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„Bátor döntéseket kell hozni...”

Részlet XVI. Benedek pápa május 22-i beszédébıl, melyet
a megszentelt élet intézményei és az apostoli élet társaságainak

elöljáróihoz intézett.

... Korunkban a konszekrált (Istennek szentelt) férfiaknak és nıknek tanúságot
kell tenniük Isten átalakító jelenlétérıl a világban, mely egyre inkább irányt
vesztett és zavaros, melyben egyre inkább elhalványodnak a világos vonalak
és színek.
A képesség, hogy valaki a hit szemével tekintsen korunkra, azt jelenti, hogy a
megfeszített és feltámadott Krisztus fényében, aki egyedül képes utat mu-
tatni, tekintsen a világra és a történelemre, a férfiakra és nıkre, akik kere-
sik útjukat s el  akarják kerülni az immanencia csapdáját és a technokrata
logikát. („Fides et Ratio”, No.15.)

Az elmúlt években megtörtént a konszekrált élet erıteljesebben evangéliumi,
egyházias és apostoli lelkülető újragondolása, azonban nem hagyhatjuk fi-
gyelmen kívül, hogy vannak még mulasztások bizonyos konkrét döntések
meghozatalában annak érdekében, hogy a világnak hitelesebb és élıbb
Krisztus- képet nyújthassanak.
Valóban, a szekularizált kultúra nem kevés konszekrált személy szívét és
gondolkodásmódját átjárta, akik ezt modernségnek és a kortárs világhoz
való alkalmazkodásnak vélik.
Ennek következménye, hogy a konszekrált élet, a kétségtelen nagylelkő ta-
núságtételen és teljes önátadáson kívül ismeri a középszerőség és nyárspol-
gárság, valamint a fogyasztói mentalitás kísértését.

Jézus az evangéliumokban figyelmeztet, hogy két út van, az egyik a szők,
mely az életre, a másik a széles, ami a pusztulásba vezet. (Vö. Mt 7,13-14.) A
valódi altenatíva, hogy vagy elfogadjuk engedelmesen, hőséges szolgálattal
az élı Istent, vagy elvetjük İt. Az Úr olyan férfiakat és nıket keres, akik sza-
badok, akik képesek mindent elhagyni azért, hogy kövessék ıt, s benne találják
meg mindenüket.
Bátor döntéseket kell hozni, személyes és közösségi szinten is, mely új fegyel-
met hoz a konszekrált személyek életébe, és segíti ıket abban, hogy újra felfe-
dezzék a Krisztus-követés mindent magába foglaló dimenzióját.

Az idık jelei
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Ebben a rovatunkban „Az idők jeleiről” szóló cikkeket közlünk – az
Evangélium fényében tekintünk korunk, világunk jelenségeire.
Minden keresztény élete „élő Evangélium” kell hogy legyen – tanú-
ságtétel Jézus Krisztus Örömhíréről. A szentek, vértanúk a végsőkig,
életük teljes feláldozásáig mennek el ebben a tanúságtételben – ezért
állítja őket példaként elénk az Egyház. De mindannyiunkat hív Isten
a teljesség, a tökéletesség megélésére, legalábbis az erre való
törekvésre...

Hogyan váljunk teljes emberré
egy szétszaggatott világban?

Idézetek Corona Bamberg előadásából

HOGYAN VÁLIK AZ EMBER TELJESSÉ?
... Világunk széttépett. Mindannyian megéljük ezt nap mint nap. Ehhez nem kell
sokat hozzáfűznöm. Talán csak annyit, hogy a jelenlegi emberiség ¾ része
kibillent az egyensúlyából. Tántorognak, tántorognak a szakadék felé még
Magyarországon is. Örökké tartónak vélt hagyományok széttörtek. Szabályok,
normák, intézmények, biztos támpontok már nem számítanak értéknek/nem
érvényesek. Ezt nem csupán a TV-ből tanuljuk. Lépten-nyomon találkozunk ezzel
a széttépettséggel. Normális házasságot már nem találunk olyan gyakran, sokkal
gyakoribb a gyermekét egyedül nevelő anya, gyermekek „más apától”, akik család
nélkül nőnek fel. Vagy gondoljunk csak arra a törékeny rendre és tekintélyre, ami
az iskolákban uralkodik (lehet, hogy a miénkben még nem ez a helyzet?);
gondoljunk arra, meddig tartanak a barátságok és ígéretek. Minden meg van
engedve, minden lehetséges. Mindenhol a tetszőlegesség, de mi ennek az
eredménye?  Szabadság? Nem tudom. Csak azt tudom, hogy egy határon túl ez
rémítővé válik. Mihez tartsa még magát az ember? Hová, mibe kergeti ez bele az
emberiséget? Én mit akarok tulajdonképpen? A nihilizmus már nem idegen szó,
még a keresztények számára sem, még olyanok számára sem, akik kolostorban
élnek. .....

MEGHÍVÁS
Nem könnyű dönteni. Ez elköteleződést jelent. Pontosan ezt nem tanulta
meg a mai ember, hanem azt, hogy mindent a „kipróbálás szintjén” éljen, úgy-
mond a lehívásig. ...
Egy napon ugranom kell, bármilyen meghívásról is legyen szó. Garancia és hát-
térbiztosítás nélkül. Be kell csukni a szemünket és ennek nekivágni, helyesebben
önmagunkat kockára tenni. ...
Döntés nélkül az élet ide-oda fog rángatni, és olyanná leszek, mint a világ körü-
löttem, vagy mint sok fiatal manapság, akik nem tudnak dönteni. Itt nem segít a
„mindent lehet”. A tetszés szerinti élet az esedékes döntések eltolását
jelenti, valamint a hívás elől történő kitérést. A hívás pedig mindig ez:
„Legyél tökéletes, teljes ember!”
... Itt hosszú távra szóló döntésről van szó, egész életre szólóról. El kell döntenem,
hogy én tökéletes, teljes ember akarok lenni. Akarom és megkockáztatom ezt a lé-
pést.



32

A DÖNTÉST MEGELŐZŐ LÉPÉSEK
... Az Isten, aki „megpillant” engem, aki elé én odalépek, azt akarja, hogy én Őt
egész szívemmel, egész lelkemmel és minden erőmmel szeressem. Amit talán én a
szerzetesnőkben csodálok, azt tőlem is várja az Isten, ott, ahová ő hív engem.
Mindig a mindenről van szó. A teljes szeretetről, ami teljessé tesz. Milyen kalmár
lélekre vall, ha valaki ettől távol tartja magát.
... Hogyan maradhat meg az ember a dönté-
se mellett, hogyan tud ehhez hű maradni? A
széttöredezett világban ez a kérdés még in-
kább kiéleződik. Hogyan tud az ember ebben a
szétszedettségben „teljes” lenni? S ezt így akarja az
Írások Istene. Mit akar mindezzel? Biztosan az ösz-
szeszedett, a szét nem szedett embert, olyan vala-
kit, aki az ügy mellett, egy feladat mellett, egy cél
mellett ki tud tartani. Akiben éppen ezért bízni le-
het. Egy ember, aki koncentrál, aki lénye leg-
mélyéből él, s pontosan ezért „teljes” ember.
.....

ISTEN VÁGYA A TELJESSÉG UTÁN
Még valami fontos tartozik ehhez. Az az ember, aki
úton van a tökéletesség felé, találkozik az Istennel,
aki a szívére veszi. Az elveszett keresése, amit
az egész Bibliában megtalálunk, ugyanezt fejezi ki:
keresik az elveszett bárányt, az elgurult drachmát,
a tékozló fiút. És a mindenek kezdetén ott a teljes
ember megteremtése, az ős-teljességben, aki meg-
törtté válik abban a „nem”-ben, amit Istennek
mond. Az ember, férfi és nő szenvedélyesen keresi
a teljességet, és szeretné újra megtalálni az emberi-
ség egész történelme folyamán és a saját szíve tör-
ténetében is. ...      A képen: a Jó Pásztor (360 k. Róma, Lateráni Múzeum)

Van-e számunkra üzenete
Salkaházi Sára önfeláldozásának?
Részlet Hetényi Varga Károly elıadásából

Ki ez a Salkaházi Sára? Honnan a gyenge nıben az erı, mely bátor férfiaknál is
hiányzik néha? Honnan indult el, milyen állomásokon át vitt az életút, amely a
vértanúi lelkülethez vezetett? Van-e még számunkra, mai keresztények számára
üzenete, mondanivalója Salkaházi Sára önfeláldozásának?

Ezt a titkot megközelíteni talán csak akkor tudom igazán, ha önvizsgálatot
tartok, s alázatos lelkülettel odateszem Sára testvér élete mellé a magamét, éle-
temnek legalább kritikus perceit, és így fogalmazom meg a kérdést: Vajon ami-
kor egy másik diktatúra árnyékában a Duna-Tisza táján besúgni ismét érdem
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volt, s a gyilkos, az áruló, a rabló volt a hıs, volt-e bátorságom a gyenge, a ki-
szolgáltatott mellé állni? Volt-e erım meghozni Sára testvér önfeláldozásának
legalább a halvány töredékét?

Mert Sára testvér mártíromságának ma is üzenete: hogy Isten kegyelmé-
vel gyengeségem ellenére is vállalhatom a vértanúság aprópénzre váltott
erényét, a mindennapok kis dolgaiban való helytállást. Sára testvér azoknak a
kisembereknek üzen, akik erıtlenségük tudatában is megkísérlik, hogy szembe-
forduljanak a legkeményebb diktatúrával, a legdurvább terrorral. Azoknak a
gyengéknek üzen, akik soha, semmilyen körülmények között sem alkudoznak a
hatalommal, hanem mindig és minden körülmények között az üldözött, a kita-
szított, a megalázott, a  társadalom peremére sodródott védelmére kelnek.

Sára testvér az olyan embereknek üzen, akik, ha az utcán meglátják, hogy
egy bivalyerıs ember ütlegel egy gyenge teremtést, akkor nem úgy teszik fel a
kérdést, hogy mi lesz velem, ha beleavatkozom, hanem úgy, hogy mi lesz vele, a
másikkal, a gyengével, ha nem avatkozom bele.

Sára testvér beleavatkozott! Emlékezzünk csak az ötvenes, hatvanas évek-
re! Az emberek alig mertek az utcán végigmenni reverendát viselı pap, szerzetes
társaságában. Mert a pap, a szerzetes, az Isten embere intézményesen lenézett,
megalázott pária volt, akinek közeli kimúlását naponként jósolták az óvodától az
egyetemekig. Az osztályharc ezidıben százával hurcolja papjainkat, szerzetese-
inket – ha nem is a Duna-partra, de börtönbe, internáló táborokba.

1944-ben, amikor a sajtó, a rádió tele van antiszemita propagandával, amikor
sorra tőnnek el zsidó szomszédaink, amikor Eichman zavartalanul végezheti hó-
hérmunkáját, azokban a hónapokban mindennél veszélyesebb volt zsidó ismerı-
sökkel, barátokkal nyilvános helyen mutatkozni. Sára testvér azonban ennek el-
lenére az utcán nemcsak mutatkozik a sárga csillagot viselı, az üldözött, halálra
keresett honfitársainkkal, de minden létezı törvény és rendelet megszegésével és
kijátszásával megosztja velük hajlékát. Oltalmába veszi, rejtegeti ıket az elhur-
colástól, a csaknem biztos haláltól, Auschwitztól, a gettótól. Mert ezek az utak
mind a halálba vezettek. És mindenki tudta: ugyanúgy halálba vezet annak az
útja is, akit tetten érnek, hogy segíti, bújtatja az üldözötteket. Sára testvér még-
sem retten vissza. Mint ahogy hısiesen vállalta ezt a bátor, embermentı munkát
annak idején a Szociális Testvérek egész Társasága.

Meszlényi Antal történészünk szerint a szociális testvérek különbözı
rendházai mintegy ezer üldözött honfitársunknak nyújtottak menedéket.
Ebbıl pedig száznál is többen vannak azok, akik Sára testvérnek köszönhették
megmenekülésüket.

... Mártírhalála után a Gondviselés valóban megkímélte a szociális testvé-
reket. A nyilas rémuralom nem szedett közülük több áldozatot. De Sára testvér
önfeláldozása számos kö-vetıt talált a Társaságban akkor, amikor a horogkereszt
lehullásával a vörös csillag dicstelen tündöklése még fölfelé ívelt. Vajon nem Sá-
ra testvér példáját követték-e azok a szociális testvérek, akik hosszú éveket töl-
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töttek börtön-

ben azért, mert

hőek maradtak

Istenhez, egy-

házunkhoz, hi-

vatásukhoz és a

rájuk bízott hí-

vekhez? ...
Nincs még egy
nıi szerzetes-
rend a törté-
nelmi Magya-
rország terüle-
tén, amelybıl
oly sok rendtagot – szám szerint huszonnyolcat – hurcoltak ártatlanul börtönbe,
mint a Szociális Testvérek Társasága. Az anyaországban 9, Erdélyben 16, Fel-
vidéken 3 szociális testvérnek kellett osztoznia Sára testvérrel az üldöztetés-
ben. Ha nem is a mártírhalálig, de hosszú és súlyos börtönévekkel...

Elhangzott az 1997. január 19-i, a Központi Szeminárium dísztermében

tartott Salkaházi Sára emlékülésen (Megjelent A Lélek Szava 1998/2. sz.-ában)

A (21.) képen: a Testvér-közösség 1947-ben az „Anyaház” (Thököly út 69.) udvarán

Németh Emma testvér (aki a boldoggáavatási eljárás egyik itthoni megbí-
zottja volt) a Duna-parti – harmadik – emléktábla avatásán, 2002. május
12-én elhangzott beszédében többek között ezeket mondta:

„... Az emléktábla lehet jel, amely szembesít mulasztásainkkal, bőneinkkel,
szembesít azzal, hogy nem cselekedtük meg, amit megkövetelt tılünk Isten és a földi
haza. Salkaházi Sára testvér már kétszer eltüntetett emléktáblája minden bizonnyal
ilyen szembesítı jel. Szembesít azzal, hogy ma is vannak ártalmas eszmerendszerek,
az emberi jogok ma sem érvényesülnek maradéktalanul. Szőkebb és tágabb vilá-
gunkból egyaránt hiányzik az önfeláldozó szeretet. Nincs béke az egyesek szívében, a
családokban, a kisebb és nagyobb közösségekben, lövészárkok várnak betemetésre a
különbözı politikai nézeteket valló emberek között. A világ számos pontján napja-
inkban is a fegyverek vagy a terrorizmus biztosítják a jogot vagy tartják fenn a jog-
talanságot. Ma is vannak, akik kisajátítják az igazságot, hátrányos helyzetbe szorí-
tanak, sıt gyilkolnak embereket és népeket fajuk, vallásuk, nemzeti vagy politikai
hovatartozásuk miatt. Egész népeket bélyegeznek meg, nyilvánítanak háborús bő-
nössé vagy terroristává egyesek tettei miatt.
Salkaházi Sára példája a Szociális Testvérek Társaságát, mint közösséget kötelezi,
hogy szót emeljen a mai kor üldözöttei érdekében, bármilyen csoporthoz tartoz-
zanak, bármilyen okból üldözzék is őket. De Salkaházi Sárára senki sem emlékez-
het méltóan, ha nem száll szembe a megtapasztalt igazságtalansággal, ha nem lesz
a békesség és igazságosság munkása. ...”
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„... hogy hiteles és ragyogó jelei legyenek
az Evangéliumnak”

Részlet XVI. Benedek pápa május 22-i beszédéből, melyet a megszentelt
élet intézményei és az apostoli élet társaságainak elöljáróihoz intézett

... Az Úrhoz tartozni annyit jelent, mint lángolni az İ izzó tüzétıl, átalakulni az
İ szépségének visszfényévé. Kicsinységünknek az átadása jóillatú áldozat az
Úr számára, ez az İ jelenlététérıl tesz nagyszerő tanúságot korunkban,
melynek igen nagy szüksége van arra, hogy áthassa az İ kegyelmének gaz-
dagsága.
Az Úrhoz tartozni – ez azoknak a férfiaknak és nıknek a küldetése, akik úgy
döntöttek, hogy tisztán, szegényen és engedelmesen követik Krisztust, azért,
hogy megmenekülhessen a világ. Így a teljes Krisztushoz tartozás a hit fo-
lyamatos megvallása, a világ hamis és csábító bálványaitól szabaddá tevı
Igazság egyértelmő hirdetése.
Krisztushoz tartozni azt jelenti, hogy a szeretet lángoló tüzét megırizzük a
szívünkben, hogy állandóan tápláljuk azt a hit gazdagságával, nemcsak ak-
kor, amikor örömet jelent, hanem akkor is, amikor nehézségekkel, szenve-
déssel, szárazsággal társul. Az imádság a bensı élet tápláléka, a konszekrált
lélek intim beszélgetése az isteni Jegyessel. Még gazdagabb táplálék az isteni
Eukarisztia misztériumában való részesedés, ahol a fültámadott Krisztus a
maga testi valóságában állandóan jelenvalóvá teszi magát.
A teljes Úrhoz tartozás azt jelenti, hogy a konszekrált személyek vállalják a
tisztaságot, mint életstílust. ... A tiszta élet azt jelenti, hogy feladjuk a valaki-
hez tartozás szükségletét, hogy józan és szemérmes életstílust vállalunk. A
férfi és nıi szerzeteseknek ezt meg kell mutatniuk egyszerő ruházkodásuk-
ban is, mely jelzi azt a szegénységet, mely egyesít azzal az Egyetlennel, aki
gazdag volt és szegénnyé lett, hogy bennünket gazdagítson. (Vö. 2Kor 8,9.)
Így és csakis így követheti valaki a megfeszített és szegény Krisztust fenntar-
tás nélkül, belemerülve az İ misztériumába, vállalva és elsajátítva az İ alá-
zatát, szegénységét és szelídségét. .....
Összefoglalva: konszekrált férfiak és nık hivatása, hogy hiteles és ragyogó
jelei legyenek az Evangéliumnak s az evangéliumi paradoxonnak a világban,
anélkül, hogy a világ mentalitásához hasonulnának, sıt az a kötelességük,
hogy állandóan átalakítsák és megújítsák azt, s képesek legyenek megkülön-
böztetni, hogy mi Isten akarata, mi a jó, a kedves, az elfogadható elıtte. (Vö.
Róm 12,2.)

Hivatás – küldetés
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Mire hív Sára testvér példája?

Mai fiatal(abb) testvérek válaszaiból

... Sára testvér hátramaradt lelki
naplóit a Társaság féltett kincsként
ırzi, én is olvasgatom ıket. Régeb-
ben elborzasztott lendületes, lelkes
radikalitása. Azt hiszem, olyan
szemmel néztem a sorait, hogy közben
azt gondoltam, Isten engem is ugyan-
erre hív, nekem is ugyanilyennek kell
lennem, amitıl borsózik a hátam. Telt
az idı, és a Szentlélek közben bennem
is munkálkodott. Mögöttem is van már
némi lelkinapló-írási praxis, és tudom,
hogy amiket néha nagy lelkesedéssel
és ıszintén, örömmel leírok, az mások
számára talán borzasztóan hangozhat.
Így ma már „testvéribb” szemmel és
nyitott szívvel olvasom Sára naplóját,
hiszen olyan sok mindent ír, amivel
teljesen az én tapasztalataimat, fel-
fedezéseimet, átéléseimet fogalmaz-
za meg. És nagyon találóan tudja eze-
ket megfogalmazni – azt hiszem, kü-
lön kincs az ı írói tehetsége ilyen
szempontból is. Ami meg más, mint
az én lelkivilágom, azt békével elfo-
gadom másnak. Hiszen ı Sára, én meg
én vagyok.

Sára a remény jele számomra. A
naplóiból látszik, hogy ugyanolyan
„emberi anyag” ı is, mint én, s ha-
sonló mentalitással, gyakorlatokkal
próbál a lelkiélet útján elırehaladni,
mint én. És az Úristen ebbıl az
anyagból, ezen az úton vértanút,
szentet faragott. Tehát akkor én is el-
érhetek Hozzá így. Ilyen hétköznapi,
ilyen egyszerő a szentség útja...?

Tobisch Márta testvér

... Sára testvér egy küzdı szent.
Élete nagy mőve az a küzdelem, amit
önmagával folytatott. Tisztában volt
emberi gyengeségeivel, és nagy erı-
vel fáradozott hibái leküzdésén.
Kérlelhetetlenül ıszinte volt önma-
gával szemben. Ha elmarasztalták,
komolyan megvizsgálta, hogy miben
vétett, és bocsánatot kért. Alázat,
mély önismeret, ıszinte bőnbánat
jellemezték. Eredendıen indulatos,
önfejő, érzékenykedı, feltőnésre tö-
rekvı természete fokról fokra csiszo-
lódott. Sokat imádkozott ezért. Tudta,
hogy Isten kegyelme még a hibáit is
jóra fordíthatja: „Még a rossz hajla-

mokat is felhasználhatom a jóra, csak

egész szívvel és lélekkel kell akarni!

Szenvedélyes vagyok? Szenvedélyesen

szeressem az Urat!” Küszködött kí-
sértésekkel, mint akárki más. (A kí-
sértés nem bőn, csak megmutatja,
hogy mivé lennénk Isten kegyelme
nélkül). Pl. vissza-visszakívánta, amit
elhagyott: „önállóság, cigaretta, kávé-
ház, csavargás a nagyvilágban”. De Is-
tent mindennél jobban szerette.
Tudta, hogy Isten nem a sikereket, ha-
nem a hőséget és az odaadást várja.
Minden percet a szeretetre akart fel-
használni, mert „minden, de minden,
ami egy nap alatt ér, nem más, mint az
Úr zörgetése”.

Követésre méltó az ima szereteté-
ben is. Extrovertált, tevékeny ember –
nehéz volt eleinte visszavonulnia a
munkából az imádságba, betartani az
ima idejét. De maga is megtapasztalta,
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hogy nem elveszett idı az, százszoro-
san megtérül. Tudta, hogy minden Is-
tenen múlik. Bármilyen fáradt volt,
imát, kötelességet nem mulasztott.
Reggel elsı, este utolsó volt a kápol-
nában. Sok munkája mellett napon-
ta elimádkozta a teljes zsolozsmát.
Ebben is a hısiességre vágyott.

Nagy volt a testvéri szeretetben
is. Közösségünk lelkiségében nagyon
fontos ez. Sára mélyen megértette:
„Hiába szeretem Krisztust lángolva,

égın, ha jegyesei iránt nem érzek sze-

retetet, nem ér semmit! Hiába imádko-

zom, hiába tartok szentségimádást, ha

kiválasztottait nem igyekszem szeretni,

nem ér semmit az egész!” Nem törték
le a félreismerések, megaláztatások
sem. Ezek elviselése még közelebb
vitte Jézushoz. A számára nehéz test-
vérekkel különösen is igyekezett ked-
ves lenni, imádkozni értük.

A Közösség és az egyesek szere-
tete odáig vitte, hogy megérlelıdött
benne az önfeláldozás gondolata...

A szentnek lehet humora is, Sára
testvér nagyon víg kedélyő volt. Né-
hány példa:

„Kínai kapcsolatai révén” nagy
rizsszállítmányt ígért a háború alatt
ellátási nehézségekkel küzdı konyhás
testvérnek, aki ezt el is hitte.

Útközben rendszerint Fekete Péter
kártyajátékot játszottak egy testvérrel.
Amikor az betelefonált hozzá az iro-
dába, Fekete Péterné néven mutatko-
zott be. Hiába keresték az iratok kö-
zött, ilyen nevő kliensük nem volt...

Ha valamin vitatkoztak, ezt
mondta: „Szeretjük mi egymást, csak
maga is egy mást és én is egy mást!”

Vida Katalin testvér

Mit jelent nekem Sára testvér?

Egy hiteles embert, aki következete-
sen, napról-napra járta azt az utat,
amit követendınek ismert fel. Miu-
tán megtapasztalta Isten személye-
sen neki szóló szeretetét, ez akkora
lelki erıt adott neki, amellyel életút-
ját gyızelmesen tudta végigfutni.

Gyızelmesnek azért nevezem,
mert beteljesítette azt az ideált, ame-
lyet maga elé állított: szenvedélyes
szeretettel szerette Krisztust és em-
bertársait. Élete középpontja Isten-
ben volt. Vezérfonala a belsı beszél-
getés, nem saját magával, mint általá-
ban az emberek teszik, hanem Krisz-
tussal, akinek tetszését kereste.

Példaadó számomra áldozatos éle-
te, ahogy önmagát nem kímélve az
emberek jobb sorsáért dolgozott, lelki,
szellemi és anyagi téren. Csodálom
szociális érzékenységét és erejét,
ahogy a hallatlanul nehéz terepektıl
sem riadt vissza. Ez külön is követésre
indító példaként áll elıttem, hogy el
ne fásuljak az én utamon, hiszen ez a
veszély a szociális munkában rám is
leselkedik.

Örülök annak az átfogó, biztos lá-
tásmódnak, amellyel tudta, hogy a
szociális bajok oka nemcsak a sze-
génység sokféle szintje, hanem a lé-
leknélküliség is. Ez a felfogás ma saj-
nos igen ritka.

Sára testvér erkölcsi kiállása a
Bokréta utcai házban szintén csodálat-
ra méltó példaadás.

Remélem, hogy a szeptemberi
boldoggá avatás alkalmával milliók
elıtt lesz majd jellé Sára testvér éle-
te ebben az országban.

Fejér Klára testvér
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Számomra Sára testvér
nemcsak egy valaha élt sze-
mély, egy nagy előd, akire illik
felnézni, hanem egy élő test-
vér.

Amikor először jártam a testvé-
rek között, még eszembe sem ju-
tott, hogy  szerzetes legyek. Csak
szentmisére mentem, de előbb ér-
keztem, és valaki az ő naplójából
olvasott fel néhány gondolatot.
Nagyon megdöbbentett, mert ezek
akár az én naplóm legtitkosabb
feljegyzései is lehettek volna.

Elkezdtem kutatni, ki is ő, és
ahogy egyre többet tudtam meg
róla, egyre inkább világossá vált
számomra, hogy épp olyan szent
szeretnék lenni, mint ő.

Nagyon sok olyan életrajzot ol-
vastam különböző szentekről, hogy
már apró gyermekkorában kitűnt
társai közül életszentségével, vagy
megtérése után egy csapásra meg-
változott. Mivel nem nőttem bele a
kereszténységbe, ezek inkább elke-
serítettek, mint lelkesítettek, mert
az előző típusú életszentségről már
lekéstem, a második meg valahogy
nem sikerült, tehát a helyzet re-
ménytelennek tűnt.

Sára testvér személyében olyas-
valakivel ismerkedtem meg, aki
szentté vált, mégpedig a maga
sajátos útján, a maga tempe-
ramentumával, adottságaival.
Isten nem formált belőle va-
lami egészen mást. Az ő alap-
vető munkakedvét, derűjét, humo-
rát, elszántságát, tüzes, könnyen
lelkesedő temperamentumát tisz-
togatta egy életen keresztül, Sára

testvér pedig ebben készséges
munkatársa volt. Ennek a belső
útnak, önvizsgálatnak, őszin-
teségnek és sok-sok küzde-
lemnek  az útját naplóiból le-
het megsejteni.

Sokféle feladatot kapott, volt új-
ságíró, könyvkötő, tanítónő, szoci-
ális munkás. Nem volt könnyű
számára ennyi újrakezdés, elen-
gedni valamit, ami már éppen kezd
működni, és elkezdeni a küzdelmet
valami egészen újjal. Mégis Isten-
ben bízva újra és újra nagy
energiával vetette bele magát
a munkába. Isten ajándéka volt
ez az energia, lendület, ugyanakkor
hirtelenségével, esetleg egy-egy
viccesnek szánt megjegyzéssel aka-
rata ellenére gyakran megbántott
másokat. Sokat tanulok abból,
ahogy mindig mérlegre tette
kapcsolatait, megnézte  Isten
előtt, vajon helyesen szere-
tett-e. Nem az volt a kérdése, hogy
a másik miben hibázott, hanem az,
hogy ő maga mit tehetne jobban.
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Mindig azt figyelte, hogy az
adott élethelyzetben mit ta-
nulhat, hogyan növekedhet a sza-
badságban, a szeretetben. Nagy
lecke ez számomra, aki gyakran azt
figyelem, hogy mit rontott el a má-
sik, hogy milyen képtelen ez a
helyzet, vagy hogy mennyire mást
szeretnék. ...

Nem nyugodott bele a hi-
báiba, rossz tulajdonságaiba.
Komolyan szembenézett min-
dennel, ami még nem volt
egészen Istené benne. Nem
voltak számára apróságok a
lelkiéletében, amelyek nem szá-
mítanak. Nagyon józanul felis-
merte, hogy a szeretetben általá-
ban nem nagy dolgok akadályoz-
nak, hanem néha egészen apró ra-
gaszkodások, kényelemszeretet stb.
– amiről még az Isten kedvéért
sem akarunk lemondani.

Egyik legnehezebb küz-
delmét a cigarettáról való le-
mondás jelentette. A Társaság-
ba való bekerülés kedvéért végül
sikerült leszoknia. Több év múlva

egy asztalon hagyott cigarettásdo-
boz kísértését mégsem sikerült le-
győznie, s elszívott több mint húsz
szál cigarettát. Naplója szerint nem
esett kétségbe, hanem levonta a
következtetést: nem volt elég elővi-
gyázatos.

Nem akart tökéletesnek
látszani az emberek, vagy saját
maga szemében, hanem az apró
aszkézisekkel a nagyobb szeretetre
való törekvését fejezte ki.

Ez arra tanít engem, hogy az
életszentséget titokban érleli
meg Isten az őt szerető lel-
kekben, s ez nem emberi tö-
kéletességet jelent, hanem az
egyre tisztább, mégis lángo-
lóbb, szenvedélyes szeretetet
Isten és az ember iránt.

Kortársai elbeszéléseiből is
tudjuk, hogy a zaklatott, örökmoz-
gó idegességében munkáját meg-
megszakító Sára lassan békés,
derűs összeszedett imádságos
emberré lett, nem látványos
hirtelenséggel, hanem lassan
fokozatosan.

Fogadalomtétel
ma
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Mit jelentenek nekem
Sára testvér mottói?

... Nekem nagyon sokat jelen-
tenek Sára testvér mottói. Én ma-
gam a Zsinat után lettem tudatosan ke-
resztény, és az illegalitásban, a hetve-
nes évek végén léptem be a Társaság-
ba.

Az „Alleluja!” – amit Sára
testvér első fogadalmához válasz-
tott mottójául: a meghívás és rá-
találás titka. Ezt fogalmazza meg a
„megtaláltuk a Messiást” (Jn 1,41), és
ezt mondja a menyasszony az Énekek
énekében: .,Megtaláltam, akit szeret a
lelkem” (Én.én 3,4). A rátalálást kere-
sés előzi meg – és ez is titok. Titok,
mert az egész személyiséggel együtt
érthető csak, s nagyon kevés osztható
meg, tárható fel belőle.

Sára testvér újságírói karriert, írói
munkásságot „adott fel”, s a mindent –
„hivatást, társaságot, életcélt” – kapta
„cserébe”. Az „alleluja” – a húsvét tit-
ka, a rátalálás öröme – indítja el az
úton. Ám ez az út: királyi út, a kereszt
útja, s egyben prófétái út. Nem elég
személyesen rátalálni a teremtettség,
megváltottság, meghívottság örömére
– ettől a rátalálástól prófétai jel lesz
mindenki. Sára testvér is az lett, a Tár-
saságban és a világban is...

Ez pedig már a küldetés titka:
szólni kell, tenni kell, mint a prófétá-
nak (vö. Iz 6,8): „Itt vagyok, engem
küldj!" („Ecce ego, mitte me!” –
Sára testvér örökfogadalma alkalmával
ezt tette hozzá első mottójához.) A kül-
detést Isten adja, Ő tisztít meg, hogy
kimondható legyen az ígéret, a vállalás:
itt vagyok, engem küldj! S a küldetés
küzdelem és önátadás az elsöté-
tülő újpogány diktatúrában ép-
púgy, mint ma. Mert ugyanaz a kül-
detés ma is: az Egyház szociális külde-
tésében  járni morális  küldetés, küzde-

lem az igazságért, az életért, a közszel-
lem formálása, áthatása keresztény
értékekkel. Akkor a zsidóság került
végveszélybe, ma – ki merem
mondani –, a bankok diktatúrá-
jában: nemzeti identitásunk.

Ma is minden hivatás egyben kül-
detés, tanúságtétel az igazságról. Le-
het, hogy ma, itt és most nem a
véres vértanúság az időszerű,
hanem a vértelen. A hétköznapok
szolidaritása. A szegények iránti elkö-
telezett szeretet. A közbenjáró ima, en-
gesztelés – a „kitépett szívnél nem na-
gyobb hazáért” (Váci Mihály: Hazám).

Ma talán a megelőző szeretet az
időszerű. Az egyház társadalmi ta-
nítása mindenkit felszólít, ben-
nünket, szociális testvéreket húsbavá-
góan: a szegények iránti szolidari-
tásra, a személy méltóságának
tiszteletére és az együttműködés-
re, a saját helyünkön (szubszidiaritás).
Ez a szolidaritás ma lehet, hogy „vesz-
tett ügyek felvállalása”, a munka
megbecsülése, az élet minden kö-
rülmények közötti tisztelete.

Kisemmizett, erkölcsileg, idegileg
tépett országban élünk. Kézzelfogható
a nyomor, az elkeseredettség. A fia-
talok veszélyek között élnek: drog, al-
kohol, reklámozott pornográfia, erköl-
csi mélypont. Sokan már 18 évesen
munkanélküliek, s nincs is reményük
arra, hogy munkát kapjanak. Nincs jö-
vőképünk. Depressziós, pesszimista
nemzet vagyunk.

Nincs más kiút számunkra,
mint a megtérés útja. Vissza kell
találnunk ezeréves kereszténysé-
günkhöz, vissza kell találnunk az
egységhez, össze kell fognunk.
Először is nekünk, keresztények-
nek kell megtérnünk. Jézus
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Krisztus a megoldás számunkra.
Ő az út, az igazság és az élet. S Ál-
tala és Vele segíthetünk erre a
megtérésre másokat is. Csak er-
kölcsi megújulás árán lehetséges
nemzeti feltámadásunk.
Vajon ki merjük-e ma mondani:
itt vagyok, engem küldj? Küldj
az „alleluja”, a rátalálás erejé-
ben. Küldj, hogy az evangélium
átjárhassa a világot. Megtalál-
tam az Urat, és Ő küld. A saját
utamon, ami más, mint Sára
testvér útja, s mégis a Kereszt
királyi útja.

Ki merem-e mondani: Küldj
engem?! Ma, itt és most, igen:
Neked adom, Uram, mint

ahogy a keresztség erejéből (a fo-
gadalom szavaival) már megtet-
tem, neked adom egész életemet,

a hazámért, egyházamért,
az Egyház –
a Társaság tagjaként.
Itt vagyok, engem küldj, úgy

ahogy akarod. Legyen meg a Te
akaratod.

Edelényi Judit testvér (1997)

******************************

Sára testvér életérıl, munkássá-
gáról szóló, ill. mőveit tartalma-
zó (újabb) kiadványok:

Puskely Mária: Akik a jobbik részt
választották (Róma, 1978);

Hetényi Varga Károly: Akiket üldöztek
az igazságért (Ecclesia, Bp., 1985);

Mona Ilona – Szeghalmi Elemér:
Salkaházi Sára élete és munkássága
(Ecclesia, Bp., 1989);

Schéda Mária: Salkaházi Sára,
a szociális szeretet apostola
(Korda K., 1998);

Schéda Mária: Boldog vagy, Sára?  –
Salkaházi Sára útja a vértanúságig
(Új Ember K., Bp., 2004)

(Az utóbbi két, Schéda Mária testvér ál-
tal összeállított kötetben Sára testvér ki-
sebb publicisztikai és szépprózai írásaiból
is található válogatás.)

Ének és sóhaj címmel 2003-ban újból
megjelentek a Sára testvér által írt
„Krisztus-legendák” a Szt. Gellért Kia-
dó gondozásában. (Elıször 1947-ben a
Szalézi Mővek adták ki.)

*************************
Lapunk következı számaiban sze-

retnénk további személyes vallomáso-
kat közölni arról, hogy mit jelent ne-
kem/nekünk itt és most Sára testvér
életének példája, mennyire segít,
buzdít keresztény, testvéri hivatásunk,
küldetésünk megélésében.

A szociális testvérek vallomásai
mellett szeretettel várjuk kedves Olva-
sóink „megosztásait” is (a szerkesztı-
ség címére)!

**************************
E számunk ÖRÖMHÍR rovatá-

ba Sára testvér közbenjárására tör-
tént, fıként korábbi imameghallga-
tásokat győjtöttünk csokorba. Saj-
nos ezeket a megnövelt oldalszám
mellett sem tudjuk most közölni, de
következı számunkban szeretnénk
pótolni ezt, sıt újabb imameghallga-
tásokat közzétenni. Kérjük kedves
Olvasóinkat, osszák meg velünk, ha
megtapasztalták Sára testvér köz-
benjárását saját életükben, ill. kör-
nyezetükben. Leveleiket Szerkesztı-
ségünk e-mail címére vagy postací-
mére várjuk! (Ld. a 42. oldalon!)
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A  LÉLEK  SZAVA

Nem a szociális testvérek
belső sajtóorgánuma, hanem

KATOLIKUS LELKISÉGI LAP,

amely szeretne minél több
embert megszólítani Jézus
Krisztus Örömhírével,

eligazítást adni az idők jelei-
ről az Evangélium fényében,

megerősíteni Olvasóit keresz-
tény élethivatásukban,

elmélyíteni a lelkiséget,

hírt adni az Egyházon belüli
megújulási mozgalmakról...

Évente öt alkalommal
jelenik meg a lap.

Megrendelhető a terjesztés
címén (lásd jobbra, az imp-
resszumban). A 2007-es előfi-
zetéssel kapcsolatos tudniva-
lókat az 5., adventi számban
közöljük. (A többi gyakorlati
tudnivalót lásd jobbra, az

impresszumban!)

Állandó rovataink:

Liturgikus év

Tanúságtevık
Az idık jelei

Hivatás – küldetés
Lelkiségek, mozgalmak

Örömhír

VEDD ÉS OLVASD!

A Lélek Szava
Katolikus lelkiségi lap

Megjelenik évente öt alkalommal:
Húsvét és Pünkösd elıtt, augusztus-
ban, októberben és adventben.
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