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ALLELUJA! ITT VAGYOK, ENGEM KÜLDJ! (4.)
Alleluja! Ecce ego, mitte me!

Folytatjuk Berkecz Franciska testvér, a Szociális Testvérek Társasága központi
elöljárója gondolatainak közlését arról, hogy mire taníthat minket Salkaházi
Sára testvér élete ... Az elmélkedés alapjául Sára testvér naplóiból váloga-
tott idézetek szolgálnak, címe Sára testvér fogadalmi mottója (Izaiás próféta
könyvébıl vett idézet, megtoldva az Allelújával) – amely egyúttal Társaságunk ez
évi mottója is.

A szentek iskolájában

Sára testvér az 1940-es lelkigyakorlat után folytatja a naplóírást. A pünkösdöt követı fel-
jegyzések szerint napi elmélkedéseiben a szentektıl próbál tanulni, a „szentek is-
kolájába” jár. Lelkesíti a szentek életpéldája. Ami megérintette a napi szent életébıl,
az alapján konkrét el-
határozásokat tesz,
hogy nagyobb átadott-
sággal, nagyobb buzgó-
sággal élje szociális
testvéri életét. A szent
példája nyomán leírja
azt, ami megérintette,
amit kér, amit követni
szeretne, mint értéket,
és gyakorlati elhatáro-
zásokat is tesz az adott
napra.

Sára testvér örökfogadalmi csoportképe (1940)
Június 11-én Nagy Szent Vazulról elmélkedett:
„Hogy lobogott benne az istenszeretet lángja! Az arianizmus ellen küzdött, szembeszállt a
császárral és a prefektussal; szilárdan kitartott a hit mellett. – Ma is hány császár és pre-
fektus (népvezér, államfı) hirdet új tanokat! Milyen szilárdan ki kell tartanom az igazság
mellett. Fenyegetéstıl sem megijedni. Vazult számkivetéssel, vagyonelkobzással, kín-
zással, halállal fenyegették. ’Egyik sem érint, válaszolta, semmim sincs, mindenütt otthon
vagyok, kínzás csontjaimat nem érte, a halálnak örülök!’
Nekem is így, ne legyen semmim, legyek mindenütt otthon, kínzástól ne féljek, az apró
testi gyengéket (lábfájás, szemgyengeség) fogadjam szívesen, halálnak örüljek.

Tanúságtevık
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Ma: testem elgyötörtségébıl folyó fájdalmakat szívesen akarom viselni. Nem panaszkod-
ni! Felajánlani.”

Sára testvér a Szentírásból táplálkozik, és törekszik élni az evangéliumi értékeket,
így a megbocsátást és a kiengesztelıdést.

Június 17.
„Nincs külön mise. A tegnapi evangéliummal kapcsolatban. Szívemben senki iránt harag
nincs. Ez igaz, de néha nehéz a szívem valakire, a régi dolgokkal kapcsolatban. Elfelej-
teni mindent. Megbékélni szívben mindenkivel, megbocsátani mindent, még akkor is, ha
látom, hogy tényleg rosszat akartak nekem. Megbocsátani mindent. … Imádkozni azo-
kért, akik fájdalmat okoztak nekem. Imádkozni azokért, akikre ha nem is haragszom, de
kicsit nehéz a szívem. Imádkozni a feledés kegyelméért!”

Lelki útján egyre fontosabb lett Mária segítsége, példája, oltalma. Sarlós Boldogasz-
szony ünnepén tıle tanulja, mit jelent átkelni „a hegyeken”. Ebben az idıben Kárpátalján
teljesít szolgálatot a técsıi és a rahói járás szociális elıadójaként. Örökfogadalmas mot-
tóját éli a szegények szolgálatában, amelyhez Máriától próbálja eltanulni a segítı sze-
retet lelkületét.

Július 2.
„Mária látogatása. Rokonhoz megy, mert segíteni akar. Tudja, hogy szükség van rá, s
ezért vállalkozik a nagy útra, a fáradságra: átkelni a hegyeken. Krisztust hordja a szíve
alatt, s ezért a fáradságot nem érzi, vagy ha érzi is, olyan boldogság tölti el, hogy boldo-
gan  viseli a fáradságot. _ Tanulság: a felebaráti szeretet kifejezéséért, a másokat szol-
gálásért vállalnom kell a „hegyeken” való átkelést: a fáradságot, nehézséget, kellemet-
lenséget, sıt néha a félelmet is. – Krisztust kell hordanom szívemben, akkor boldogan vi-
selem a fáradságot.
In concreto: mostani egész munkabeosztásom a mások, fıként a szegények szolgálata.
Éppen ezért nem szabad lankadni. Ha még oly fáradt is vagyok, meg kell tenni mindent.
A látszólag legunalmasabb, legközönségesebb, legközömbösebb munkát is abban a tu-
datban kell végezni, hogy az szeretetszolgálat a szegényeknek, ha nem is közvetlenül,
de közvetve.”

A szentáldozásból merít erıt ehhez a küldetéshez:
„A mindennapi áldozásban Krisztust veszem magamhoz, vele a szívemben  kell járnom
ezt az utat. Szeretetet és megértést kell kiárasztanom.”

Július 3-án azért imádkozik, hogy a szegények szeretetében növekedjék a szentek
példáján.
„II. Szt. Leó pápa. Különösen szeretette a szegényeket. Nagyon kell szeretnem azokat a
szenteket, akik különösen szeretik a szegényeket. – Példájukon lelkesednem kell. Pél-
dájukat követni. Nemcsak alamizsnával, hanem szóval és tettel is enyhítette a szegények
helyzetét. Igen. Néha talán könnyebb néhány fillért adni, mint türelmesen meghallgatni
hosszas, szinte érthetetlen elbeszéléseket. És mégis, sok-sok türelem kell. És ha lehet,
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mindig segíteni. Legyen ambícióm, hogy úgy jöjjenek hozzám a szegények, mint hol min-
dig meghallgatásra, vigaszra lelnek. Nem magam miatt, hanem hogy az Urat adhassam
nekik. – Sok hibájukkal, bőnükkel szemben ne kapjanak elutasítást, hanem megértést.
Istenhez vezetni ıket!
Ma: szegényekkel szemben szeretet, sok szeretet, türelem. Magnificat.

Augusztus 6.
Urunk színeváltozása. Péter egészen megfeledkezik magáról. … Néha így meg kell
feledkeznem önmagamról. Bele kell kábulnom Krisztus szépségébe, bele kell fe-
ledkeznem Krisztus szeretetébe, el kell kápráztasson Krisztus fensége, meg kell
magamról feledkeznem!
Elfelejteni önmagamat. Mostanában túlságosan kényeztetem magam. Kedvezek ma-
gamnak. Böjtöt mindenfélében. Evésben, olvasásban, szórakozásban és munkában. Igen
munkában, fegyelmezett, új élet!
Eltemetni agyonkényeztetett magamat!
Színeváltozás! El kell változnom nekem is színemben! Félre ezzel a lágy, halvány, kihaló
színnel. Határozott, erıs szín kell! Ragyogás! Imába feledkezni! Az ima majd átragyog
lelkemen.
Sok ima! Sok ima! – és sok munka!

Szeptember 27.
Szent Kozma és Damján. A szentleckének különösen az a mondata ragadott meg: Föl-
venni gyızhetetlen pajzsul a szentséget. – Oh bár én vehetném föl, hogy valóban gyız-
hetetlen lennék. Hogy a bőnök, hibák, rossz szokások, mulasztások egyike se férkızhet-
ne hozzám! Hová meneküljek sok nyomorúságomban? Hol keressem a gyızhetetlensé-
get, hol vértezzem fel magam? – Gyızhetetlen én kıszálam, védelmezım és Megváltóm.
A keresztfán drága árom, gyızelmemet tıled várom! Igen, kereszten függı drága Krisz-
tusom! Folytonos elesésem, bőneim, nyomorúságaim miatt a szentség gyızhetetlenségé-
re nem számíthatok, de a te kereszted gyızhetetlenségére mindig! Hozzád futok tehát, a
Te szent keresztedhez, melyen Te függesz értem! Ne szentségre törekedjem, hanem ke-
reszted szeretetére! Oh hadd lehessek egész a Tiéd, légy egészen enyém!

November 12.
Szent Márton pápa, vértanú. – Szt. Márton a hivatáshoz való hőség vértanúja. – Kis
dolgokban is lehetünk hivatásunk vértanúi. – Mik ezek a kis dolgok? Nálam most: I. mint
testvérnél – napirend pontos betartása, még közösségtıl távol is: pontos kelés, fekvés,
torna stb. Imák rendszeres elmondása. Nem sietés, nyugodtan, lassan. Lelkimagány be-
tartása tőzön-vízen keresztül! Idı felhasználása írásra is! – II. mint szoc. munkásnál :
szorgalom a munkában. Idı: nem riadok vissza, sem kiszállástól, sem környezéstıl1, sze-
retet, megértés, jóság a szegényekkel szemben. (1940. november 12. Szent Márton pá-
pa, vértanú)

A befejezı rész lapunk 5.számában!

                                                          
1
 Környezés: családlátogatás környezettanulmány készítése céljából
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BOLDOG  SALKAHÁZI  SÁRA
– testvérünk – példaképünk – közbenjárónk –

Ahogy a kortársak látták...

Sára testvér elsı foga-
dalmát 1930 pünkösdjén
teszi le Szegváron.* Ezt
követıen elöljárói visz-
szahelyezik Kassára.
Itteni elöljárója már hal-
lott róla és szeretettel
fogadja. Így emlékezik
vissza rá:

Sára testvér az
elsıfogadalmasokkal

1928-ban Kassára rendelt engem Slachta Margit, a Társaság általános fınöknıje,
hogy vegyem át a Szociális Testvérek Társaságának kassai házát és az ottani közössé-
get, mint házfınök. Ott megmondták nekem, hogy van egy nagyon kedves, értékes, intel-
ligens, tanítónıi végzettségő kassai lány a szegvári noviciátusban. Ha ı letette a foga-
dalmat, Kassára jön munkatársnak. Ennek nagyon örültem, mert rengeteg dolgunk volt.
Be  volt indítva a Csehszlovák Katolikus Magyar Nık Szövetségének szervezése. Szer-
veztünk helyi szervezeteket és leányklubokat, és mindehhez kevesen voltunk. ....

Beállított egy középtermető, barna szemő, hullámos hajú, nagyon kedves, mosoly-
gós, derős valaki... Az elsı útja a kápolnába vezetett. Én is vele mentem. Letérdelt az
oltár elıtt, s a másik pillanatban leborult  az oltár elé. De ahogyan ı leborult, abban annyi
odaadás volt, annyi könyörgés, mint hogyha valaki leborult volna valakinek a Iába elé, és
azt  átfogva könyörögne, hogy segíts nekem...

Én hátul álltam a kápolnában, de aztán kimentem, és azt gondoltam magamban,
hogy ennek a léleknek segítségre van szüksége. Utána kimentünk a kertbe, megnéztük a
házat. Nagyon örült mindennek. İ ismerte ezt a házat, hiszen nem elıször járt ott. De
nagyon örült a kertnek, a virágoknak, a fáknak. Szinte üdvözölt ott mindent. „Itt van ez a
jonatán  almafa, hogy ennek milyen íze van!” İ különben túl érzékeny lélek volt színre,
ízre, illatra... Ha jól emlékszem, van neki egy írása is, amely a kenyér ízérıl szól. Tehát
Sára író volt, mővész. Rettentı érzékenyen reagált mindenre. Tulajdonképpen írónak
készült. Ezen az úton indult  meg.

* Ezúton kérünk elnézést kedves Olvasóinktól, mivel a lapunk elızı számában
közölt életrajzban tévesen jelent meg, hogy Kassán tette le elsıfogadalmát.
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Úgy érezte, neki adnia kell a lelke gazdagságából, szívének szeretetébıl. Minden-
kinek adni akart mindent. Lelkiekben éppúgy, mint tárgyakban. Ha például látta, hogy
valamelyik testvérének a lepedıje foltos, akkor mindjárt azt mondta: „Jaj, testvérem, ne-
kem annyi új lepedım van! Nem adhatnék egyet?” Mindig olyan alázatos és olyan enge-
delmes volt, hogy mindig mindenre engedélyt kért. İ a Prágai Magyar  Hírlapnak írt cik-
keket. Ha küldtek neki honoráriumot, akkor egy alkalommal megkérdezett engem – mivel
nekem még nem volt Ószövetségem –, hogy „Szabad nekem ebbıl a pénzbıl Neked egy
Ószövetséget vennem?” Nagyon nagy szeretettel olvasta az evangéliumot. Jézus élete,
tettei egész különösképpen érdekelték.

De konfliktusok is voltak... Az írónak szabadságra van szüksége. A szerzetesi,
társulati életnek megvannak a maga belsı törvényei, megvan a megszokott napirendje. A
nap be van osztva munkára és imádságra Szent Benedek szellemében. Ami a konfliktu-
sokat elıidézte benne, ez  volt elsısorban: a megkötöttség, a szabad gondolatok korlátja.
Hogy be volt zárva egy keretbe, és nem tudott szabad utat engedni belsı igényének.
Mondjuk, amikor ı írni akart. Az ember leül, és akkor akarva akaratlan forrásozni kezd
belül valami, egy gondolat, elképzelés, és ír... Ezt megszakítani nagyon nehéz, hogy az-
tán újra megtalálja a fonalat.

Ezt mondta nekem. Én azt úgyis megértettem. Éltem akkor a jogommal, és felmen-
tettem Sárát a napirend alól, amikor írt. Megmondtam neki,  amikor írsz, nem kell jönnöd,
ha szól a csengı. Maradj a munkád mellett és fejezd be. Olyan jámbor és alázatos volt,
hogy az imádság állapotában volt mindig. Gondoltam, az Úristennek olyan édes min-
degy, hogy ı ezt az imádságát egy órával elıbb vagy utóbb, vagy akármikor mondja el.
Ha lehet mondani, hogy az Úristen színe elıtt élünk, akkor Sára tényleg az Úristen színe
elıtt élt és tett mindig mindent. A társulati konfliktusai is tulajdonképpen ebbıl ered-
tek... (Hadzsy Olga, Dunakeszi, 1979.  jan. 6.)

Egy magát megnevezni nem akaró „kassai klubleány”, aki ezekben az
években közel áll hozzá, ezeket vallja róla:

Sára testvérrel együtt dolgoztam hosszabb ideig. Ismer-
tem vívódásait, de mindezt lelkileg feldolgozta, s ezek érlelték.
A megaláztatások alatt nem tört össze, akarata meghajolt az
engedelmességben. Most úgy látom, hogy lelke mélyén már
hivatása kezdetén a hısiességet kereste. Nem nagy vállalko-
zásra, hısiességre érzett indítást, a hangsúly belül azon volt,
hogy hamarább „Cél”-hoz jusson, Istenhez! Sok mindent látott
természetében,  ami ellen küzdenie kellett. Ismerte magát,
gyengéit, ıszinte volt önmagához. Elgondolkoztató, hány em-
ber nem ismeri gyengéit. Nem ismeri el, ezért megáll félúton...
Sára azt is Látta, hogy a harcból nem mindig kerül ki gyızte-

sen, de mindig tudott újra kezdeni. Látta, észrevette, hogy másnak kevesebbel kell meg-
küzdenie, és sokaknak könnyebben megy. Sokat imádkozott. Bármilyen fáradt volt, ami
utóbb gyakran megtörtént, soha imát, kötelességet nem mulasztott. Mély benyomást tett
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rám ıszintesége, kötelességteljesítése. İszintesége miatt sokat kellett szenvednie, mert
sokszor félreértették...

Nem volt szemlélıdı természet, s irigyelte azokat, akik azok. De lelkesedett Nagy
Szent Terézért, bizonyára jól ismerhette, mert felajánlásában az ı nevét is említi. Meleg-
szívő, érzelmes, vidám kedélyő, tréfakedvelı természet volt. Kifelé nagyon is „világinak”
látszott, de ugyanakkor az, akinek egy kicsit is feltárta lelkét, láthatta, mennyire Istenbe
kapcsolt volt. Érzékeny volt, nagyon bántotta a mellızés, ha másokat mellette jobban fel-
karoltak, értékeltek, de erıs harccal legyızte magát, természetét, és napirendre tudott
térni a félreértések és bizalmatlanság fölött. Vidám természetét sokszor megköszönte a jó
Istennek. Azt, ami bántás érte, spontán elmondta, de sohasem vádolt senkit. Már akkor is
éreztem, hogy a nagy lelkek útját járja, élete teli nehézségekkel, megaláztatással, de ez
sohasem fogja letörni. Erıs akarata volt. Élete utolsó éveiben már nem találkoztunk, de
amikor megtudtam a történteket, megértettem...

Sára – saját napló-feljegyzéseinek tükrében

Kassán a karitász iroda vezetését bízzák rá. Egész napja sokszor a szegényekkel való
törıdéssel, gondoskodással telik. Rengeteget dolgozik. De mert  úgy érzi, továbbra is van
mondanivalója olvasóinak, nem hagy fel az újságírással sem. Lapot alapít Katholikus Nı
címmel. A mutatványszám 1931. november 19-én jelenik meg Csárszky püspök ajánlá-
sával. Hamarosan azonban azt is meg kell tapasztalnia, hogy mindennemő karitász és
szociális munkánál nehezebb dolog zárt közösségben együtt élni olyanokkal, akik
talán nem  rokonszenvesek nekünk, de a velük való érintkezés elıl mégsem térhetünk
ki.

Hogyan vagyok az elviseléssel? Akit nehéz elviselni, miért nehéz? Vizsgáljam ma-
gam: mit tettem, hogy ezen segítsek? Mennyit imádkoztam azért, akit nehéz elvisel-
ni? Próbáltam-e közeledni hozzá? Igyekeztem-e lelkemben, szívemben ıszintén le-
küzdeni az ellenszenvet, és igyekeztem-e ıszintén felindítani a szeretetet? Gondol-
koztam-e azon, hogy mi benne a jó, a szeretetre méltó? Vagy csak mindig hibáit
vettem észre, és azt ápolgattam magamban? (Kassa, 1930. júl. 24.)

Most tudja meg igazán, hogy nem szentek közösségébe került, hanem olyan társaság-
hoz, melyben egyesek nehezen viselik el, hogy náluk különb egyéniség jár köztük, még
ha bárhogy próbálja is ezt a „különbséget” szerénységgel, alázatossággal és engedel-
mességgel palástolni. Ha valami beárnyékolja önként vállalt szerzetesi életét, az nem
más, mint társai, elöljárói részérıl olykor megmutatkozó szeretetlenség, meg nem értés.
Mégis: ha netán elıfordult, hogy súrlódásai voltak, sohasem a másikban, de mindig
önmagában kereste  a hibát. Hamar eljutott a felismerésig: érvekkel, a magunk igazolá-
sával sohasem gyızhetjük meg azokat, akik másként gondolkodnak, mint mi. Egyedül a
megbocsátás, a megbántások elfelejtése, a szeretet képes arra, hogy továbbvigye
bármiféle közösség – sıt az egész emberi társadalom – ügyét is.

Vidámnak lenni olyankor, amikor boldog vagyok, nem vicc! Vidámnak  lenni, mikor
fáj a szívem, mikor minden idegemmel szomorkodni szeretnék, mikor talán szenve-
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dek, ... ez, ez igen! „Legjobb ember a vidám szenvedı”... Szeretni, mikor szeretnek,
mikor tele van a lelkem érzelemmel – semmi! Szeretni, mikor ez nehéz, mikor ta-
lán szívemnek panasza van rá, mikor ellöknek! Ez, ez kell az Úristennek!
S ezt meg fogom próbálni, meg akarom kezdeni, még ha .százszor is belebi-
csaklom, mindaddig, míg sikerülni fog! (Kassa, 1931. márc. 17.)

Nem bicsaklott bele, bár néhányszor késıbb is közel állt hozzá. İ, aki szemtanúk szerint
éppen olyan odaadással és vidám lelkülettel tudott folyosót súrolni, mint elıadást tartani,
egy kilencnapos lelkigyakorlat után kérlelhetetlen ıszinteséggel számol le naplójában a
szíve mélyén rejtızı hiúságnak és gıgnek még a csírájával is...

Forrás: Hetényi Varga Károly Akiket üldöztek az igazságért c. könyve
(Ecclesia, Bp., 1985. 396-401.o.)

Boldog Sára testvér – ahogyan ma látjuk

Mi az üzenete Sára testvér életszentségének
számomra/számunkra?

Amikor 1990-ben örökfogadalmat tettem, ajándékba kaptam Sára testvér naplóiból egy
részletet. Gyakran elıvettem azt az összeállítást, különösen nehezebb idıszakokban, és
erıt merítettem abból, ahogyan ı megküzdött az élet próbatételeivel. Csüggedéseimben
vigasztalt, hogy ı is olyan emberi, hétköznapi módon viaskodott önmagával. Csodáltam
és talán kicsit irigyeltem is az újrakezdés lendületét, a jó szenvedélyes akarását, töretlen
kitartását. Élete és mindvégig kitartó hősége azt a reményt erısítette bennem, hogy
Krisztusba öltözötten lehetséges gyızelmet aratni mindazon, ami el akar választani Is-
tentıl és másoktól, az élet teljességétıl. Vonzott a lelkesedése, és nagyon vonzott az Is-
ten iránti szeretete.
Az alábbi naplórészletek kifejeznek valamit e szeretet áttetszıségébıl, közvetlenségébıl,
szenvedélyességébıl.
„Égı lámpás” : ez a szeretet, amely szívemben ég Irántad. Hogy kell ırizni ezt a
szeretetet! Mennyit kell harcolni, hogy az tisztán, folytonosan égjen. Mi az, ami
legjobban oltogatja ezt a lámpást? Szintén szeretet: magam iránti és a mások iránti
szeretet. Igen, mikor mások iránti szeretetem nagy és féltékeny, akkor az Irántad
való szeretetem kicsi és pislogó. Igen, mikor magammal vagyok eltelve, amikor úgy
eltelek bánattal, nyomorúsággal és szenvedéssel, hogy folytonosan azt nyögöm (s
ezzel is magamra akarom vonni a figyelmet), akkor Irántad való szeretetem pislog,
alig-alig lobban. Égı lámpás az égı szeretet, mert csak az égı szeretet tudja bevi-
lágítani azt a sötét utat, az égı szeretet melege tudja barátságossá varázsolni an-
nak hidegét, az égı szeretet tudja annak keménységét járhatóvá tenni. (1931. au-
gusztus 31.)
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Sára testvér az „égı szeretet” szentje. „Égı lámpásként” világítja meg az utat azok
számára, akik szenvednek a széttöredezett szeretetkapcsolatoktól, és az igazi szeretet
forrását keresik. Kérjük Sára testvér közbenjárását, hogy rátalálva a Szeretetre, kapcso-
lataink is újjá tudjanak születni ebbıl a forrásból, és mi magunk is az égı szeretet égı
lámpásaivá váljunk!

Berkecz Franciska SSS

Sára testvérünk életfelajánlásában rám prófétai szónak hatott, hogy a bekövetkezı egy-
házüldözésrıl, a Társaság, a testvérek üldözésérıl beszélt, ez is motiválta önátadását.
Pedig 1944-ben ez nem volt elıre látható. Hiszem, hogy ezért maradhatott életben a
kommunizmus alatt a Társaság, ezért volt lelkierejük az elöljáróknak elfogadni az illegali-
tásban a mi hivatásunkat, annak ellenére, hogy emiatt állandóan kockáztatták a börtönt.
S hiszem, hogy Sára testvér állandóan ott állt értünk az Úr elıtt és közbenjárt értünk,
hogy inkább akarjunk engedelmeskedni az İ hívásának, mint az emberi tiltásnak és fé-
lelmeknek.
Hiszem, hogy most, amikor az Egyház oldó-kötı hatalma a boldogok közé iktatja, még
nagyobb „hatalmat” kap az Istentıl, hogy közbenjárjon a mai fiatalokért, hogy követni
tudják az ıket keresı Úr hívását.

Sztrilich Ágnes SSS

Válogatás Sára testvér
internetes vendégkönyvébıl

Egész akaratoddal kerested Isten akaratát -
ezért voltál boldog és az vagy ma is. Most osz-
tozunk örömödben. Köszönjük, hogy ebbıl a
boldogságodból részesülünk mi is. Mutass ne-
künk utat, adj bizakodást, reményt, szeretetet.
Minden ember boldog akar lenni, ez csakis Is-
tennel lehetséges. Ezt tetted-mutatod Te is.
Légy példakép, légy boldog Sára! (Mné L. A.)

Hollai Ferenc, Budapest:
Kedves Szociális Testvérek! Közeleg az Önök legszebb ünnepe, amikor Sára testvér a
boldogok sorába kerül. Magam a Katolikus Munkásifjú Mozgalom országos titkáraként te-
vékenykedtem a háború évei alatt. Központunk ott volt a Bokréta utcai ház közelében, a
Gát utcában. Nálunk 44-ben annyi volt az üldözött és a menekült, hogy Ikvay László atya
a mi legjobb tagjainkat sem tudta befogadni. Átküldte ıket Sára testvérhez. Hagymási
József így került oda, és Sára testvér azonnal levitte ıt a pincébe a kazánhoz, majd la-
pátot ragadott és percek alatt megtanította a kazán főtésére.
A szentek, az igaziak, hús-vér emberek, akiben van érzés, indulat, sokszor talán éppen
önmagukkal vívnak keserves harcot. Ilyen volt Apor Vilmos, a mozgalmunk egyházi elnö-
ke is. Igen, az emberi arc a legfontosabb, amikor ismertetünk egy-egy szentet. Hagymási
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József felidézte a Bokréta utcai házban történt eseményeket és azt a pillanatot, amikor
december 27-én visszafelé tartott az otthonba. Már messzirıl látta a kapualjból kitereltek
csapatát és a menet élére állított két nıvért. Talán egyike volt azoknak, akik utoljára lát-
ták ıket, amint a vértanúság felé hajszolták ıket.
Szeretettel imádkozunk Önökért az ünnep közeledte alkalmával.

Kulcsár Erzsébet, Budapest:
Kedves Sára Testvér! Mi, a IX. kerületi Assisi Szent Ferenc Plébánia hívei nagyon
büszkék vagyunk arra, hogy hozzánk közel találta meg a helyes utat, mutatott pél-
dát környezetének, vállalta a vértanúhalált egy embertelen világban. Az Egyesült Ál-
lamokban és Kanadában Slachta Margit irányításával, majd Mindszenty József bíboros úr
tanácsai alapján megalakították a Szociális Testvérek Rendjét. Az elsı tartományfınöknı
a nagynéném, Rita nıvér volt. Az ı testvére plébánosként szolgálta Istent, mellette dol-
gozott Ernestine testvér. Rokonaim már elhunytak, de Ernestine nıvér készül a nagy útra,
Calgaryból jön a boldoggáavatásra. A szertartás után elkísérem a Bokréta utcába, meg-
mutatom neki a Matróz csárda közelében az emléktáblát, ahol Önt lelıtték, mert Isten pa-
rancsát követte. Gondolatban minden magyar velünk lesz ezen a napon, bárhol éljen a
világon. Kérjük közbenjárását, imádkozzék szegény kis hazánkért, szenvedı népün-
kért, hogy mindenki ismerje fel az igazságot és annak megfelelıen éljen. Szeretetet,
összetartozást, könyörületet kérjen számunkra, hogy soha ne veszítsük el a re-
ményt.

Demus Iván, képzési igazgató:
A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet salgótarjáni képzési központjának igazga-
tója, szociológus, szociálpolitikus vagyok, 1994 óta a Nógrád Megyei Közgyőlés szociális
bizottságának elnöke. 1997-ben kezdeményeztem, hogy minden év november 12-e le-
gyen a Szociális Munka Napja. Az ünnep Nógrádból indult, ma már országosan ünneplik.
Ebben a kezdeményezésben az is szerepelt, hogy Nógrád megye alapítson díjat a leg-
jobb, legáldozatosabb munkát végzı szociális munkások elismerésére, és e díjat
Salkaházi Sáráról nevezzük el. Minden évben három Salakaházi Sára-díj kerül átadásra,
idén immár nyolcadik alkalommal. A képzési központ elıadótermét Salkaházi Sáráról ne-
veztük el, a megyei ünnepségre és a díj átadására itt kerül sor. Fontosnak tartottam el-
mondani Önöknek, miután értesültem Salkaházi Sára boldoggáavatásáról. Nagy meg-
tiszteltetés számunkra, hogy az idei elismerésünknek ez ad hatalmas erkölcsi tıkét. Bol-
dog vagyok, hogy a kilenc évvel ezelıtti kezdeményezésemben Salkaházi Sáráról
nevezhettük el Nógrád megye legpatinásabb szociális kitüntetését.

Magyar Katalin, tanító:
Mit jelent számomra Salkaházi Sára boldoggá avatása? Elsısorban azt, hogy az Egyház
él, magyar nemzetünk képes lesz a megújulásra. Az a nép, amelynek napjainkban is
olyan példaképei lehetnek, mint Sára testvér, aki nem a távoli múlt homályából sejlik fel,
hanem szinte napjainkban élt, az a nép nem veszhet el az anyagi világ sőrőjében.
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Számomra több szempontból is kedves Salkaházi Sára boldoggáavatása. Sára testvér
nem volt fizikai értelemben édesanya, mégis közel száz ember köszönheti neki az életét.
A szó legszorosabb értelmében nem futott be sikeres karriert, mégis a legteljesebb éle-
tet valósította meg, másokért élt. Büszkeséggel tölt el, hogy magyar kerül a boldogok
közé, s mély szeretet és hála tölti el a szívemet, hogy egy egyszerő nı kerül az ol-
tárra. Sára testvér égı lámpásának nevezi a szeretetet, melynek folyton égnie kell, még
ha harcolni is kell érte. Erıt meríthetek Sára nıvér égı lámpásából, amely Istenért és az
emberekért is lobogott. Az ı mécsese úgy világított, hogy az emberektıl nem várt viszon-
zást, segítséget, köszönetet. İ az a szent, akire napjaink asszonyainak nagy szüksége
van... Ma nem az önmegvalósítás lenne a fontos, nem a karrier építése, hanem az igaz
szeretet mécsesének lenni. A gyermekek számára – akiknek elsısorban mi, nık kellene
hogy megmutassuk a Szeretetet – nagyon fontos lenne olyan édesanyák léte, mint Sára
nıvér, aki a szeretet forrását mutatja mindannyiunknak. Salkaházi Sára tanító is volt, mint
én. Remélem, hogy majd én is úgy tudom az „Úr Jézus elé teríteni lelkemet, szívemet,
egészen fenntartás nélkül”, mint ı. Sára testvér állandó törekvése a jóra, Isten akaratá-
nak elszánt keresése egész életében példa számomra. Amikor bánat ér, amikor elkese-
redetté válok, úgy kell tennem, mint Sárának. Kérem Sára testvért, hogy mutassa meg
az utat a Szeretethez minden édesanya számára, hogy ık maguk is a szeretet lám-
pásaivá váljanak gyermekeiknek. Csak így lehet szebb Isten országa e földön.

Ajándékba kaptam a Boldog vagy, Sára? címő könyvet Sára életérıl. Nagy hatással volt
rám, hogy ezernyi teendıje között annyira fontos volt számára az Úrjézussal való találko-
zás a szentségimádásban, hogy mindig elsıként érkezett a kápolnába. Azóta kérem se-
gítségét, hogy a hétköznapok sok-sok feladata között mindennap tudjak idıt szakí-
tani a Legfontosabbal való kapcsolatra, találkozásra. (H. F.-né, Bp.)

... Én még fiatal vagyok, 16 éves. Amikor meghallottam, hogy Sára testvér
boldoggáavatása lesz, elıször nem tudtam ki is volt ı. Aztán a katolikus.hu oldalon az el-
sı dolgom volt, hogy utánanézzek. Egybıl a naplórészleteit kezdtem olvasgatni. Azt tudni
kell rólam, hogy a Jóistennel való kapcsolatomat teljesen máshogy fogom fel, mint a „fel-
nıttek”. A Jóistent az apukámnak, a Szőzanyát az édesanyámnak tekintem. Jézus pedig
a testvérem. Sokat szokott tanítani. Szeretete pedig a Szentlélek. Vele formál engem
olyanná, amilyen lettem és leszek idısebbként. ... nem szeretnék ezekben a dolgokban
soha megváltozni. Én mindig gyermekként szeretnék az Úr Jézushoz futni.
Amikor Sára naplóját olvastam, megfogott benne, hogy ı is ilyen „gyermeteg” volt. Ahogy
leírta, milyen érzései voltak, amikor már nem evett csokoládét. Ahogy a dohányzásról le-
szokott. Én is szeretem a csokoládét. És igenis nagy dolgot jelent, ha nem eszem többé
csokoládét, és ezt a megtagadást Jézusnak ajánlom. Sára testvér megmutatta nekem,
hogy igen, ilyen áldozatokat is lehet hozni. İ magát ajánlotta fel azokért, akik oda mene-
kültek, és a társaság többi tagjáért. Az életét. Emberi mértékkel nem lehet felfogni.
Szavakba nem lehet önteni, mi az, amit tett. Hány ember van, aki az életét tudná adni
másokért? Sára testvér szüntelenül dicsıíti az Urat, és táncol az İ dicsısége alatt a
Mennyek országában (T.A.)


