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Kortárs testvérek

visszaemlékezései Sára testvérre

(Slachta Margit testvér, Rónai Paula és Palágyi Natália testvér Sára testvér életál-
dozatáról szóló visszaemlékezéseit a Szociális Testvérek Társasága 1945 évi Istent
dicsérı győlésérıl készült Jegyzıkönyv mellékletébıl vettük át.)

(SLACHTA) MARGIT testvér: (17. fotó)

... Van … a történtek közt egy emlékünk, mely szívünket
fájdalommal is tölti el, de mégis felemelı. Mert habár a
többi mozzanatoktól teljesen eltérı, mégis lehetetlen nem
látni benne mennyei Atyánk kezét.
Sára testvérünkre gondolok, akit december 27-én a Bok-
réta utcai otthonból elvittek a nyilasok Bernovits Vilmával
és három ott lakó menekített hölggyel… Azóta mindnyá-
juknak nyoma veszett…
Miután a nyilasok abban az idıben már teljesen elvesz-
tették maguk fölött az uralmat, a statáriumot is kimondták
és lázasan akartak végezni áldozataikkal, feltehetı, hogy
Sára testvérünk is még elhurcoltatásának estéjén áldoz-
hatta fel ıáltaluk életét az Úristennek.

Hogy Sára testvér így áldozatul essék, és hogy Társaságunkat az ı személyében aján-
dékozza meg egy vértanúval, emberileg végiggondolva a történteket, nem volt elırelát-
ható. …
Sára testvérünk nem tartozott a legexponáltabbak közé. Azonkívül sokkal nagyobb ve-
szély fenyegette Jankovich-telepen, ahol mintegy harmincöt menekített vendégünk talált
otthont. … A Bokréta utcában az ottlevı néhány menekített valóban nem szúrhatott sze-
met a százas létszám mellett, és hogy mégis onnan vitték el, azt valószínőleg azért in-
tézte így a Gondviselés, hogy világosan kitőnjék, hogy Sára testvér nem
szükségszerőleg és a körülmények folytán vesztette életét, hanem azért, mivel élet-
felajánlását az Úristen elfogadta.
İ ezt a felajánlást Paula testvér és az én jelenlétemben tette meg az anyaházi ká-
polnában. Felajánlása határozott körvonalú, célú, átgondolt volt és írásba foglalt.
… A mostani történelmi idık küzdelmeinek emlékei közt elhalványulás nélkül fog élni az ı
áldott emléke. Mindig látni fogjuk ıt, mikor reggelenkint összejövünk a kápolnába, és ı
akkor már ott zsolozsmázott, hiszen súlyos munkabeli elfoglaltsága ellenére sem mu-
lasztotta el a napi zsolozsma elvégzését; látni fogjuk kedves és lelkes énjét ragyogó, mo-
solygó szemével, üde életteljességében.
Életáldozata engem is, Titeket is arra kötelez, hogy mi is hőségesek legyünk az is-
teni Akarathoz és nagylelkőek az áldozatban. Erre kötelezve vannak az olyan szer-
vezet tagjai, amelyet a Gondviselés egy vértanúval ajándékozott meg.
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(RÓNAI) PAULA testvér: (18. fotó)

Sára testvér több ízben sürgetıleg kérte, hogy
letehesse ezt a fogadalomszerő felajánlást.
Éreztem a belıle áradó nagy erıt. Nem egy jámbor
óhajtozás volt ez részérıl, hanem a jó Istentıl jött
indítás. Csak annyit mondottam, hogy forduljon
gyóntatójához s azután Margit testvérhez. Sürgette
a választ, lelkében érezte erre az indítást.
Emlékem szerint felajánlásának lényege ez volt:
Amennyiben a Társaság tagjai közül valakit kí-
nozni akarnának, önmagamat ajánlom fel helyet-
te. A gyóntató részérıl némi mérséklés történt. Így
változtatta meg: Amennyiben a jó Isten úgy akar-
ná, hogy én haljak meg, kész vagyok rá.

Megírta a szöveget és a kápolnában megtette a felajánlást. … Holmiját egy évig érintet-
lenül hagyjuk – hiszen visszavárjuk… A család is hazavárja. Sógora éppen itt van, azért
jött, hogy nyomozzon utána. Mint mondja, nem lepte meg ıket a szomorú hír, mert Sára
testvérünk novemberben búcsúzó levelet írt nekik, melyben teljesen kifejezést adott an-
nak a sejtelményének, hogy többé nem látják egymást viszont.
Kérte, imádkozzunk érte, ne legyen kicsiny ezekben a nagy idıkben. S tanúi voltunk
életének ezen szakában, mennyire adta, mennyire odadobta magát. Érezte, hogy kevés
az idı, s nagy érdemeket  kell szereznie. Élelmiszerrel annyira zsúfolt, súlyos csomago-
kat cipelt a DL-nek, hogy karját egy ideig talán használni sem tudta. Az Anyaháznak is
nagy értékeket hozott; jelentıs tényezı volt élelmezésünkben. A Bokréta utcát is azért
vette át, hogy a DL-nek igazi, meleg otthona legyen kápolnával és a mozgalomnak szük-
séges egyéb helyiségekkel. Maga húzta a kis kocsit beszerzések alkalmával a nagycsar-
nokból. Mikor Váradról Jankovich-telepre vittük le a noviciátust, mindent elrendezett szá-
mukra, beszerzett, fızött, részben még most is abból él a telep, amit ı akkor beszerzett.
Hallatlan áldozatok, fáradalmak voltak ezen munkában.
S mindezt egyszerően, feltőnés nélkül tette. Átvette a lap szerkesztését. Nagyon sze-
rette ezt a munkát. S mialatt ilyen fáradhatatlanu1 dolgozott, azt hiszem ı imádkozott
legtöbbet közöttünk. Elvégezte nemcsak a nagy, de a kis zsolozsmát is. A Grignon-féle
felajánlást is letette.
Úgy érezzük, hogy nagy példát hagyott nekünk. Úgy érezzük, hogy a szent nem egy
külön fajta. Ismertük gyengeségeit is, láttuk a nagy erıket is, amelyek belıle sugá-
roztak. Láttuk nagy áldozatát és imádságos lelkét, mely méltóvá tette ıt arra, hogy
a Társaságnak meghozza azt a dicsıséget, amely az ı vértanúságában ragyog fel
elıttünk.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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(PALÁGYI) NATÁLIA testvér:

Bizonyára valamennyien megtapasztaltuk az elmúlt súlyos idıkben, hogy amikor a halál
fejünk felett  lebegett, jobban kiélesedett lelki halló-szervünk a  természetfelettiek felfogá-
sára, A bombarobbanások között mind megéreztük a jó Isten vigasztalását is.
Mikor a legjobban aggódtam szeretteinkért, testvéreinkért, a legsúlyosabb órák alatt ez a
belsı hang sokszor mondta nekem: „Nem veszti el életét senki közületek, csak aki
maga akarja”. Gyakori volt ez a hang és mindig békét teremtı, Egyszer úgy találgatva,
imádkozva kérdeztem: „Vajon hogyan értsem ezt, Uram? Talán úgy, hogy csak az hal
meg a testvérek közül, aki könnyelmően belerohan a veszélybe?” S határozottan éreztem
a választ: „Nem. Hanem csak az vész el, aki vágyakozik életét adni, aki könyörögve
kéri azt, hogy átléphessen az örökkévalóságba.”
A harcok tovahömpölygése után lassankint mind hírt adtak magukról a testvérek. Csak az
egy Sára testvér tőnt el közülünk. S utólag tudtam meg, hogy önkéntesen ajánlotta fel
magát…

Gerstner Ida,
Helga testvér
(1954-75-ig a Sz. T. T. elöljárója):

1927 ıszén történt, hogy négyen,
ıs-kassaiak felkerekedtünk, hogy
a Regina Pacis ódon épületében
és szépséges kertjében egy kicsit
körülnézzünk, és ízelítıt kapjunk
az akkor ott megtartott kurzuson
hirdetett szociális munka miben-
létérıl.
Négyünk között ott volt Sára test-

vér is, akirıl ıszintén szólva egyi-
künk sem merte remélni, hogy
végül is egész életét az Úris-
tennek akarja szentelni. A modern, rövidre levágott hajú, erısen cigarettázó és feketézı
újságíró, aki féléjszakákat ült a Schalkház kávéház egyik asztalánál dolgozó újságíró tár-
sai között, már akkor nagy terveket forgatott fejében. Ki merte volna hinni, hogy a szuny-
nyadó hivatás kérdése egyre követelıdzıbben lép föl lelkében? Az akkori Marietta testvér
vezetése alatt már szépen dolgozó KLOSZ bennünket is vonzott, és Sára testvér nagy-
szerő egyénisége és képességei az ottani munkában igen nagy segítséget jelentettek.
Mindnyájan éreztük, hogy valamit akarunk, többet tenni, nagyobb áldozatot hozni a
Jó Istenért, embertársainkért. Éreztük, hogy a Regina Pacis légköre egyre jobban vonz,
s lassan mind a négyen napi vendégek voltunk ott.
Sára testvérünk elsı volt közöttünk, aki teljesen tisztába jött önmagával, s elhatá-
rozta, hogy Pestre jön hivatalosan felvételét kérni. Azt mindnyájan tudjuk, hogy ked-

19. A kassai közösséggel.
A felsı, álló sorban, a kép bal oldalán Helga testvér.
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ves jó Margit testvérünk többszörösen elküldte, tudatosan halogatva a vele való megbe-
szélést. Ezt természetesen próbának szánta neki.
Nem fogom elfelejteni letörtségét, amikor az elsı ilyen kudarc után hazajött, nem intézve
semmit, de  ugyanakkor tudatosította magában, hogy a jó Isten ezt a megaláztatást nem
ok nélkül szánta neki. Biztosra vette, hogy egy ilyen „tehetséges” jelentkezıt készséggel,
örömmel fogadnak.
Az elsı próba, amit megkívántak tıle – természetesen –, a cigarettázásról való le-
mondás. Sok-sok együtt töltött estén szemtanúja voltam kínlódásának, nap-nap utáni jó
elhatározásának, hogy ezt a szenvedélyét is odaadja a jó Istennek. Igazán becsületesen
küzdött magával, de elsı alkalommal csak három napig sikerült – letörve jött az esti ta-
lálkozóra, hogy nem bírja tovább. Másnap újra kezdte, és az elért eredmény már egy hét
volt. Nyíltan bevallotta: minden törekvése odairányult, hogy szobában, utcán  cigarettázó
ember mellé kerüljön, s így legalább a füstöt szívhassa.
Kemény elhatározását a jó Isten megjutalmazta. Fokozatosan mindentıl szabad
lett, ami igen-igen nagy áldozat volt számára, de egyben egészen biztosan elıkészí-
tıje annak a kemény hivatásos életútnak, amely a vértanúságban végzıdött.

Szıke Pálma testvér: (20. fotó)

Sára testvérrel kapcsolatos emlékeim fıleg a
Szent Margit misztérium játékkal függnek
össze, amelyet ı írt, és amelyben én játszhat-
tam mint jelölt a fıszerepet. Külön tanítgatott,
próbált velem, majd együtt jártunk Budára egy
DL-otthonba a közös próbákra. Többnyire késı
este, sıt éjszaka jöttünk haza, hiszen az otthon
lakói csak késı este voltak együtt. Nagyszerően
tudta ıket összetartani, lelkesíteni. Csupa derő
volt próbák közben, s ez mindenkire ráragadt.

Vajon tudta-e már akkor,  hogy áldozat lesz?? Nem tudom, megtette-e már felajánlását.
De sohasem felejtem el, milyen  hangsúllyal mondta el nekem szerepem egy-egy mon-
datát. Például ezt: „Ha áldozat kell, itt  vagyok! Rajtam végy be mindent!" Így bizta-
tott: „Ezt nagyon szépen mondd, Palminkám! Ezt így kell mondanod!” Nem felejtem el a
„rajtam végy be mindent!” mondatot kísérı mozdulatát.
Az elıadás maga 1944. március 19-én volt, azon a napon, amikor a németek bevonultak
Budapestre. Tehát történelmi dátum. Együtt izgultunk, hogy még meg lehessen tartani az
elıadást.  Éppen ez a szám ment le, amikor a rendırség letiltotta a továbbiakat.
A többi emlékem Jankovich-telephez főzıdik. Amikor mint menekültek ott voltunk, több-
ször jött le Budapestrıl egy rakomány ruhával, amit a testvérek adtak össze nekünk sze-
retetbıl. A mi holmink ugyanis bombázás áldozata lett. Nagy öröm volt számunkra, hogy
ilyenkor tartott elmélkedést is nekünk. Egyik alkalommal a húgáról beszélt, aki sokkal,
sokkal jobb, mint ı – mondta, és a jó Isten mégis ıt választotta ki, érthetetlen okból. Pe-
dig az mennyire méltóbb lett volna a hivatásra.... Egyszer meg azt mondta, hogy mennyi-
re közel van hozzá Nagy Szent Teréz szelleme és egyáltalán a Karmelé.
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Róza Katalin testvér:
Az Ulászló úti házban egy menekítettet felismertek, s azonnal el kellett onnan hoznom.
Sára testvért kértem, engedje, hogy Jankovich-telepre vigyük. „Nem tehetem, annyira túl-
zsúfolt a ház, reszketek, amikor meglátok egy csendırt, nem tudom elhelyezni.”
Amikor tovább ecseteltem a szerencsétlen helyzetét, hogy nincs hova mennie, s mi lesz
vele, elgondolkodott, s arcán végigpergett a könny, amikor mondta: „Hát menjen oda!”
Talán arra gondolt, hogy ez lesz az, akivel a pohár betelik, s eljön az óra, amikor az Úr
elfogadja felajánlását, s a vértanúság áldozatát kívánja tıle.

Jolán testvér:
Úgy van elıttem, mint aki mindig derős, mosolyog, tréfálkozik. Olyan komoly arccal tudta
elmondani „ugratásait”, hogy nem is sejtettük a tréfát, amíg ki nem derült a valóság.
1944-ben már nagyon nehéz volt az élelmezés, nem kaptunk rizst a konyhára. Én sok-
szor panaszkodtam, mennyire hiányzik. Egy nap komoly arccal jött, és kezdte mesélni,
hogy rövidesen kapunk egy nagyobb mennyiségő rizst. Neki van egy kínai összekötteté-
se, azok ígérték, hogy  küldenek. „Aztán lehet rizst fızni, testvérek!” Olyan komolyan
mondta el, hogy én továbbadtam a jó hírt, s vártam a „nagyobb rizsküldeményt”, amíg
valaki felvilágosított, hogy azt ugyan várhatom, mert Sára testvérnek sikerült a tréfa.

Amália testvér:
Együtt voltunk Sára testvérrel a Jankovich-telepen 1944. október 15-ig. Egy szobában
laktunk. Felébredés után azonnal kiugrott az ágyból, és térdelve imádkozott. Nagyon sze-
rette a rendet,  katonás fegyelmet. Reggelenként szentmise elıtt a Balaton-partra men-
tünk le elmélkedni. Aztán a nap folyamán megtörtént, hogy ı is beállt fızni. Ilyenkor egyi-
künk az egyik, másik a másik ételt készítette. Nagyon jól emlékszem, az egyik alkalom-
mal párolt káposztát készített, s mikor kész volt, megkóstoltatta velem. Gondolkodás nél-
kül a számban volt a megállapítás: „Ha én fıztem volna, tennék bele még egy kis cukrot!”
Alig mondtam ki, már megbántam, mert tudom, mennyire érzékenyek a fıztjükkel kap-
csolatos kritikákra a „szakácsnık”. De Sára testvér rögtön kész volt  elfogadni az én ízlé-
semet, azt válaszolva: „Kérem, semmi akadálya, tegyünk bele még egy kis  cukrot!”

Cecília testvér:
... Sára testvér pihenni jött hozzánk (Kolozsvárra) Kassáról. Nagyon barátságos és barát-
kozó volt. Meg akart ismerni mindenkit közülünk. ... többször voltunk együtt rövid idıre. ...
Egyszer azt kérdezte tılem: „Maga milyen?” (akkor még nem tegezett). Érdekelte az
egyénisége mindegyikünknek. Nem emlékszem, hogy miket mondtam magamról, de ı
már tudott apró tanácsokat adni, mert pár nap alatt, mióta nálunk volt, megfigyelt minde-
gyikünket. Így nálam is sikerült a lényegre tapintania...
Budapest, Anyaház. 1938-ban lehetett, az Eucharisztikus Kongresszus idején. ...
Reggelenként, mikor a kápolnába mentem imára, ı már ott térdelt az utolsó sorban és
egy kicsi könyvecskébıl imádkozott nagy buzgalommal. Több napon keresztül láttam így
imádkozni. Egyszer aztán megszólítottam: Sára testvér, taníts meg engem is így imád-
kozni, ahogy te... Nagyot nézett és csak annyit mondott, hogy ı sem tud buzgón...


