát nem ismerte. Ez a – mára mindennapos – fogalom a IV. század szenthárom-
ságtani vitái során született, a nagy kappadókiai egyházatyák tették elfogadható-
vá a proszópon kifejezést annak megjelölésére, ami Istenben három. Eredetileg a
három „proszópon” csak három arcot jelentett, azt az eretnekséget, mely szerint
Isten csak kifelé ölt három maszkot, de magában az istenségben nincs különbség
az Atya, Fiú és Szentlélek között. A kappadókiaiak új fogalmi tartalommal töl-
tötték meg a proszópon kifejezést, és ezzel megszületett a személy fogalma.

Csakhogy a keresztény ideológia mögött hit áll, a hamis ideológiák mö-

gött pedig valamilyen mítosz. A mítosz az emberi fantáziában születı valóság-
értelmezés, márpedig a fantáziát befolyásolják indulataink, elıítéleteink, ragasz-
kodásaink. Ezt erıltetjük a valóságra a hamis ideológiákban, s ezért válnak ezek
gyilkos ideológiává; erıszakot kell alkalmazniuk, mert a valóság ellenáll nekik.
A liberális testvériség-mítosz ezreket guillotino-zott le a francia forradalomban –

Az idık jelei
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a bolsevista aranykor-mítosz milliókat ölt és gulág-társadalmat teremtett, a náci
faji mítosz kitermelte a gázkamrákat. Szemben a mítosszal, a keresztény hit

meghódolás a valóság elıtt, önmagunk kiszolgáltatása az abszolút Valóságnak.
A mítosz hamis isteneket teremt, a hit Isten emberévé teremt bennünket. A mí-

tosz öl, az élı hit igazi testvériséget nyújt, megbocsátást a bőnösöknek és mene-
déket az üldözötteknek.

A mi korunk mítoszai nem kevésbé veszedelmesek. Három elharapózott mí-
toszt látok társadalmunkban:

a) Liberális oldalról fenyeget az egyenlıség mítosza, pontosabban: a véle-

mények egyenértékőségének mítosza. A II. Vatikáni Zsinat deklarációja a val-
lásszabadságról nem azt mondta ki, hogy a különbözı meggyızıdések között
egyenlıségjelet tehetünk, hanem azt, hogy az emberi személy joga az igazság ke-
resése, még akkor is, ha ez tévedések árán történik; senkinek nincs joga kény-
szerrel avatkozni az emberek meggyızıdésébe. De ez nem azonos azzal a felfo-
gással, hogy minden vélemény egyenrangú. Igazság és tévedés között igenis
döntı különbség van.

b) Politikailag más oldalról fenyeget a nemzeti felsıbbrendőség mítosza.
Sok mindenben megnyilvánul (sumér eredetmítosz, szentkorona-mítoszok); de
mindig idegenkedik attól, hogy a magyar ısvallást a kereszténységnél alsóbb-
rendőnek fogadja el; egyenértékőnek vagy éppen magasabb rendőnek állítja be,
mintha ıseinknek nem kellett volna megtérniük az igazságra.

c) A New Age mítosz-komplexum, amely szövetkezni képes bármelyikkel
az elızı kettı közül. Mögötte vallási szinkretizmus áll, minden vallás egyenérté-
kőségének mítosza, amelytıl az Egyház a Dominus Jesus dokumentumban hatá-
rolta el magát.

Mindhárom mítosz a relativizmus ideológiájához vezet. A Szociális Test-
vérek Társaságának két életszerő elve van, amely alkalmas ennek az ideológiá-
nak leküzdésére. Elsı az a szemlélet, hogy a szociális problémák gyökere a Lé-
lek-nélküliség. A megoldás a Szentlélek munkája. Szükséges a fogalmi kifejtés,
mégsem az érvelés, hanem a Lélek ereje ment meg bennünket. Más szavakkal
ez így olvasható a Bibliában: „Nem beszédbıl áll az Isten országa, hanem erı-
bıl” (1Kor 4,20). Másik fontos elve a Társaságnak a szerzetesség Isten-

jegyességként való értelmezése. Ez nem a szexuális önmegtartóztatás önkényes
kiemelése a hármas fogadalomból. A szexualitás metafizikai alapja az emberi
személy önajándékozásra való képessége; ez testesül meg a nemiségben. Ön-
ajándékozásunk az Abszolút Másiknak – ami a keresztény élet lényege mind-
nyájunk számára – a szőzi életformában nyer sajátos intimitást. Salkaházi Sára a
példa, hogy ez az intim odaadottság a személyes Igazságnak nemcsak szüzeket,
hanem vértanúkat is termelı erı.

Meggyızıdésem szerint, más hamis ideológiákhoz hasonlóan, a relativiz-

mus ideológiája is gyilkol. Szembenézni a relativizmus fegyvereivel és föl-
mutatni a kereszt jelét: ez a harmadik évezred kezdetének kihívása. Amikor
Sára testvér a gyilkos sortőztıl találva szembesült az abszolút Igazsággal, a Tár-
saság áldozataként elnyerte a kegyelmet, jogosítványt szerzett a Társaságnak a
XXI. századra.
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Visszaélés a szavakkal vagy valami más?

Döbdrögi urat még alaposan megleckéztette Ludas Matyi a fukarságáért – ma
óriásplakátok modern acélkék nője kiált rád úton- és metró-félen:

Fukarkodtál-e már?
Mosolygós gyermekarc tükröz jó közérzetet a plakátokon, de a szöveg azt hir-

deti, hogy erről a gyermekről ordít, hogy jó helyen van.
Szent Miklós szegényeket segítő történelmi személyéből gyermekszerető Mi-

kulást gyártott a néphit és Télapóként a mesevilágba utalta a hitetlenség és a
gyermekszerető szülők zsebére számító haszonszerzés. Most óriás plakátok „vilá-
gosítják fel” a gyermekeket, hogy  az „igazi Mikulás csal, hazudik és nem sze-
reti a gyermekeket”!

A teremtéstörténetben a Lélek erejéből a Teremtő Szó által a káoszból elrende-
zett, jó világ lett. El- és befogadom-e a Szót, igent mondok-e az Igére, amely nem
tulajdonom, hanem amit megértek, fontolgatok?

Vagy, miután a megtestesült Igét, a Názáreti Jézust elutasította az ember, el-
utasítja az IGÉT is, meghamisítással, hazugsággal, átértelmezéssel, s így a szavak
eredeti jelentésének megváltoztatása érzelmi és erkölcsi káosszal fe-
nyeget. Talán kaotikussá vált erkölcsi rendünk fejeződik ki a szavak értelem
vesztésében – s a piac reklámipara vadássza le a hasznot az elvek, eszmé-
nyek, erkölcsi
normák többé-kevésbé szellemes kihasználásából?

A szónak, az Igének azért még mindig maradt valami igazsággal szembesí-
tő hatalma, leleplező ereje – például a Karácsony táján, az IGE Megtestesülé-
sének ünnepe körül megjelent óriásplakátokon egy politikai párt szlogenje lett:
JÖJJÖN EL AZ ÉN ORSZÁGOM!

Voltak, akik háborogtak: hogy mer valaki hozzányúlni a keresztények számára
szent ima szavaihoz, hogyan meri kiforgatva reklámnak használni. – S jogos volt a
felháborodásuk.

De vajon hányszor imádkoztam én úgy a Miatyánkot, hogy titokban azt kér-
tem, reméltem, hogy az én akaratom/országom jöjjön el. Igen, sokszor volt, hogy
gyermeki kunyerálással mondtam Istennek, hogy csak most az egyszer hadd le-
gyen úgy, ahogyan én szeretném. S hiszem, hogy ez nem bántotta meg őt, engem
pedig növelt a ráhagyatkozó gyermeki bizalomban.

Itt azonban másról van szó. Itt a fukar, a másik hitével, rászorultságával, élet-
lehetőségeivel nem törődő vadkapitalista világ harsogja: Jöjjön el az én orszá-
gom! S az ő országuk nekünk, a kisembereknek a pénz, a hatalom diktatúrá-
ja, ahol az az igaz, amit a Tőke mond.

Most, ennek a plakátnak a kapcsán új módon értettem meg Jézus örömhírét,
hogy egy az Úr, aki a mi mennyei Atyánk, s jó nekünk, ha beteljesedik rajtunk az Ő
akarata, ha elérkezik az Ő Országa, mely az igazságosság, a béke és a szeretet or-
szága.

Igen, szembesültem azzal, hogy az önzésemnek megfelel a kormányzópárt
szlogenje: Jöjjön el az én országom – de a szívem most alázatosabban tanul-
gatja kimondani az én Uram, Jézus Krisztus Atyjának: a Te Neved, a Te Or-
szágod, a Te Akaratod ad nekem életet! Áldott légy érte.

Sz. Ágnes testvér


