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Emlékezés a Társaság múltjára

GYÖKEREINKRİL

Közösségünk több nagy egyéniségnek köszönheti létét, akiket XIII. Leo pápa
szociális enciklikája (Rerum Novarum) és a Szentlélekrıl szóló (Divinum illud
kezdető) enciklikája, s a századforduló katolikus szociális és szentlelkes moz-
galmai inspiráltak.

A Társaság gyökerei 1908-ig nyúlnak vissza, amikor Farkas Edit – Prohászka
Ottokár püspök támogatásával – megalapította a Szociális Missziótársulatot. A
Missziótársulat az eredeti elgondolás szerint modern nıi közösség volt, magán-
fogadalmat tevı világi nık társulása, akik szabadon válaszolhattak a kor ínsé-
geire. A Missziótársulat késıbb több fontos kérdésben eltért az eredeti iránytól.
Azokat a testvéreket, akik az eredeti karizmát akarták megırizni és továbbfej-
leszteni, felmentették fogadalmaik alól. İk Slachta Margit vezetésével 1923.
május 12-én megalakították a Szociális Testvérek Társaságát.

Küzdelmes kezdet

Az alakulás tízéves évfordulóján Rónai Petra testvér így emlékezik
vissza ezekre a küzdelmes kezdetekre a Társaság belsı lapjában, a
,Testvér'-ben:

... Olyan távolinak tőnik az az idı, amikor tíz esztendeje öten ültek együtt és
mi többiek szétszórva, távol voltunk.

... Amikor semmi anyagi eszköz nem volt a kezünkben, amikor minden hata-
lom, világi és egyházi is, ellenünk volt, mikor minden nehézség körülvett bennün-
ket, akkor kezdtünk. Minden kezdet nehéz, de ez a kezdet, emberileg szólva, le-
hetetlennek látszott.

És a belsı nehézségek... Ezek nagyobbak voltak. Feláldozni 15 esztendı
eredményét az Elvért! Sokan akartak velünk jönni, de ezt nem tudták megtenni.
Amibe életet, tehetséget, ambíciót beletettünk , mindent otthagytunk!

Otthagytuk fiatalságunkat, eredményeinket. Mi a semminek, a bizonytalan-
ságnak, a teljes sötétségnek mentünk neki. ...

De a biztonság tudata élt a lelkünkben... Világos tudatunk volt arról, hogy az
Úristen erre a lehetetlennek látszó útra kényszerít bennünket.

A másik biztonságérzésünk volt, hogy Margit testvérünk, aki nem akart ennek
a mozgalomnak élére állni, akinek sokáig nem volt tudata arról, hogy az Úristen
vezérnek hívja ıt: „felkenetett". Az Isten akaratából, a Szentlélek választásából.

... S ma 28 helyen, 15 egyházmegyében vagyunk, 181-en itt és a boldog
örökkévalóságban. Ma mindenfelé kérnek bennünket, ha tízszer annyian volnánk,
akkor sem gyıznık az igényeket kielégíteni. Ma elhallgatott a gyanúsítás, rága-
lom. Polgárjogot nyertünk. ...
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A fiatal Társaság tagjai, hogy a nehéz körülmények között biztosítsák lét-
fenntartásuk feltételeit - s tapasztalatokat szerezzenek - külföldre (Amerikába,
Franciaorszába, Olaszországba) mentek.

A Társaság gyorsan növekedett,  több önálló kerülete, s késıbb három ága
fejlıdött ki, melyek föderációban kapcsolódnak egymáshoz.

Ma a Budapest központú ág egyházjogilag pápai jogú apostoli élet társasága,
nemzetközi közösség. Központja Budapesten van. Öt kerületbıl áll: USA, Kuba,
Románia, Szlovákia, Magyarország. A tagok összlétszáma 250 fı.

A kaliforniai ág szintén pápai jogú apostoli élet társasága: tagjai az USA-
ban, Mexikóban, Taiwanon és a Fülöp-szigeteken mőködnek. A harmadik ág Ka-
nadában található, Toronto központtal: tagjai Kanada keleti és nyugati részén
tevékenykednek.

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

A szociális testvérek bölcsıjétıl – az elsı jubileumig

Az Olt partjától a Csendes - óceánig

A Társaság megalakulásának 20. évfordulóján így emlékezik
vissza a kezdeti küzdelmes évekre A Lélek Szava hasábjain Hu-
nyadi Béláné, egy külső munkatárs:

Húsz év  ködös távlatában réved el tekintetem, és megjelenik  előt-
tem két évtized eseményekben, küzdelmekben, verejtékes munkában,
emberfeletti akaraterőben és áldozatos szeretetben hatalmas  telje-
sítménye.

Mi, külső munkatársak, akik nem tudtunk az Úristen végtelen  bölcsességébe
úgy látni, mint Ők, csak a nehézségeket és akadályokat láttuk. Csak a szívünk vér-
zett szegénységük és nélkülözéseik láttán. Nem sejtettük: ennyi küzdelem és szen-
vedés csak ott lehet, ahol az Úr létet, jövőt, fejlődést készít elő.

Az Erzsébet királyné úti kis házból a szociális testvérek szétszóródtak a szélró-
zsa minden irányába. Hogy létfenntartásukat biztosítsák, külföldön kellett meg-
keresniök a kenyeret, amit a mostoha viszonyok itthon megtagadtak tőlük.

Látom a párizs-környéki zárdák áldott falait, melyek először fogadták be a
hontalan testvéreket. A francia apácák szívében a háború utáni nemzetközi gyű-
löletet le tudta győzni a nemzetközi Krisztus-szeretet. Franciaországban 14 testvér
a két keze munkájával tartotta fenn magát és gyűjtötte a filléreket az itthoni
Anyaházra. Soha nem felejtem el azt a két képzett fiatal testvért, akik nehéz fizikai
munka mellett fejtettek ki propagandát az igazságtalan békediktátumok ellen.

Könnyfátyolos szemem előtt megjelenik az Óceán túlpartjára indult kis cso-
port. Eszembe jut tanárnői diplomájával Paula testvér, aki gyári munkásnő lett. A
munkaasztal mellett, az amerikai tempó szédítő iramában csak azért fohászko-
dott, hogy ne maradjon el a többiek teljesítményétől.

És látom Mária testvért idegesítő napi robotja után éjfélig angol könyvei fölé
hajolva, hogy letehesse az amerikai tanári vizsgákat és elvégezhesse a washingtoni
katolikus egyetem szociális főiskoláját.
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Friderika testvér, a kommunistáktól megölt katonatiszt városparancsnok öz-
vegye és a nagyképzettségű Hedvig testvér, milyen örvendező, boldog szívvel sze-
gődtek el szobalánynak és szakácsnőnek, hogy jelentékeny fizetésüket hazaküld-
hessék az itthon-maradottak támogatására.

Az első tengerentúli pionírok küzdelmes és önfeláldozó munkáját hogy megál-
dotta az Úristen! Ma Los Angelesben, Sacramentóban, San Diegóban, San Fran-
ciscóban, San Rafaelben, a kanadai Stockholmban, Montreálban, Torontóban,
Reginában, Lembergben szép, kényelmes, tágas házak fogadják be a köztisztelet-
ben és szeretetben megbecsült testvéreket.

Jelenleg az Amerikai Egyesült Államokban 68, Kanadában 30 testvér dolgozik.
Kezdetben rettentő küzdelmek mellett, egyre megújuló nehézségek között –

átadva magukat a gondolatnak, hogy őket az Úr a lelkek megmentésére küldte –
tanítják az amerikai magyarokat az elhagyott haza szeretetére. Tanítják az angol
anyanyelvű, magyar gyerekeket az édes hazai szóra. Igyekeznek feléleszteni lel-
kükben az alig pislogó hazaszeretet szent tüzét…

… A húszéves idegen rabságban vergődő Erdélyben milyen nagyszerű munkát
végzett a kezdő Auguszta testvér és a folytató Marianne testvér. … Jelenleg 70
testvér és jelölt működik Erdélyben. Kolozsvár, Nagyvárad, Temesvár, Bukarest,
Arad, Brassó és a Székelyföld magyarjaiban a hitet és reményt nem engedték lan-
kadni soha…

A Felvidék elszakadt magyarsága de sokat tudna beszélni a kassai testvérek
hazafias működéséről! Anita, Sára és Helga testvérek vezetésével tizenketten dol-
goztak itt rendületlen hittel és áldozatossággal.

Hogy ennyi célkitűzés, eredmény és hivatás megvalósulhatott, hogy ma 330
fogadalmas testvér és jelölt dolgozik 6 ország 41 városában és községében az Úr-
isten dicsőségére, az Margit testvérnek a Szentlélek Úristentől sugalmazott élet-
műve…

 (A Lélek Szava 1943. májusi számában közölt cikk részlete)

Gyors kibontakozás –
letelepedések 3 világrészben

Rónai Petra testvér beszámolója az alakulás 25. évfordulóján

a Társaság nemzetközivé válásáról

Társaságunk 3 világrészben, 15 zónaóra tá-
volságban, 7 országban, 26 egyházmegyében, 70
helyen telepedett le. Itt élő testvéreink száma
300, jelölteké 90, és 22 testvérünk, két
lelkiigazgató atyánkkal várnak bennünket a bol-
dog örökkévalóságban. A főtitkár által nyilván-
tartott, testvérek által vezetett intézmények és
mozgalmak száma 946.

… tudatosítani akarjuk, hogy az elért eredményein-
ket nem ember gondolta el, nem társulati politika irá-
nyította, hanem az isteni Gondviselés vezette Társasá-
gunkat a mai napig. …
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Ugyanakkor, amikor Budapesten elkezdtük a munkát, Társasá-
gunkat az Úristen beplántálta a későbbi holland (= erdélyi, az illegalitás
virágnyelvén) kerületbe Auguszta testvér (ld. képünkön) vezetésével, és
ugyanakkor Amerikában lévő 3 testvérünk megkezdte Paula testvér
vezetésével a New York állam-beli buffaloi és amerikai alapítást.

Az akkori gazdasági válság, ha nem is akkora, de hasonló volt a mostanihoz,
ugyanúgy lakáshiány volt, infláció – és ezeken segítettek át bennünket akkor ala-
pító jótevőink: Steffanits István és neje, Grüner Tivadar és neje, Mészáros János
helytartó, Mikes János püspök, akik nélkül, emberileg szólva, Társaságunk a kez-
deti nincstelenségén nem tudott volna túljutni. A szegénységnél talán még fájdal-
masabban érintett bennünket a körülmények folytán hivatásos munkánk lehetet-
lenné válása. …

Alig telepedett meg az első 6 testvér Buffalóban, már 1923 szep-
temberében átment Paula testvér Nyugat-Kanadába, hogy ott a vég-
hetetlen prérin otthont készítsen az úttörő magyarság között úttörő
Társaságunknak. …

Itt kezdte el azután kará-
csonykor Paula testvér Ida és Jú-
lia testvérekkel a kanadai magya-
rokért a rögtörést.

Itthon ezalatt nyilvánvalóvá
vált, hogy helyzetünk az itthoni
segítség és az amerikai adomá-
nyok dacára sem oldható meg
úgy, hogy az aláalapozás, a kinti
kezdés és a hazai munka egyide-
jűleg meginduljon, miért is újabb
kitelepedésre kellett gondolnunk.
Katasztrofális helyzetünk prob-
lémáját a francia zárdák pá-
ratlan karitásza oldotta meg,

bebizonyítva az internacionális gyűlölettel szemben a legyőzhetetlen internacio-
nális keresztény szeretet erejét, és így az ő segítségükkel sikerült 14 testvé-
rünket kereső állásba elhelyezni, háztartási munkába és gyári mun-
kásnőnek.

1924 őszén Margit testvér Amerikába utazott megerősíteni és ki-
fejleszteni az amerikai és kanadai alapítást, és hozzákezdett amerikai
propaganda útjához. Hozzácsatlakozott Paula testvér Stockholmból, Hedvig test-
vér Los Angelesből és Petra testvér Párizsból. Ez a propaganda körút mind nem-
zeti, mind társulati szempontból igen jelentős. Margit testvér 48 városban 146
angol, francia, német és magyar nyelvű előadást tartott. Ezzel kapcsolatban 48
háziipari kiállítást rendeztünk, amely magyar háziipari kiállítási anyagot itthon
Steffanits Istvánné, a Testvérszövetség elnöke készítette és küldte ki nekünk. …

… Margit testvér előadásait parttól partig, Washingtontól Kaliforniáig tar-
totta, és elment Kanada legészaknyugatibb városáig: Moose Jawig, és elment dé-
len Richmond Virginiáig. …

Mi nem csak anyagiakat hoztunk a Társaságnak Amerikából, hazahoztuk
Amerika lelkét, amelynek a lehelete megcsapta arcunkat. Friss, kedves, üde, bízó,
jóakaró, segítő, örülni tudó lelkét. Hazahoztuk erős, katolikus lelkét…
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Visszatérve az alapításokra, Friderika testvér Hedvig testvérrel elke-
rült Buffaloból Los Angelesbe, ahol cselédnek szegődtek el, majd egyedül
maradva kezdték összeszedni a szétszórt, pap és vallás nélküli magyarságot. Fri-
derika testvér felajánlotta szolgálatait az egyházmegyének és megbízást kapott a
Mexikóból bevándorolt spanyolnyelvű családok szervezésére. Munkája eredmé-
nyeképpen a chicagói kongresszuson Kalifornia érseke Margit testvérhez fordult:
„Küldjön nekem még ilyen beteg testvéreket”. – Margit testvér onnan több test-
vérrel Los Angelesbe ment, és 1926 novemberben a püspök által ajándékozott
házban megkezdték a munkát. …

… Los Angeles legnagyobb jelentősége Társaságunk történetében
abban van, hogy itt lépett be a magyar testvérek után az első két ame-
rikai jelölt, akiket az érsek ezzel küldött haza Magyarországra a noviciátusba:
„azt akarom, hogy ugyanolyan szellem nőjön, éljen az itteni testvérekben, mint
amilyet megismertem azokban, akik az anyaházból jöttek hozzánk.” Itt vetődött
fel először Társaságunk nemzetközi mivolta. Akkor már Margit testvér másodszor
jött haza Amerikából, és az 1929 évi gyűlésünkön indítványozta, mondja
ki Társaságunk, hogy nemzetközivé lett. Ekkor már 5 országban kezdte el
Társaságunk munkáját.

Kaliforniai kerületünk még amerikai szempontból is hihetetlen gyorsan

fejlődött. Egymás után telepedtünk le Los Angeles 3 házában, Sacramento, San
Diego, Oakland, San Rafael, Vallejoban. Munkájuk felölelte az amerikai katolikus
munka minden ágát: hitoktatás központi megszervezése, lelkigyakorlatos ház,
egyházközségi munka, ifjúsági klubok, mozgalmak vezetése, az A.C.1 szolgálata,
különböző nőszövetség, katolikus leánycserkész-mozgalom, úgy, hogy Kaliforniá-
ban, ami a zárdák munkáján kívül katolikus női szempontból létezik, annak vég-
zésével az egyházi hatóság, papság és hívek a testvéreket bízták meg. – Kaliforni-
ától kelet felé vonaton két nap két éjjel távolságra Kansas Cityben is megteleped-
tek a testvérek, ahol ugyanolyan munkát folytatnak.

                                                          
1
 Actio Catholica
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1939-ben Sanghaiból áthajózott az első kínai jelölt. És az volt az a
„Szent Pál macedón embere”, az a kis jelölt, akiben a jelet látták testvéreink, hogy
átkelve a Csendes Óceánon megkezdjék a kínai missziót. 1946 őszén ez a dolgok
természetfeletti rendjében folytatása volt annak a munkának, amit a buffalói test-
véreink kezdtek a magyar jezsuita atyákkal 1930-ban, a kínai-magyar misszió
amerikai segítő-irodájának felállításával és az amerikai kínai magyar misszió
fenntartásával. Ezt az irodát Father Raile mellett Fabiola testvérünk vezette.

1946 őszén Friderika testvér az első kínai és egy amerikai test-
vérrel kikötött Sanghaiban, majd 1947-ben itthonról Erzsébet és Magdolna
testvérek repültek Amerikán át, felvéve Amerika legrégibb testvérét és kötöttek ki
december 12-én a repülőtéren Sanghaiban. Még be sem rendezkedtek, már szét-
küldték az összes misszináriusoknak december 26-ára és az összes apácáknak 28-
ára meghívójukat a háznyitóra. Meg is jelent 11 nemzetiségű és anyanyelvű 50
misszionárius és 9 nemzetiségű 30 apáca, hogy mindegyikük az Egyház közös
nyelvén, majd saját anyanyelvén énekeljen karácsonyi énekeket. És mint ők
mondták, „annyi éve vagyunk kinn Kínában, és még sohasem jöttünk össze társa-
dalmilag, Magyarországról kellett eljönniük a testvéreknek, hogy bennünket elő-
ször összehívjanak, vendégül lássanak, és ezt a családi közös szellemet nekünk el-
hozzák.”

… Térjünk vissza a távoli északnyugati Stockholmba, ahol a magyar
pionírek között pionír Társaságunk dolgozni kezdett az új Magyarországért. Hi-
hetetlen nélkülözések, szegénység közepette kezdték, minden éjjel megfagyott a
széljárta fabódéban, ahol laktak, a víz, a kenyér, a hús, a tej, és mindennapi spor-
tunk volt rongyokba és kendőkbe burkolt kezünkkel hozni haza a telep egyetlen
iható kútjából a vizet. Ezt úgy hoztuk, hogy cölöpökkel vertük be először a jeget.
Ezen a karácsonyon Margit testvér azt merte kérdezni tőlünk: „szenvedtetek-e
valamiben hiányt?” – És mi, társasági központunkat kézitáskában és a lelkünk-
ben hordozva, szétszórva, anyaház nélkül, hivatásunk biztos boldogságában fe-

leltünk az apostolokkal, és igazat mondtunk: „Nem!
Nem volt semmiben hiányunk.”

Innen, Kanada beláthatatlan prérijéről, az
északi fény és 3 nap országából küldte el Margit
testvér 1925. szeptember 16-án első jóváha-
gyásra hercegprímásunknak a szabályzatot.
Idézem a kísérő levél egy részét: „Mikor igazolást ke-
resek arra, hogy az Úristen megtekintette alacsonysá-
gunkat,és hivatásunkat a Lélektől kaptuk, talán sza-
bad hivatkoznom arra, hogy a testvérek nélkülözések,
igazságtalanságok, jogfosztottság, üldöztetés, elha-
gyatottság, szétszóratás, hajléktalanság és hálátlanság
dacára változatlan meggyőződéssel hisznek küldeté-
sükben, és várják, hogy a maguk összességében mun-
kához kezdhessenek. …”

Innen küldte az első cikket a Nemzeti Újságba,
hogy két évi szüneteltetés után jelölteket kezdjünk to-

borozni. És amikor a tisztelendő urak aggodalmuknak adtak kifejezést, hogy mire
hív a Szociális Testvérek Társasága jelölteket, hiszen első jelöltjeink Franciaor-
szágban cselédekül helyezkedtek el, és ma nincs itthon ház, amelyben noviciátust
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nyissunk, akkor Margit testvér azt válaszolta: „Félreértették szavaimat, én nem
lakókat hívok egy házba, hanem apostolokat keresek az Egyházba.”

Ezt az apostoli lelkületet valósították meg azóta kanadai testvéreink.
Hihetetlen küzdelmek és nélkülözések között bejárták északnyugat Kanada

minden magyarlakta telepét….  Ahová magyar pap nem jutott, ott tolmácsolták
az idegen missziós beszédet, sőt a gyóntatást. Ida testvér az érseket is kísérte
bérmaútján, és a templomban tolmácsolta az angolul, franciául nem értő kanadai
magyarságnak az érsek beszédét, és tolmácsolta a bérmálási vizsgákat.

1926. Szent Skolasztika napján Margit testvér jelenlétében adta
át az érsek Kanada életrehívójának és anyjának, Paula testvérnek a
ház kulcsait. Ez volt az első magyar ház Kanadában. Innen mentek szét a test-
vérek missziós munkájukra, úgy, hogy ma van olyan nyár, ahol 10-12 katekizmus
tanfolyamot tartanak 10-12 telepen 4-500 magyar gyermeknek, és elvégezve velük
az egész hittan anyagát, az elsőáldozásra, bérmálásra készítik őket. Az emberek
25-30 mérföldről is jönnek össze abba a farmerházba, ahol a testvér esti magyar-
nyelvű tanításait tartja. Mindenfelé nyári magyar iskolákat nyitottak, és észak-
nyugat Kanadában van az új magyar prérin a magyarság központja.

Innen 1933-ban a távoli keletre mentek át Msg. Sánthával és ott az Egyesült
Államokhoz hasonló munkát kezdtek Montreálban, amely egészen más, mint az
északnyugati kanadai préri missziója: magyar egyházközséget, plébánia-
templomot, plébániát segítettek szervezni, majd 1941-ben átmentek Torontóba,
itt dolgoztak azon, hogy felépülhessen Kanada legszebb magyar temploma. Tor-
ontóból áttelepültek Hamiltonba, ahol felépítették a Szent István magyar
templomot. Hamiltonban állították fel kanadai testvéreink az új világban Társasá-
gunk keleti központját, a Szentlélekotthont.

Ezen három házunkat a múlt évben az a kitüntetés érte, hogy főméltóságú
bíboros Hercegprímásunk kegyeskedett testvéreinket meglátogatni, amiről úgy
írtak, mint kanadai életük legboldogabb élményéről. (1948)

���� Salkaházi Sára testvér, Kowalcze Anita
testvérrel, a szlovákiai kerület alapítójával.

                                                                A kassai közösség
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A Megszentelő Szeretet küldetésében

A Szociális Testvérek Társaságának célja, hogy az ősi szerze-
tesi szellemet modern formában, az „élet centrumában” meg-
élve válaszoljon a mai világ ínségére.

A Társaság egyházjogilag (1998-tól pápai jogú) „apostoli élet társasá-
ga” – ez lehetővé teszi a rugalmasságot az életstílusban, a korszerű eszkö-
zök alkalmazását, a szolgálatok sokféleségét. A közösségi szegénység
szellemében a Társaságnak nincsenek saját intézményei, ez is elősegíti,
hogy mindig a kor legégetőbb ínségére tudjunk válaszolni.

A testvérek kétféle életstílusban élhetik meg Istennek szenteltségüket:
a belső testvérek együttlakó közösségekben élnek, a külső testvérek pedig
egyedül élve, világi környezetben maradva tesznek tanúságot Isten szere-
tetéről. A Társaság lelkiségébe, küldetésének valósításába bevonunk ún.
kültagokat is, akik életállapotuknak megfelelően (egyedülállóként vagy
családosként) kapcsolódnak közösségünkhöz.

Hivatásunk, hogy radikális evangéliumi életünkkel tanúságot te-
gyünk Isten megszentelő szeretetéről, részt vegyünk az Egyház szociális
és társadalmi küldetésében, „a szeretet, az igazságosság, a béke eszközei,
a remény hordozói, a szegények és az elnyomottak szolgálói” legyünk.
Szolgálataink körét az alapító, Margit testvér egy piramishoz hasonlította:
ennek alapja, legalsó szintje a karitatív tevékenység, fölötte helyezkedik el
a szociális szint, majd a mozgalmi, s legfelül a közéleti munkában való
részvétel. Sokféle szolgálatunk átöleli az élet szinte minden területét.
Mindezen keresztül szolgáljuk az evangelizálást, a gyermek-, nő- és
családvédelmet. Igyekszünk keresztény értékeket meggyökereztetni
mindenütt, ahol jelen vagyunk, a lelkek megújításával építeni Isten or-
szágát, s folytatni Krisztus megváltó művét a megváltás szintjéről lecsú-
szott társadalomban.

Hogy ezt a nagyszabású programot legalább részben valósítani tudjuk,
ahhoz elengedhetetlenül szükséges, hogy a Szentlélek erejére támasz-
kodjunk, figyeljünk a Lélek indításaira, hogy egyre inkább Isten Lelké-
ből, kegyelméből éljünk. Hiszen szolgálatunk csakis a Lélek által lehet
hatékony – ahogy „Élet a Szentlélekben” című Szabályzatunkban
olvasható. Ezért igyekszünk elmélyíteni életünk kontemplatív dimenzió-
ját.

Lelkiségünket Szent Benedek szellemében éljük, melynek egyik fő jel-
lemzője az egyháziasság. Közösségi életünk középpontja és csúcsa az
Eucharisztia ünneplése. Fogadalmat teszünk az evangéliumi tanácsokra:
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a tisztaságra, a szegénységre és az engedelmességre. E hármas fogadalmat
Alapítónk nyomán mint az Isten iránti jegyesi szeretetet, a teremtett ja-
vaktól való függetlenséget (ill. a Gondviselő Istenre való gyermeki ráha-
gyatkozást) és az isteni Jegyessel való akarategységet értelmezzük. Min-
dehhez egy negyedik fogadalmat is kapcsolunk: a Társaság szelleme, ka-
rizmája és az egymás iránti hűség fogadalmát.

A szerzetesrendek szétszóratásakor, 1950-ben 160 fogadalmas testvér
élt a magyar kerületben. Az illegalitás éveiben, az üldöztetés ellenére is
tovább működött a Társaság. (Hat testvér összesen 11 évet töltött börtön-
ben, és többeknek kellett elviselniük rendőri zaklatásokat, kihallgatáso-
kat, még a 80-as években is.) A testvérek ebben az időben csendes jelen-
létükkel, tanúságtevő életükkel hirdették Krisztus örömhírét környeze-
tükben. Nagy titoktartás közepette új tagokat is vettek fel a közösségbe,
így a magyar kerület mintegy 70 új fogadalmas testvérrel gyarapodott az
illegalitás éveiben.

���� Hivatásunk külső
jelei és Szabályzatunk

A rendszerváltozás
utáni időszakban elkez-
dődött a Társaság külső és
belső újraszerveződése. Új
lehetőségek nyíltak az
apostoli küldetés valósítá-
sára: karitász munka, plé-
bániai és egyházmegyei
szinten egyaránt, cigány-
pasztoráció, hajléktalanok
szolgálata – hogy csak né-
hányat említsünk itt a

sokféle szolgálat közül. Dolgoznak testvérek a szociális munka, az egés-
zségügy, a kultúra, a nevelés és a közélet területén is. Mivel az alapító
Slachta Margit „hivatásos és képzett munkásokat” akart adni nemcsak a
társadalomnak, hanem az egyháznak is, ezért több testvér egyházi alkal-
mazottként vesz részt Krisztus küldetésében. Közvetlenül szolgáljuk az
evangelizációt hitoktatással, evangelizációs kurzusok, lelkigyakorlatok
tartásával és lelkiségi lapunk, A Lélek Szava kiadásával.

A társadalom mai kihívásai közepette kiemelt küldetésünk az evangé-
lium szerinti közszellemformálás (a lélektől lélekig szolgálattól a médi-
umokban való megjelenésig) és a krisztusi szeretetközösségek építése. Az
alapítókhoz hasonlóan ma is rugalmasságra, a Szentlélek iránti nyitott-
ságra és az idők jelei iránti érzékenységre törekszünk.
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A „karizmafa” építése

Fiatal testvérek megosztásai a borítónkon látható
„karizmafa” építésének élményérıl

Közös tapasztalatunk volt, hogy az alapítók árnyékában a Szentlélek töltött
el minket. Ezáltal visszatérhettünk ahhoz a pillanathoz, amikor Isten elıször
álmodta meg a mi szociális testvéri hivatásunkat. A jelenben tapasztalhat-
tuk meg, hogyan válnak valóra mindegyikünkben a különbözı ajándékok,
ami … egy szeretetben egyesített közösséget hoz létre…

Amikor azt a bizonyos személyes ágacskát kellett elkészíteni, és én is oda-
kerültem a fa részeként, egyrészt mélységes hála volt bennem… Ugyanak-
kor belém hasított: mennyire fontos, hogy minden kis ág egészen a gyökér
legmélyébıl táplálkozzon…

Átélt tapasztalat lett az, hogy amikor látszólag magam teszek valamit, ott is
együtt, közösségben vagyunk, hogy egy vagyunk – mert ugyanabban a Lé-
lekben ugyanazt a karizmát kaptuk, éljük, mindenki a maga „sugarát” belı-
le…

Mélységes élmény volt, ahogy összefonódva szemlélhettem saját hivatá-
som gyökereit a Társaság gyökereivel., ahogy megtapasztalhattam egy-
máshoz, a többiekhez és Istenhez tartozásunkat, a Szentlélek teremtı je-
lenlétét életünkben.

A Társaság fája, ami ott született, maga is égı csipkebokorrá lett. Ahogy az
ágacskák imából születtek, és lassan megtalálták a helyüket az egészben,
úgy bontakozott ki lassan az a gazdagság és szépség, amire egyre inkább
rácsodálkoztunk.

Mélyen megérintett, hogy a világ különbözı pontján élve milyen hasonlóan
gondolkodunk a jelenünkrıl és a jövınkrıl.

A közösség fájának alkotása egy nagy egységet és testvéri összetartozást
jelentett számunkra. Nagyon szép volt látni az örömöt és elmélyültséget,
ahogy ki-ki dolgozott, hogy megalkossuk az identitásunkat ezen a fán. Most
úgy érezzük, hogy a szívünk egy része rajta van ezen a fán, amely a közös-
séget jelképezi, és nagy reményt ad számunkra, hogy az ágak növekedni
fognak, egyre inkább összefonódnak, és minden alkalommal nagyobb egy-
ségben érkezhetünk el a célhoz , aki az Isten, akiért itt vagyunk, és akiért lé-
tezünk mint közösség.
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Slachta Margit testvér
– mint próféta (2. rész)

A próféta benne él és hitelesen él
saját közösségében.

Ez azt jelenti a számomra, hogy nem le-
het próféta az, aki nem látja meg Isten jelen-
létét abban a csoportban, közösségben, mely-
hez tartozik. A próféta nem lehet kívülálló. Meg
kell tapasztalnod annak a közösségnek, mely-
hez tartozol, minden kínját, agóniáját, frusztrá-
cióját, reménytelenségét.  A próféta sohasem
közömbös.  Mindent nagy intenzitással, mond-
hatnám szenvedélyességgel él meg.

Úgy gondolom, mindez igaz Margit test-
vérre. Valóban korának gyermeke volt, a

szívét érintette minden, ami történt, a rettenetes problémák és a reményteli ese-
mények is. Úgy tőnik, Magyarország egész történelme ott élt a szívében. valóban,
amennyire csak egy ember megélhette, ı megélte, hogy mélyre nyúlnak  gyöke-
rei abban az országban, csoportban, ahová tartozott. Senki sem lehet úgy prófé-
ta, ha nem érzékeli népének egész életét saját testének részeként. Ezt látjuk
Margit testvérben. S miközben egész mély szeretetben él Istennel, nagyon
is itt él a földön, egy emberi közösség részeként. Együtt szenved nemzeté-
vel, és büszke ennek a nemzetnek a múltjára. Vallotta, hogy nincs nagyobb, mint
az emberi személy méltósága, de azt is érezte, hogy ez a nagyság részben abból
a sajátos kultúrából, nemzetiségbıl fakad, ahová a személy tartozik.

A próféta hisz Isten végsı gyızelmében. A próféta igazi nagysága,
hogy képes egyszerre Istenre és emberre gondolni.

A próféta mély meggyızıdése, hogy Isten a történelem feje, irányítója.
Margit testvér minden tanításában és cselekedetében látszott, hogy meg van
gyızıdve Isten nagyságáról, és hisz Isten végsı gyızelmében. Bízott abban,
hogy Isten gyızelme elérkezik, el kell hogy jöjjön, de nekünk dolgoznunk kell en-
nek elérkezéséért. Részt kell hogy vegyünk a történelem Urának nagy megmentı
tervében, aki felette áll minden nemzetnek és minden eseménynek a földön.

Az egyik erıteljes kép, ami minden tevékenységét inspirálta: a Szentlélek,
aki betölti az egész világot. Hitte hogy eljön az új ég és az új föld, hogy mindany-
nyian  egyek leszünk a Lélekben. Szívének állandó, nagy vágya volt, hogy
segítsük elı, gyorsítsuk meg a Lélek érkezését. Azt kívánta, hogy minden-
ben, amit teszünk, törekedjünk az emberek életébe, minden struktúrába, minden
társadalmi helyzetbe, belevinni a Lélek életét. Mély hittel hitte, hogy el kell jönnie
a Szentléleknek, hogy jön a Szentlélek! S minden tettünk, tevékenységünk hoz-
zájárul a Szentlélek eljöveteléhez.
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Végül, a próféta igazi nagysága az, hogy egységben gondoljon Istenre és
emberre. Ez valóban nagy misztérium. Hogyan lehet egy ember egyszerre nyitott
Isten valóságára és az emberi lét valóságára?

Úgy gondolom, hogy saját életünknek is ez a célja, integrálni a
mély Isten iránti elkötelezettséget és a vágyat, hogy szolgáljuk az em-
bert. S ezt különbözı szinteken élhetjük meg. Margit testvérben ennek a szinté-
zisét tapasztaltam meg. İ integrálni tudta a kontemplációt és az aktivitást. Nem
volt számára nehéz ez, mert egyszerre történt benne mindkettı. Istennel való
kapcsolata igen személyes volt – s a világért, s annak problémáiért való küzdel-
me, tervei jelen voltak az imájában. Imája inspirálta tevékenységét, és tette azo-
kat hitelessé. Nincs más válasz hihetetlen bátorságára, merészségére, állandó ké-
szenlétére, hogy, lásson, meghallgasson, cselekedjen. Mindig mindenben érzı-
dött, hogy valami elindult benne, a mélységeiben. Soha nem lehetett azt érezni,
hogy valamit a tanulmányai vagy a kutatásai alapján tett volna. Bár minden bi-
zonnyal tanult és kutatott. Ami lenyőgözött engem és sokakat, az a bensı való-
ság, mely késztette, az intuíciója, mely állandóan érezte Isten akaratát és a Lélek
késztetését. Azt a csodálatos integráltságot láthatjuk Margit testvér életében,
ahogyan a Lélek iránti nyitottság együtt tud járni a világ, a társadalom, s az
egyes emberek iránti nyitottsággal. Életében rátalálhatunk arra az inspirációra,
ami után vágyódunk, megtalálhatjuk az utat, hogyan adjuk életünket úgy az em-
bernek, hogy valójában Istennek adjuk.

Margit testvér hitte, hogy Isten jelen van, ahol emberek küzdenek az emberi
méltóságért, az igazságért és a valódi szabadságért. Nem kételkedett abban,
hogy megtalálhatjuk Istent, amikor rávezetjük az embert, hogy azzá váljon, ami-
nek Isten akarta, a szó legteljesebb értelmében. Ez a legnagyobb  istendicséret.
Az szolgál Isten legnagyobb dicsıségére, ha segítünk másoknak, hogy a legna-
gyobb dicséretet váltsák ki egy másik személy életébıl, hogy az ember szabad
személyiség legyen, akiben a Lélek élhet és növekedhet, akiben a Lélek megkötö-
zöttség nélkül szabad lehet, ahol az Isten élete hordozhat bennünket.

Így értettem én meg Margit testvér lelkiségét, így találtam inspirációt a lelki-
ségében. Így ismertem meg 33 évvel ezelıtt, és így látom ma is, mint életem ins-
pirálóját, amikor próbálom engedni, hogy a Szentlélek éljen az életemben. Vá-
gyom arra, hogy a Szentlélek vegye birtokba a közösségünket, tegyen szabaddá
bennünket mindenütt a világon.

Nagyszerő számomra mint prófétát megérteni Margit testvért. Érzem, hogy
ma éppen úgy szükségünk van prófétákra, mint bármikor máskor a történelem-
ben, szükségünk van olyan emberekre, akiknek az istenkapcsolata egyúttal teljes
elkötelezettség is a világ megváltoztatására, hiszen ez a világ Isten világa, s nem
a miénk.

Fenyvesi M. Judit SSS

Hamilton, 1977. augusztus 22-én (Közölte: Herald, 1977 karácsonyi szám)
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Hetényi Varga KároLy:

SALKAHÁZI SÁRA
– aki életét adta testvéreiért

és az üldözöttekért

1943 ıszén már több mint két év óta pusztítja né-
pünket az értelmetlen háború. A költıt szabadon idéz-
ve valóban oly kor volt ez, amikor az ember úgy elalja-
sult, hogy önként, kéjjel ölt, nemcsak parancsra. Min-
denkinek legfıbb gondja, miként mentse a maga és
szerettei életét, s hogy a háború borzalmait élve, épen,
a lehetı legkevesebb megpróbáltatással átvészelje.

S ekkor jön valaki, egy gyenge nı, és kijelenti: ı
nem akarja menteni az életét, ı nem megbújni, nem elrejtızni, nem átvészelni
akar, hanem oda akar állni, ahol legnagyobb a veszedelem. A puszta életét kí-
nálja azokért, azok helyett, akik nem tudnak már védekezni, akik nem tudnak már
elmenekülni.

1943 szeptember-októberében járhatunk. Errıl a dátumról Mona Ilona és
Szeghalmi Elemér kitőnı könyvébıl értesülhetünk. A Szociális Testvérek Thököly
úti anyaházának kápolnájában különös, mindenki elıtt titokban tartott eseményre
kerül sor. A bezárt ajtók mögött néma csendben egy testvér várakozik imáiba
mélyedve.

Amikor megjelenik két elöljárója, Sára testvér az oltárhoz lép, térdre ereszke-
dik, s a tabernákulumra szegezett tekintettel, határozott hangon ezeket mondja:
„Ó, fölséges Szentháromság!... én ma a Társaság és a Testvérek iránti

hálából és szeretetbál felajánlom magam, mint a TÁRSASAG ÁLDOZATÁT
azon esetre, ha egyházüldözés, a Társaság és a testvérek üldöztetése kö-
vetkezne be, és legbölcsebb végzésed szerint gondviselésed tervében nem
lenne benne halálom: fogadd el az én halálomat minden fájdalmával együtt
váltságul a testvérek - különösen az öregek, betegek és gyengék életéért, és
bőnös, nyomorult életem fejében kíméld meg az ı életüket, és kíméld meg
ıket a megkínoztatástól, fenyegetésektıl, fıként pedig a hőtlenségtıl: irán-
tad, az egyház, a hivatás és a Társaság iránt.
Amennyiben pedig isteni végzésed terveiben az én balálom benne foglal-

tatik, ebben az esetben is fogadd el életemet-halálomat, mint értük való ál-
dozatot.
Ezt a felajánlást teszem lelkiatyám és elöljáróim engedélyével, édes

Szőzanyám keze által, Szent József, Szent Benedek Atyánk, ávilai Nagy
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Szent Teréz, Szent Sára és Szent ırzıangyalom segítségét kérve, nem a
magam erejében, hanem a tejes Szentháromság kegyelmében bízva...
Ó édes Jézusom, teljes megnyugvással és készséggel fogadom már

most a halál azon nemét, amely Neked tetszik, az összes vele járó gyötrel-
mekkel, fájdalmakkal és szenvedésekkel együtt. Ámen."

Bizonyára nem túlzunk, ha azt mondjuk: amikor ezek a szavak a Thököly úti
anyaház kápolnájában elhangzanak, abban az órában jelen van ott az egyetemes
egyház legteljesebb tisztaságában és szépségében. Sára testvér mellett lélekben
ott ünnepelnek az ısegyház vértanúi és hitvallói. Nem túlzás: ez az óra a magyar
egyháztörténelem egyik legszebb órája, a Szociális Testvérek Társasága tör-
ténetének dicsıséges fejezete.

És az isteni Gondviselésnek úgy tetszett, hogy tizenöt hónap múlva, 1944. de-
cember 27-ének éjszakáján Salkaházi Sára szociális testvér a Duna-parton, hó-
hérainak kiszolgáltatva elfogadja az erıszakos halált.

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 szá-
mára 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 amikor
egy másik diktatúra árnyékában a Duna-Tisza táján besúgni ismét érdem volt, s a
gyilkos, az áruló, a rabló volt a hıs, volt-e bátorságom a gyenge, a kiszolgálta-
tott mellé állni? Volt-e erım meghozni Sára testvér önfeláldozásának legalább a
halvány töredékét?

Mert Sára testvér mártíromságának ma is üzenete: hogy Isten kegyelmével
gyengeségem ellenére is vállalhatom a vértanúság aprópénzre váltott erényét, a
mindennapok kis dolgaiban való helytállást. Sára testvér azoknak a kisemberek-
nek üzen, akik erıtlenségük tudatában is megkísérlik, hogy szembeforduljanak 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 kitaszított, a megalázott, a
társadalom peremére sodródott védelmére kelnek.

Sára testvér az olyan embereknek üzen, akik, ha az utcán meglátják, hogy úgy
bivalyerıs ember ütlegel egy gyenge teremtést, akkor nem Egy teszik fel a kér-
dést, 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 évekre!
Az emberek alig mertek az utcán végigmenni reverendát viselı pap, szerzetes
társaságában. Mert a pap, a szerzetes, az Isten embere intézményesen lenézett,
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megalázott pária volt, akinek közeli kimúlását naponként jósolták az óvódától az
egyetemekig. Az osztályharc ezidıben százával hurcolja papjainkat, szerzetese-
inket – ha nem is a Dunapartra – 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 is-
merısökkel, barátokkal nyilvános helyen mutatkozni. Sára testvér azonban ennek
ellenére az utcán nemcsak mutatkozik a sárga csillagot viselı, az üldözött,
halálra keresett honfitársainkkal, de minden létezı törvény és rendelet meg-
szegésével és kijátszásával megosztja velük hajlékát. Oltalmába veszi, rejtegeti
ıket az elhurcolástól, 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 test-
vér mégsem retten vissza. Mint ahogy hısiesen vállalta ezt a bátor,
embermentö 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 köszön-
hették megmenekülésüket.

1944 decemberében a Bokréta utcai Dolgozó Lányok otthonában a hivatalos
otthonlakók mellett mintegy 25 üldözött tartózkodott illegálisan. Egy törvényesen
ott lakó vidéki lány, akit Sára testvér óvni akart a szabados, kicsapongó élettıl,
bosszúból feljelenti ıt. Az áruló tisztában van azzal, ha a nyilasok razziát tartanak
a házban, nemcsak a rejtızködıket, de az otthon felelıs vezetıjét, Sára testvért
is magukkal viszik.

A nyilasok megérkezésekor Sára testvér éppen házon kívül van. Amint Hedvig
testvér társaságában a házhoz közeledik, mindketten látják a bejáratnál posztoló
fegyveres nyilas ırséget. Hedvig testvér jól sejtve a veszélyt megkérdezi Sárát:
Nem akarsz inkább lelépni, hogy majd késıbb visszatérhess?

Sára testvér nem akart lelépni. Bement. És ezzel sorsa megpecsételıdött.
Rajta kívül ırizetbe vették még az embermentésben szintén résztvevı, ugyan-
csak kassai származású Bernovits Vilma hitoktatónıt. A jól szervezett hamis pa-
píroknak köszönhetıen a huszonöt üldözött közül négynek nem találták rendben
az iratait. Közülük csak egynek, Rónánénak ismerjük a nevét.

Amikor hatukat kifelé kísérték az épületbıl, bent a kápolnában éppen szent-
ségimádást végzett Bleiziffer Laura hitoktató, a Bokréta utca egyik lakója. İ így
emlékszik a drámai eseményre:

Egyszer csak felpattan az ajtó, s ott áll Sára, mögötte a nyilasok.
– Ide engedjenek be egy pillanatra! – szólt Sára, de már ki is szakította magát

közülük, s elırejött a tabernákulumig. Két nyilas utána. Még mindig nem értettem,
mi történik. Sára féltérdre ereszkedett, s én oldalról láthattam, amint a örökmécs
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fénye az arcába ragyogott. Nem tudom szavakba foglalni, milyen benyomást tett
rám, de határozottan emlékszem, hogy ezt gondoltam:
– Istenem, ez a Sára szent!
(…)
Mártírhalála után a Gondviselés valóban megkímélte a szociális testvére-

ket. A nyilas rémuralom nem szedett közülük több áldozatot. De Sára testvér
önfeláldozása számos követıt talált a Társaságban akkor, amikor a horogkereszt
lehullásával a vörös csillag dicstelen tündöklése még fölfelé ívelt. Vajon nem Sára
testvér példáját követték-e azok a szociális testvérek, akik hosszú éveket töltöttek
börtönben azért, mert hőek maradtak Istenhez, egyházunkhoz, hivatásukhoz és a
rábízott hívekhez?

Miért ne emlékeznénk rájuk is éppen olyan szeretettel és megbecsüléssel? Hi-
szen ha valaki ebben az országban, akkor Sára testvér és rendtársai voltak
azok, akik valóban és szó szerint hısi fokon gyakorolták a felebaráti szere-
tet erényét.

Miért hallgatnánk éppen a magunk hıseirıl? A Salkaházi Sárákról és a többi
ártatlanul meghurcolt, testileg-lelkileg agyongyötört, megalázott testvérrıl? Nincs
még egy nıi szerzetesrend a történelmi Magyarország területén, amelybıl oly
sok rendtagot – szám szerint huszonnyolcat - hurcoltak ártatlanul börtönbe, mint
a Szociális Testvérek Társasága.
Az anyaországban 9, Erdélyben 16, Felvidéken 3 szociális testvérnek kellett
osztoznia Sára testvérrel az üldöztetésben. Ha nem is a mártírhalálig, de
hosszú és súlyos börtönévekkel. (…)

A Bécsben élı Simon Wiesenthalnak van egy híres könyve, a címe: A gyilko-
sok köztünk járnak. Való igaz, de mikor írjuk meg egyszer azt a könyvet, hogy a
hitvallók, az áldozatok is köztünk járnak. Mert az ártatlanul bebörtönzött szociális
testvérek közül többeket mint eleven tanúságtevıket ma is körünkben tisztelhe-
tünk, itt ,ebben a teremben is...

(Elhangzott az 1997.
január 19-i, a Központi

Szeminárium dísztermében
tartott Salkaházi Sára

emlékülésen.)

Sára testvér 2006. évi
boldoggáavatásán
készült fotó.
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Rónai M. Paula testvér
(Megjelent A Lélek Szava 1996/2. számában.)

Vérszerinti testvére, Rónai Petra szociális
testvér ezt a jellegzetes címet adta emlékeinek:
Paula testvér,  az örök második hang.

Nemcsak  egyéniségére volt jellemzı ennek
a ritka erénynek a valósítása, de ténylegesen is
ı volt hosszú éveken át Margit testvér helyette-
se, eszméinek engedelmes  megvalósítója. –
Kimerítı anyagot  győjtött össze róla az a szoci-
ális testvér, aki elsıként lépett be a Társaságba
a szétszóratás után. Az ı írása ezt  a címet vi-
seli: Paula testvér, az irgalom anyja. Létezik
Paula testvérnek ezeken kívül egy  saját önélet-
rajza is.

Rónai Paula testvér 1886. november 2l-én született, Szőz Mária bemutatá-
sának  ünnepén, egy zsidó rendezı-színész házaspár elsı gyermekeként. Édes-
anyja  akkor még aktív színésznı volt. Tíz éves, amikor apja 35 évesen meghalt
tüdıvészben. „Mariska” Szabadkán végzi a  tanítónı-képzıt. Az iskola dísze, az
önképzıkör vezetıje. Elsı nagy csalódása, hogy nem veszik fel az ország akkori
elsı tanárképzıjébe, az Erzsébet  Nıiskolába.

Ámde: „a dolgok értékét az határozza meg, hogy végeredményben mi Iesz
belılük"! Kalocsára kerül az Iskolanıvérek tanárképzıjébe. Itt találkozik a ke-
reszténységgel és az utolsó éves Slachta  Margittal. 1905-ben felveszi a kereszt-
séget, keresztanyja a késıbbi Margit testvér lesz. 1909-ben megismeri Farkas
Editet is. Bontakozik a szociális munka iránti szeretetete és  ezzel együtt a szer-
zetesi hivatás vágya is. Családi okok miatt csak 1914-ben léphet  be a Szociális
Missziótársulatba.

A háborús években szociális munkaterülete már az egész ország, Er-
délyt is  beleértve. Egyik nagy öröme, hogy édesanyja, aki annak idején teljes
erıvel elIenezte Ieányainak belépését, ugyancsak felvételt kért a Missziótársulat-
ba. Paula testvér ugyanakkor aggódik is érte, hogyan  fogja a hajdani, sok sikert
megért színésznı kibírni a noviciátus keménységét  Csobánkán, az 54 éves öz-
vegy hogyan tudja magát alávetni a fiatalokra szabott nevelési módszer szigorá-
nak. De kibírta. Élete végéig ı volt a mindenki által szeretett, kedves és nagyon
szép Zsuzsanna testvér.

Késıbb Paula testvér engedélyt kap arra, hogy Amerikába menjen győjtı-
körútra, hogy a Misszió országos szervezetének anyagi helyzetén segítsen.
1923-ban a Missziótársulat eltér az eredeti iránytól. Nem kis belsı és külsı  ne-
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hézségek után megalakul belıle és  mellette a Szociális Testvérek Társasága. Az
alakuló jegyzıkönyv Paula testvért méltán sorolja a hét alapító közé. A Társaság
alakulása 1923. május 12-én a Mercedesz Szőzanya otthonban, a  Fogolyki-
váltó Boldogasszony képe elıtt történik. Paula testvér még Amerikában van,
Zsuzsanna testvér sincs jelen, mert betegét ápolja, de lélekben ı is csatlakozik
leányaival együtt. A Mercedesz  Szőzanya kép foglalata abból az ezüst  koszorú-
ból készült, amit Zsuzsanna testvér színésznıi sikerei jeleként kapott. A sikerek-
kel együtt ezt is odaadta.

Paula testvér külföldi mőködésébıl  sarjad a  Társaság kanadai és ame-
rikai ága. A kanadai két évet Paula testvér mindig élete legboldogabb  szakaszá-
nak tartja. Nyugat-Kanadában két  másik testvérrel együtt szombati magyar isko-
lát nyitnak, kántorkodnak, leány- és asszonyköröket szerveznek, Paula testvér
magyar nótákat zongorázik, és táncra perdíti  a lányokat. A magyar kivándorlók
messze  tájakról jönnek hozzájuk. A nagy kivándorlások ideje ez, az otthoni, Tria-
non utáni  nagy nyomorúságból.

1924-ben Margit testvér is Amerikába láto-
gat. Két év után elıször látják egymást: „Meg-
rázó volt a találkozásom vele – írja  Paula
testvér. – Margit testvér már szürkében volt,
amihez annyira hasonlított közben megszür-
kült feje."

1927-ben Paula testvér hazajön, és Ma-
gyarországon is megindul a rendszeres mun-
ka. A közgyőlés Margit  testvér helyettesé-
vé választja, és ı lesz a nemrég vásárolt
anyaház házfınöke is. Közben kijár a Gö-
döllın elhelyezett  noviciátusba, ami 32 fıvel
indul. İ lesz a Testvér címő lap szerkesztıje
is. Jolsvai Hedvig és Natália testvér segít-
ségével kezdik megszervezni a Katolikus
Munkásnı Mozgalmat. Szt. Benedek apát

1939-tıl Paula testvérnek viselnie kell a történelem ácsolta keresztet: az anti-
szemitizmus hullámai ıt sem kímélik  meg. – Egyre inkább vissza kell vonulnia a
külsı munkától. Vigasza, hogy a Dolgozó Leányok neki annyira kedves, most már
országos szervezetét Sára testvérnek adhatja át.

1940-ben, ezüstfogadalma alkalmából Margit testvér így jellemzi: „Ha a
Szabályzatban összefoglalt jellemzı vonásokra gondolok, azokat benned meg-
testesítve látom. Üdvözlöm benned azt, aki a jó Isten kegyelmébıl az erınek je-
gyében állsz, aki mindig türelmesen viseled a nehézségeket, amelyek egy szer-
vezet életében elkerülhetetlenek, aki hordozod összesünk  terheit, az enyémeket
is."
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A testvérek megértik: 1942-ben kerületi fınöknıvé választják. Margit test-
vér azért örül ennek, mert látja, hogy sikerült lelküket épen megırizni a fajgyőlölet
szellemétıl. Ettıl kezdve  Paula testvér mint fınöknı végzi azt a munkát, amit
helyettesként már tíz év  óta vállal. Valóban mindenkinek anyja, az irgalom anyja,
aki a füstölgı mécsest nem oltja ki.

1944. március 19-én bevonulnak a németek. Paula testvér megjárja a halálos
árnyak völgyét: bujdosnia kell. Margit  testvér minden erejével be akar állni az ül-
dözöttek mentési munkájába. Paula testvér mondhatatlanul szenved a kettıs-
ségtıl: mint zsidó származású, reszket övéiért, elıre látva a borzalmakat, amik
rájuk várnak, másrészt aggódik Margit testvér életéért és a Társaság fennmara-
dásáért.

Közben dúl a II. világháború. Az állandó bombázások miatt Margit testvérrel
felváltva, egyik nagy jótevınk  zugligeti villájába mennek aludni. A tíz személyre
berendezett ház 25 embernek ad otthont. De a katonáktól veszélyeztetett
Ieányokat is befogadnak. Paula testvér három hónapig le sem vetkızik, ülve várja
az éjszakánként betörı orosz katonákat. Személyesen fogadja ıket. Errıl az idı-
rıl késıbb így ír: „Ezekért  a hetekért nem tudok eléggé hálát adni. Hiszen az Úr
maga volt velünk a pincében. Engedte, hogy magunkhoz vegyük az Oltáriszent-
séget."

Az ostrom után lassanként újra megindul az élet. Paula testvér minden test-
vérrel  felveszi a kapcsolatot. Csak egy hiányzik: Sára testvér, aki önmagát aján-
lotta fel áldozatul a közösségért, az öregekért, betegekért, gyengékért. Március
elején  Margit testvér maga megy el Zugligetre, és  megtudják tıle, hogy áll az
anyaház.

Paula testvér 1948-as önéletrajzát e szavakkal fejezi be: „Az égen megint
sötétek a felhık, ismeretlen a jövı.  Bármilyen lesz is e vázlatos önéletrajz foly-
tatása, az Úristen szeretetét fogja  hirdetni, amely hol próbákban, hol keresztek-
ben, hol vigasztalásban nyilvánul meg." A sötét felhıkbıl hamarosan kitör az
újabb vihar. Paula testvérnek meg kell érnie Margit testvér távozását, 1950-
ben pedig a szerzetek mőködési engedélyének megvonását. Már elızıleg
elıkészíti erre a testvéreket. 1950. márciusában tanítást tart ezzel a címmel:
„Önképzésünk a kereszt-nélküli életre".

Június 18-áról 19-ére virradó éjjel csak húszan vannak az anyaházban, a fia-
tal testvérek és jelöltek Paula testvér rendelkezése folytán már nem tartózkodtak
ott éjszakánként. Az ávósok  erıszakosan törték be a kaput, és a jelenlevıket te-
herautókon szállították Békéscsabára. Akkor persze nem tudhatták, hogy hol áll-
nak meg velük. Történetesen  a Missziósnıvérek ugyancsak kiürített ottani házá-
ban maradtak internálva.

A kintmaradottak elhelyezkedtek, ki-ki ahogy tudott. Többnyire háztartási al-
kalmazottként, mert ez volt akkoriban a legnagyobb munkakínálat. Idıvel egy
megegyezés folytán megszőnt az internálás, de a közös élet szigorúan tilos volt.
A szerencsésebbek kaptak albérleti szobát, Paula testvér harmadmagával né-
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hány év alatt ötször költözködött. Ezekben az idıkben mindenki mindenkitıl félt.
Az albérlınek bármikor felmondhattak, és a szerzetesek a fıbérlık számára min-
dig veszélyesek voltak. Paula testvér – akkor már Mariska néni – ugyancsak félt
és féltett, mégis csinálta, amit kötelességének érzett. Nála minden testvér báto-
rítást, vigasztalást kapott az új  helyzetben. Amíg ereje bírta, ı is járt a testvé-
rek után. Ahhoz is volt bátorsága, hogy újakat vegyen fel.

İ volt  a nagy hallgató és meghaIIgató. Ki látta meg jobban Krisztust min-
den testvérében, elsısorban a beteg  testvérekben, meg a váratlanul betoppanó
vendégben? Tréfásan mondta róla valaki: „Paula testvér fáradt, Paula testvér
beteg. Azután egy csengetés, nyílik  az ajtó, megjelenik egy rég-nem-látott  ked-
ves arc – s melyik rég-nem-látott  arc nem volt kedves neki? – és Paula testvér
menten feléled, magához tér.  Mert azonnal elfelejti önmagát."

„Az anyaházban évekig ı a kántor. Aztán a Krisztus Király templomban álljuk
körül. Ott is ı ül a harmónium mellett. ... minden szenvedést a tragikum iránti
öröklött fogékonyságával még jobban átérez, mint aki elpanaszolta neki" – emlé-
kezik vissza rá az egyik testvér.

A szétszórtságban élı testvéreket változatlanul tanította. Tanításait csak
kéziratban tudta eljuttatni hozzájuk, mert a cenzúra miatt a posta veszélyes volt.
Tanításai sokszor nagy szociális egyéniségekrıl szóltak, mint Florence
Nightingeleról, a Vöröskereszt alapítójáról, Brunswich Terézrıl, az elsı magyar
óvoda létrehozójáról, vagy Veress  Pálnéról, a nınevelés nagy apostoláról.  E
nagy példákkal akarta ébren tartani  a testvérekben a szociális érzéket és a hi-
vatásba vetett hitet. Erre ihlette a  Margit testvértıl kapott utolsó jelmondat is:
„İrizzétek a lángot!" Erıt pedig védıszentjétıl, Pál apostoltól örökölt saját mot-
tója adott neki: „Elég  neked az én kegyelmem."

„Testi fájdalmak és lelkiek, mindvégig az 'összes egyházak gondja'. Az
ecclesiolák gondja, a jó szellemé, a  gyengéké, a veszélyben lévıké. 'Mindig sze-
rettem a messzirıl jött embereket' – szerette mondogatni. És a  messzire sza-
kadtakat is. ... Mindenki  saját gyengeségeit viszi bele öregkorába. Az ı nagy
gyengesége a szeretete  volt. Így lett belıle irgalom anyja. Ez volt a szociális
munkában is, amikor a szeretett D.L-jében (= Dolgozó Leányok mozgalma), ereje
teljében szedegette össze azokat, akik felé kevesen fordultak még akkor...

... Az öregkor egyik természetes velejárója, hogy szőkül az érdeklıdési kör. İ
ebben is kivétel. Mindvégig a  nagy ügyek érdeklik, a közügyek. Az  Egyház
és a Zsinat, hazája sorsa, népének sorsa. Ágyhoz szegezetten is ezek foglal-
koztatják" – olvashatjuk az  egyik róla szóló visszaemlékezésben.

1968. április 2-án, Prohászka Ottokár halála évfordulóján halt meg. Margit
testvér három évvel korábban ezt üzente haza Amerikából: „Ha Paula testvér
egyszer meghal, a sírjára ennyit írjatok: A hőség. - Ezért került ez a szó farkas-
réti sírjára. Emlékképére pedig saját szavaiból ennyi: „Én mindig az öregeket sze-
rettem, de a fiatalok között fiatalnak éreztem magam."

Dr. Szıke Pálma testvér
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„… Te tudod, hogy szeretlek téged”

Hatan vagyunk testvérek. Édesapám egész életét, orvosi szolgálatát is  át-
járta a cserkészet szelleme, édesanyám pedig a katolikus leánymozgalmak elköte-
lezettségét élte. Így érthető, hogy nem kaptunk kettős nevelést, már otthon
megtanultuk: az élet értelme: Istent megismerni, szeretni, szolgálni,
és így a  mennyországba jutni! Ezt véste szívembe 1948-ban az elsőáldozásra
készülés. Hiszem, hogy  ez már a hivatás csírája volt. Hiszen egész életemet meg-
határozó  szimbólum lett a kehely, amit gyermekkezembe adott a hitoktató nővér.

1950-ben vehettem a Szentlelket, Shvoy püspök kent fel, a történelmi fe-
nyegetettség miatt nyolcévesen, felnőtt kereszténnyé. Kedves felnőttek eltűnésére,
a fájdalmas némaság oldására, a bölcs szülők a szentek életét olvassák me-
se helyett esténként a gyermekeknek.

1956. A szabadság pár napos mámora, majd tankok és halottak. Ázsiai és ma-
gyar gyerekek értelmetlen halála rádöbbentett, hogy az élet  értelme egyedül
Isten. Egészen az övé akarok lenni. Ezért tudatosan  adtam fel a vágyamat,
hogy tanár legyek, és kiharcoltam iskolában és  otthon, hogy a Patrona
Hungariae Katolikus Gimnáziumba mehessek.

1957-től 1961-ig boldogan él-
tem meg a zsoltár szavát: „jobb a
Te házadban egy nap, mint más
helyütt ezer!” Mindenki, én is azt
hittem,  oda fogok belépni, de egy-
re erősödött bennem a vágy, hogy
minél  többekkel megismertessem
azt a szeretetet, amit én megta-
pasztaltam, hogy rámutassak az
élet értelmére azoknak, akik nem
jutnak el  egy katolikus iskolába.

Istent megismerni, má-
sokkal megismertetni, sze-
retni, másokkal  megszeret-
tetni! Istent másokban szol-
gálni és együtt a mennyor-
szágba jutni! Negyedik gimnázi-
umra kialakult bennem a külde-
téstudat.  Így követtem a Gondvi-

selés nyitotta utat, és 1960-ban felvételemet kértem az inkognitóban a
Patrona Hungariaeban oroszt tanító Szőke Pálma szociális testvérnél
a Szociális Testvérek Társaságába. Utólag tudtam meg, hogy szüleimnek sok
jó barátja volt a testvérek  között. A Szentlélek vezetését tapasztaltam meg a Tár-
saság lelkisége,  küldetése megismerésekor.

Hálásan fogadtam Isten ajándékát, hogy van egy közösség, mely inkább
akar engedelmeskedni Istennek, mint a császárnak, és az Isten-
ébresztette hivatásokat nem küldik el félelemből.
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A kihallgatások, megfigyelések, koncepciós perek árnyékában él-
tünk. S bár egyetemi felvételemet többször megtagadták, mégis felhőtlen boldog-
ság, a hivatásra való rátalálás öröme jellemezte ezt az  időszakot. Nem az emberi
közösség fészekjellege adta az otthonélményt, hiszen alig találkozhattunk, hanem
a szentek közössége, a közösség imái, a közös hivatás, karizma.

A „Megszentelő Szeretet Szolgálatában – küldetésében – az élet
centrumában” – foglalta össze röviden a szociális testvéri hivatás lényegét
Slachta Margit. Ráismertem arra, amit kerestem. A Krisztus-jegyesség, az Úrral
való akarat-egység és a szent szabadság, hivatásunk alapjai, lassan formát nyertek.
Aktívan sportoltam, mezőgazdasági  szövetkezetben dolgoztam, s onnan vittem a
vidéki lányokat – múzeumlátogatás ürügyén – hittant tanítani. Később bejutot-
tam a diétásnővér  képzőbe, s megnyílt előttem a kórházak világa.

A zsinat híreit a Szabad Európa Rádió recsegésén át hallgattuk, és
akkor fedeztük fel, mennyire modern Margit testvér eszméje.  1965-ben
fejeztem be a diétásnővér-képzőt, ettől kezdve a kórházi  konyhákon vándormun-
kások, cigányok, erkölcsileg súlyosan sebzett  emberek voltak a munkatársaim.
Szembesültem az egészségügy Isten nélküli nyomorával, azzal az ateizmus-
sal, mely még a haldoklókhoz sem engedett papot hívni. Ebben az időben ismer-
tem meg olyan  testvéreket, akiknek osztályán nem halt meg beteg ellátatlanul.
Láttam, hogy egy szociális testvér, aki betegápoló, hogyan harcol azért, hogy a
holttestekkel is tisztelettel bánjanak. Egyre inkább felismertem, hogy a hitetlenség
és nyomor újratermeli önmagát, s ezért a legszociálisabb tett a Lumen
Christi – Krisztus Világosságának terjesztése. Ha másként nem, hát a haj-
nali miséről a szívemben vittem közéjük az Urat.

1960-ban tettem első fogadalmat, szívemben már akkor – most és  min-
dörökre. Fogadalmi mottómat attól az idős testvértől lestem el,  akihez rendszere-
sen szenet hordtam: Uram, Te mindent tudsz, Te tudod, hogy szeretlek
Téged!

Az én Uram akkor is tud elkötelezettségemről, szeretetemről, ha senki más, se
a családom, se a környezetem nem tud arról. Még akkor is,  ha én magam is szen-
vedek szeretetlenségemtől. Ez hűségem forrása. A felelős testvér ebben az évben a
kihallgatások miatt rám bízta a  pünkösd előtti lelkigyakorlat vezetését. Ettől
kezdve évtizedeken át  sajátos szolgálatom lett a lelkivezetés, lelkigyakorlat-
vezetés.

A Társaság benedeki lelkisége, a liturgikus és egyházias lelkület mindig
nagy ajándék volt, ezt táplálta bennem a keletnémet bencésekkel  való kapcsolat.

A társaság modernségét tapasztaltam meg, ahogyan a felelős testvérek bele-
küldtek egészen új helyzetekbe, mint amilyen a telefonos lelki  elsősegély-szolgálat
volt, majd önálló otthon megteremtésére biztattak, ez az „otthon" az „anyaház egy
szobája" lett, fiatalok számára,  lelki napoknak, lelkigyakorlatoknak, fogadalom-
tételeknek a helye.  1973-ban tettem örökfogadalmat, akkor az Egyetemi
templom gregorián nagymiséjén talált szíven a Credo két szava: Dominum et
Vivificantem! Hiszek az Úrban és Életadóban!
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Szükségem volt a Szentléleknek erre a lepecsételő tapasztalatára,  mert ekkor
kezdődtek a munkahelyi zaklatások, kihallgatások, sőt  már a rám bízott fi-
atalok zaklatása is. A kényszerű munkahely-változtatás, a haldoklókkal kapcsola-
tos élmények elevenné tették bennem  a zsoltáros szavát: Nincsen kívüled más ja-
vam!

Az 1976-os kihallgatások alatt Prohászka Ottokár püspök segítségét tapasz-
taltam, az ő templomából indultam. Hiszem, hogy ő segített ép idegrendszerrel és
életben maradó hivatással átélni ezt az időszakot, hiszen fájdalmasan kellett ta-
pasztalnom kortársaim elsodródását.  Hogy lehet, hogy az egyik megkapja a lelki-
erőt, a másik nem. Az  örökfogadalomra szívembe vésődött Piéta segített hordozni
ezt a titkot.

Az 1978-79-es évek a Szentlélek Úristen hűségét mutatták meg nekem, amikor
spontán ajándékként fellobbant a karizmatikus tűz közöttünk, a szíven
találó Ige által: Azt hiszed, gazdag vagy, pedig semmid sincsen, kérj tőlem tűzben
tisztult aranyat... Ekkor kaptam meg küldetésként és szolgálatként a Szociális
Testvérek Társaságának teológiai célkitűzését: a Szentlélek Úristen tisztele-
tének terjesztését – a mában ez a karizmatikus megújulás szolgálatát je-
lentette nekem. A tűzben tisztult arany is megérkezett, késve, de mégis kaptunk
fogadalmi gyűrűt, én az egyik alapító testvérét.

Felnövő látásmódom feltárta az Egyház és az emberi közösségek sebzettségeit.
Íme, van-e olyan fájdalom, mint az Én fájdalmam? – kérdezte meg tőlem mindig
újra az Úr.

1982-től ajándék lett az elevenedés: Medjugorje hírei, a taizéi mozgalom.
A lassan kinyíló új lehetőségek és az újabb szorongattatások jellemezték ezt az

időszakot. Hol egy immár hazalátogató amerikai testvértől kobozták el a levelein-
ket a szlovák határon, hol a készülő szabályzatot a román határon. S a közéleti
feladatokat vállaló testvéreket még mindig kihallgatták.

Mégis kezdtünk álmodozni, mit lehetne tenni, s aztán kezdtünk dönteni is a
lehetőségek mellett. Kezdtünk a Szentlélek, az Evangélium fényében rea-
gálni az „idők jeleire”: rockzene, sátánizmus...

A nyolcvanas évek vége hozta meg nevem misztériumát: a „megöletett
és mégis élő Bárányt” ismertem meg, nevem jelentése pecsét és  ajándék, a
fájdalmas tapasztalattal: A Bárányt nem lehet kiváltani! – így nyert értelmet a hű-
ség fogadalma a karizmához, a testvérekhez, a Társasághoz.  S ez a hűség remé-
nyem szerint átöleli életem egészét Hűség ahhoz a szeretethez, aki ebbe a Társa-
ságba vezetett… Hűség a karizmához, melyet Isten a Társaságon és az alapító test-
véreken keresztül ajándékozott az egyháznak, a világnak és nekem.

Minden nehézség ellenére keressük az új választ az idők új jeleire: az
életvédelem, családvédelem, a kultúra, az egyház szolgálata és a köz-
élet kérdéseire. Tudom, hogy nem adhatunk teljes, kielégítő választ sem a világ,
sem  az egyház elvárásaira, mégis jelei lehetünk annak, hogy „Isten szeretete ki-
áradt szívünkbe a Szentlélek által.”

Sztrilich Ágnes testvér
(Az Aranyhíd –meditációk, imák, versek

című kötet utószavából. Új Ember K., 2005.)
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Néhány mozaikkocka

az illegalitás évtizedeibıl

Mindszenty József bíboros érseket letartóztatják, Slachta Margit testvér il-
legalitásba vonul, majd elhagyja az országot.
1950. június 19-én éjjel 1120 szerzetest internálnak.

„A piaristák Duna-parti kápolnájában Pálma testvér mellém térdelt, és elmond-
ta, hogy az éjjel elvitték a testvéreket. Átéltem a rám nehezedı felelısséget. Meg-
éreztem, hogy a külsı testvérek feladata továbbvinni a Társaság életét.”

(Kálmán Orsolya testvér)

Az év folyamán a magyar szerzetesek egy része elhagyja az országot. A szo-
ciális testvérek albérletekben, cselédsorsot vállalva hányódtak.
A testvérek és a jelentkezı új hivatások a börtön árnyékában élnek, hiszen
az Államvédelmi Hatóság szerint államellenes összeesküvés a feloszlatott
közösségek összetartása és utánpótlás nevelése.
A börtön nem csupán árnyék, fenyegetı valóság: 1952-ben Jolsvai Hedvig és
Gölniczy Mária, majd 1954-ben Gıbelt Lenke és Gerstner Ida, Helga test-
vér kerül börtönbe. De az élet élni akar. Lenke testvér jelöltképzést ad a
börtönben vele egy cellába került  fiatalnak, akivel együtt dolgozott a Dol-
gozó Leány mozgalomban. Fiatal testvérek a Fı utcai börtön elıtt sétálva
teszik le a fogadalmat az „elöljáró jelenlétében”, hiszen az elöljáró ott ra-
boskodik.
Az 1956-os forradalom egyik elsı halottja, a Rádiónál eldördülı elsı sortőz
áldozata Bakonyi Mária Orsolya szociális testvér. Hagyatékában megtalálják
életének és halálának a Salkaházi Sára testvéréhez hasonló felajánlását.
Az ötvenes években a tiltás ellenére 18 új szociális testvér kötelezi el magát.
Margit testvér hívására több testvér megpróbál kijutni az országból. Van,
akinek sikerül, van, akit lelınek, van, aki börtönbe kerül.

1966-ban tehettem le az elsı fogadalmat, Placid OSB atyánál a Mikszáth

téri piarista kápolnában, gyóntatószékben. Dalolt bennem a Krisztus-jegyesi hi-
vatás öröme. Emiatt mertem meghívni barátnıimet erre az életre. S emiatt bízta
rám Pálma testvér egy kihallgatás alkalmával: „Ha engem elvisznek, folytasd,
Ágnes”. İt nem vitték el, de szétdúlódott Mátraszentimre. Házkutatás, kihallga-
tás éppen Pünkösd elıtt. Kitiltották az ott lakó testvéreket.

Placid atya volt az, aki – szibériai hadifogolytáborral a háta mögött, ahová
Margit testvérrel való együttmőködése miatt került – vállalta, amit sok pap nem:
elfogadta az egyház nevében a fogadalmunkat.

***********
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Pünkösd, a Szövetség megújítása. Ismeretlen, nagy, homályos templom. Igen,
azt mondták, hogy a hátsó gyóntatószék. Nem is tudom, ki van benne, de tudom,
hogy Te vagy az!

Segíts, hogy osztatlan szívvel szolgáljak neked! Segíts, hogy növekedjek a hő-
ségben, segíts, hogy a Te dicsıségedre éljek!

Ilyen esıs pünkösdöt! Tengernyi víz sem tudja eloltani a szerelmet, s ha vala-
ki háza egész vagyonát adja szerelméért, vajon megvetik-e érte? – olvassuk ol-
tártestvéremmel az ázó-fázó Mária elıtt, kacagó szívvel, Remetén, egy esernyı
alatt. (Sztrilich Ágnes testvér)

Franciska testvéren keresztül, aki akkor már kapcsolatban állt a szociális
testvérekkel – a katolikus egyház keretein belüli néhány karizmatikus kisközös-
séggel ismerkedhettem meg (futólag). A 70-es évek végén, 80-as évek elején ezek
még a földalatti, „katakomba” egyházat jelentették, hiszen néhány ember együtt-
imádkozása (fıleg ha szerzetes is volt közöttük!) – már büntetendı cselekmény-
nek számított akkoriban, tiltott „gyülekezésnek”. …

Én jóformán semmit nem tudtam a hazánkban folyó keresztényüldözésrıl.
Fokozatosan tárult fel elıttem – a testvérek elbeszélései nyomán – miért is, mitıl
is félnek. A bebörtönözések ideje ekkor már nagyjából lejárt, de még a 80-as
években is behívott a BM néhány szociális testvért kihallgatásra, telefonjaikat,
levelezésüket (fıleg a Nyugatról érkezı postát) rendszeresen ellenırizték (lehall-
gatták, a levelek felbontva érkeztek). És persze mindenütt ott voltak a beépített
emberek. A testvérek szerzetesi fogadalmaikat gyóntatószékben tették le, késıbb
– a diktatúra „puhulásával” – eldugott, vidéki templomokban, éjjel… Természe-
tesen a lelkigyakorlat is tiltott tevékenységnek számított – ezen is igen csodál-
koztam kezdetben, hogy miért kell bujkálnunk azokon a kis falusi plébániákon
lelkinapok, lelkigyakorlatok alkalmával, miért kell eltitkolni, hogy hol voltunk.
Korábbi években még maguk a
résztvevık sem tudták olykor a falu
nevét, ahol lelkigyakorlaton voltak...

 (egy felnıttkori megtérı)

Fogadalomtétel 1991-ben. Ekkor
már „féllegálisan” – zárt ajtók mö-
gött, de már egy templom közösségi
termében. A képen látható két testvér
(a fotó jobb oldalán dr. Németh Em-
ma, a bal szélén Exner Gabriella test-
vér) az idei pünkösdkor ünneplik
ezüstjubileumukat – az elsı fogada-
lomtól számított 25. évet. Középen Piti
Magdolna testvér.
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Itt és Most címmel már a 80-as években született egy idıszakonként megje-
lenı, belsı, fénymásolt szamizdat „kiadvány”. Kicsit elıfutára volt ez már A
Lélek Szava újraindításának. Ennek egy lapja látható itt – bizonyságául an-
nak, hogy a humorérzék az illegalitás éveiben sem halt ki a közösségbıl.


