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Előszó

Slachta Margit lelki örökségének második kötete az első kötet 
célkitűzését folytatja: nagyobb körben ismertté tenni a korabeli 

dokumentumok segítségével, 1923-1939 után az 1940-1945 közötti 
időszak nagy kihívásaira a szociális testvérek, mindenekelőtt Margit 
testvér által megfogalmazott – megélt – megszenvedett és adott hiteles 
válaszokat.

Mona Ilona egyháztörténész jóvoltából tizenöt éve a kutatás-
történetírás számára rendelkezésre áll Slachta Margit hiteles életrajza, a 
jelen könyvben közölt forrásszövegek hasznosan és gazdagon kiegészítik 
az abban írottakat. A Farkas Edit halálakor megjelent nekrológ az 
előtte történt találkozás tükrében árnyaltabban rajzolja meg a Szociális 
Missziótársulat 1923-ban történt szétválását illetve a „kettéágazást” az 
eddigi ismeretekhez képest.

A nyitott szemmel és fogékony lélekkel olvasók számára nagy élmény 
a könyv betűrengetegén is keresztül sugárzó szentlelkes karizma, amely 
a nehéz időkben és a német megszállás alatt, a vészkorszakban is ihlette 
és irányította Slachta Margit és testvérei szívét-lelkét, mindennapjaikat 
és hősies tetteiket. Igazi tanúságtétel ez, és közel hetven év távlatában 
sem veszített hevéből, erejéből. Ez pedig nélkülözhetetlen a jelenben 
éppen úgy, mint a jövőben.

A továbbiakban érdemes áttekinteni a korabeli magyar egyházi 
életet, amely keretet adott a Szociális Missziótársulat, majd 1923-tól a 
Szociális Testvérek Társasága működésének.

Prohászka Ottokár püspökké történt kinevezése 1905. december 
11-én győzelemnek tűnt azon kevés magyar katolikus – egyházi és világi 
– szemében, akik az európai helyi egyházak életét ismerve és a hazai 
valóságot felmérve, szociális érzékkel rendelkező egyéniséget óhajtottak 
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az általuk kezelt alapítványi vagyonok köztulajdonba vétele céljából 
rendelték ki a likvidáló bizottságot.

Faber Oszkár a Népszava 1919. július 24-én megjelent 175. számában, 
Mire kell az egyház vagyona című cikkében részletesen kifejtette 
véleményét, miszerint az egyházak diktatórikus intézmények, amelyeket 
a kapitalista államok is támogattak. Szoros együttműködésüket Faber 
kapitalista-klerikális diktatúrának nevezte. Faber 1911-ben tette 
közzé A klerikális veszély című könyvét. Most végre, nem elméletben, 
hanem gyakorlatban valósíthatta meg azt, amire azóta vágyott, hogy 
közzétette az Egy szerzetes naplótöredéke címen emlékiratait 1907-ben. A 
„vallás szabad gyakorlását” névleg engedélyezték, a húsvéti feltámadási 
körmeneteket megtűrték az orosz hadifogolytáborokban ideológiailag 
kiképzett káderek, de tudták, hogy ez az engedékenység csak átmeneti: 
hosszú távon a kereszténység kiirtandó. A mindennapok gyakorlata 
nem mindig volt békés és türelmes.

Az egyházközségek megszervezése ehhez a szomorú időszakhoz 
fűződik. Csernoch János hercegprímás 1918. november 30-án hagyta 
jóvá e kezdeményezést, ami az önszervező katolikus életet szolgálta.

A papság, szerzetesség életét, ahol lehetett, a tanácsköztársaság 
hivatalnokai nehezítették; s 1919-ben kilenc papot és egy apácát 
kivégeztek. Császár község idős plébánosát temploma előtt akasztották 
föl. Az volt a bűne, hogy a kommün bukásának hírére Te Deumot 
tartott. Másnap visszatértek a terrorlegények, Wolmuth Ferenccel 
végeztek, a templom ajtajára pedig kiírták: „Istenhiány miatt az üzlet 
zárva.” Mindez előre jelezte, hogy milyen eszközökkel küzdenek majd 
1945 után ugyanazok az egyházellenes erők.

A terror idején a pesti egyetemen a Hittudományi Kart a hatalom 
bitorlói meg akarták szüntetni, ám az 1870-ben is fölmerült terv 
kivitelezésére nem maradt idő. Az 1919-es év későtavaszán-koranyarán 
a kar a „Hittudományi Kutató Intézet” nevet kapta, melynek keretében 
„termelő szellemi munkát” folytattak.

Bangha Béla jezsuita atya ekkorra már országos hírnévre tett szert 
a katolicizmus védelmében. Mivel a hatalom bitorlói egyik legfőbb 

a püspökök sorában látni. Mivel a történelmi Magyarország területén 
a székesfehérvári püspökség volt a legszegényebb, az eszköztelen új 
püspök nem tudta sarkaiból kiforgatni a magyar világot, ám képes 
volt korával – kortársaival szembenézni, a kor nehézségeit megértve, 
a kortársak számára megfogalmazni a katolikus választ az égető 
társadalmi-gazdasági gondok kapcsán. Az általa szorgalmazott Szociális 
Missziótársulat, ha nem is tudta a szociális gondoskodás valamennyi 
területét fölvállalni, jelenlétével, helyzetelemzéseivel éberen tartotta a 
magyar társadalom figyelmét és e téren azt önszerveződésre bátorította.

A háborús évek (1914-1918) megpróbáltatásai összetalálkoztak 
a még X. Piusz pápa (1903-1914) által kezdeményezett gyakori 
szentáldozás terjedésével, és számos templomi közösségben a hívek 
vallásossága növekedett. Ezt a folyamatot a hit elmélyültebb ismerete 
késésben követte. Az egyházi szervezetek, a növekvő számú rászorulón 
erejükhöz mérten igyekeztek gondoskodni, miközben a sajtó hangadói 
a szolgáló szeretet megnyilvánulását „népcsalásnak” nevezték.

Az elvesztett I. világháborút követő politikai zűrzavar csak rövid 
ideig tartott ugyan, a hatalom bitorlói azonban sietve igyekeztek evilági 
messianisztikus elképzeléseiket valóra váltani, s ez a leggyorsabb sikerrel 
kecsegtető területen kezdődött, amikor is az egyházi vagyont – annak 
közösségi rendeltetését figyelembe nem véve – köztulajdonba vették, 
majd nekikezdtek a vallás likvidálásának.

Az 1918 őszén létrejött koalíciós kormány keretén belül szerveződött 
meg a Vallás- és Közoktatási Minisztérium, amelynek közoktatásügyi 
része 1919. március 21. után is tovább működött, miközben a vallásügyi 
osztályok likvidálása megkezdődött egy aposztata szerzetes vezetésével. 
A diktatúra először az oktatáspolitikán keresztül támadta meg az 
Egyházat. 1919. március 29-én a forradalmi tanács köztulajdonba vette 
az összes oktatási intézményt, az egyházi tulajdonban lévő Szent István 
Társulatot – könyvkiadót, és beszüntette a vallásoktatást. Az április 10-
én kelt rendeletben betiltották az iskolában az imádkozást. A Vallásügyi 
Likvidációs Hivatal feladatkörét a Közoktatási Népbiztosság 13.K.N. 
számú rendelete szabályozta. Ennek alapján az egyházi, felekezeti és 
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ellenségüknek tartották, menekülnie kellett, s a pozsonyi rendházukban 
a kényszerű száműzetés alatt vetette papírra a Magyarország újjáépítése 
és a kereszténység című művét, amely 1920 tavaszán megjelenve a 
keresztény szellemiségű megújulás kézikönyve lett. Bátran hirdette: 
„Hacsak keresztény politikusaink céltudatos munkával nem sietnek 
egész közgazdasági és közéletünket új alapokra helyezni, a liberalizmus 
pusztításai elölről fognak kezdődni.”

Mivel az Osztrák-Magyar Monarchia megszűnt, a Szentszékkel 
a bécsi nunciatúrán keresztül fenntartott kapcsolat is semmivé vált. 
Ekkortájt kezdődött el a Szentszék és Magyarország önálló diplomáciai 
kapcsolatának kiépítése, aminek eredményeként 1920-ban Budapesten 
megnyílt a pápai nunciatúra, a Szentszék mellett pedig magyar 
nagykövetség létesült.

Hosszas tárgyalások után rendkívül fontos téren a Szentszék és 
a magyar kormány, vagyis Pietro Gasparri bíboros államtitkár és 
gróf Klebelsberg Kunó kultuszminiszter között 1927 márciusában 
megegyezés született a megyéspüspöki székek és a tábori püspökségek 
betöltése tárgyában.

Az 1920-as trianoni békekötés szomorú eredményeként (az ország 
területének kétharmada, a magyar népesség egyharmada került 
idegen uralom alá!) csak a veszprémi, székesfehérvári, váci és egri 
egyházmegye területe maradt érintetlen. Rozsnyó, Kassa, Szatmár, 
Csanád, Várad egyházmegyéinél a területcsökkenés mellett a székhely 
is az utódállamba került. A szepesi, nyitrai, besztercebányai, erdélyi 
püspökségek, a zágrábi érseki tartomány egésze elszakadt Esztergomtól. 
A prímási székhely megmaradt, de az esztergomi érsekség túlnyomó 
része határon túlra esett. A csanádi püspökség székhelye 1923-ban 
Temesvárról Szegedre került. A váradi részt – már ami a trianoni 
szerződés után a megcsonkított ország területére esett – Debrecenből 
apostoli kormányzói helytartó irányította; majd a Szentszék 1929-ben 
létrehozta a Debreceni Apostoli Kormányzóságot. A szatmári, rozsnyói, 
kassai részek megőriztek bizonyos mérvű függetlenséget.

Trianon tragédiája után elsőként az Egyház talált magára és elindult 
egy olyan két évtizedes szakasz, amelynek eredményei mindmáig 

éreztetik hatásukat. Az egyháziak valamennyien munkásai lettek 
ennek az egyházépítésnek, amely közvetve a nyugati nagyhatalmak 
által csonkává tett Magyarország szellemi-lelki újjáteremtésének 
nélkülözhetetlen része volt.

A Katolikus Egyház a magyar társadalommal sokféle intézményei 
révén minden szinten, számtalan témában párbeszédet kezdeményezett, 
amely nem üres szólamok hangoztatásában merült ki, hanem gyakorlati 
következményekkel, eredményekkel járt. Az Országos Katolikus 
Szövetség, a Katolikus Népszövetség egybefogta a különböző ifjúsági 
szervezeteket és mozgalmakat, a Katolikus Nagygyűlések biztosították 
a nagy nyilvánosságot, az Actio Catholica a legmodernebb elvek 
alapján végezte a szervező munkát. A társadalmat átformáló, ígéretes 
szervezetek (KALOT és EMSZO) a vidéki és városi dolgozó ifjúságért, 
lelki, szellemi, anyagi fölemelkedéséért küzdött, nem remélt sikerrel.

A budapesti Egyetemi-templom a megújuló katolikus hitélet 
egyik legfontosabb tűzhelye volt ezekben az évtizedekben. 1908-tól 
kezdve létezett az egyetemi hitszónoki tisztség. Ennek a templomnak 
a szószékéről indította el Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök 
(1905-1927) az értelmiség lelki ébredésének mozgalmát konferencia-
beszédeivel, innen közvetítette a Magyar Rádió Tóth Tihamér 
szentbeszédeit.

A XX. század harmincas éveire beérett mindaz a tudomány, ami a 
századforduló óta folyamatosan felhalmozódott a magyar egyház nagy 
építőinek fáradhatatlan munkálkodása következtében, s amit a Trianon 
okozta tragédia sem tudott szétzilálni, mert olyannyira megalapozott és 
szilárd volt.

A nagy alkotók, a hódítók közé tartozott a Pázmány alapította 
egyetem Teológiai Karának több egykori tagja, elsőnek közülük Prohászka 
Ottokár, aki ugyan nem érte meg a diadalmas hangulatú harmincas 
éveket, de szellemével, gondolataival jelen volt. Glattfelder Gyula rövid 
tanárság után került a csanádi püspökség élére, s Klebelsberg Kunóval 
összefogva Szegedet egyetemi várossá tette. A jezsuita szerzetes Bangha 
Béla szinte egymaga, néhány világi papra támaszkodva megteremtette 
a színvonalas katolikus sajtót. Tóth Tihamér kevésbé tudományos 

ElőszóTörök József
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munkáival, mint inkább rádiósbeszédeivel és a diákjaihoz írt könyveivel 
aratott osztatlan elismerést országon belül és kívül. A piarista szerzetes, 
Schütz Antal, a dogmatika tanára latin nyelvű összefoglaló művét 1923-
ban magyarul is közreadta s majd félévszázadon át hazánkban (főként 
2. kiadásában) ez volt a dogmatika. A teológiai oktatás színvonalát e 
mű jelezte.

Az 1930-31-es Szent Imre-év és az 1938-as Szent István-év a XXXIV. 
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszussal közrefogta az egyetem 
alapításának háromszázados jubileumi ünnepségeit. Az 1921 óta alapítója 
nevét viselő egyetemen belül volt mit ünnepelni a Hittudományi Karnak 
is, mert az Alma mater együtteséből őt eltávolítani akaró 1870-es és 
1919-es kísérletek után helyzete megváltozott, társadalmi elismertsége 
nem remélt mértékben növekedett, a tanárok tudományos munkája, a 
hallgatók számának emelkedése, tanulmányaik magas színvonala mind 
hozzájárultak ahhoz, amit a magyar Egyház ekkortájt eredményként 
fölmutathatott.

A budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem Hittudományi 
Kara nem szigetet jelentett a két világégés közötti évtizedekben, hanem 
szellemi műhelyt, melynek munkásai a keresztény Magyarországért 
dolgoztak. Az újskolasztika hazai nesztora, Kiss János halála (1930) után 
ezért mondhatta el vele kapcsolatban Trikál József: „Ma is két véglet 
küzd egymás ellen: a keresztény bölcselet és az anyagelvűség. A keresztény 
társadalombölcselet és a bolsevizmus. A pápa és a pártvezér. Róma és 
Moszkva. Az a tábor, amelyben Kiss János is harcolt és az a tábor, akik ellen 
ő mindig oly lelkesen síkraszállt. Ő elment, de a harctér az ellenfeleinkkel 
együtt még itt van.”

A folyamatos szellemi harc a mindennapok terén is folytatódott 
az egyetemi lelkészség 1936-ban történt megszervezésével, majd az 
egyetemi hitszónok és lelkész két évig tartó, egyidejű működése után a 
két tisztség egyesítésével. Ennek működése áthúzódott a háborús idők 
utánra.

A társadalom bizonyos erőinek jobbratolódását az egyháziak, 
különösen a jezsuiták és a szociális testvérek hamar észlelték. XI. 

Piusz pápa híres, Mit brennender Sorge kezdetű enciklikája (1937), 
amely többszázezres példányszámban azonnal megjelent magyarul is, 
semmi kétséget nem hagyott afelől, miként vélekedik a tanító Egyház a 
nemzetiszocializmusról és a náci fajelméletről. Ugyanő néhány nappal 
ezután az ateista kommunizmust is elítélte, így a század totalitárius 
eszméi fölött – jóval a végpusztulás előtt – pártatlan ítéletet mondott. 
A fajgyűlölet és a II. világháború elszabadulásakor Serédi Jusztinián 
hercegprímás (1927-1945), a magyar Egyház feje, s vele a püspöki 
kar ismételten fölemelte hangját, és tiltakozott mindenfajta jogtalan 
lépés ellen, sajnos eredménytelenül. Ezek után már csak az üldözött 
egyének, kisebb csoportok mentése volt lehetséges. A szerzetesrendek 
mellett Angelo Rotta pápai nuncius is részt vett az embermentésben, 
s az Apor Vilmos püspök által vezetett Szent Kereszt Egyesület szintén 
eredményesen működött a II. világháború utolsó időszakában. A 
nyilasok hatalomátvételét Serédi Jusztinián bíboros törvénytelennek 
minősítette, Mindszenty József akkor veszprémi püspök pedig nyíltan 
szembeszállt a nyilasokkal. Ezért őt papjaival–kispapjaival együtt 
bebörtönözték. A végső idők üldözött-mentési akciói közepette többen 
életüket áldozták, a 2006-tól boldog Salkaházi Sára szociális testvér a 
legismertebb közülük. A háború utolsó áldozatainak egyike az 1997-
ben boldoggá avatott győri püspök, Apor Vilmos, aki részeg orosz 
katonák elől védte a püspökség pincéjébe menekült nőket, s emiatt a 
megszállók lelőtték. A háborút követő béke első keserű gyümölcse a 
Magyar Katolikus Egyház számára a pápai nuncius kiutasítása volt, 
Vorosilov marsall parancsára, néhány nappal a prímás, Serédi Jusztinián 
halála után. Ez már előre jelezte a szovjet egyházpolitika hazai földön 
történő alkalmazását. A volt veszprémi püspök, az új esztergomi 
érsek, a magyar katolikus egyház prímása, a római Anyaszentegyház 
bíborosa, Mindszenty József jól tudta, kikkel áll szemben. S ellenfelei is 
tudták: ha a főpap a nyilasoktól nem hátrált meg, akkor tőlük sem fog.  
Ezért a személye elleni támadások már 1945 telén megkezdődtek. 
Mellette legtöbbet Slachta Margitot támadták alantas eszközökkel, 
folyamatosan.

Török József Előszó



12 13

1945-ben kezdetét vette a nyílt egyházüldözés, a helyi egyházak 
vezetőinek félreállítása, bebörtönzése, hogy a pásztorok nélkül maradó, 
hívő tömegek szétszéledjenek, s a hatalom kénye-kedvére érvényesíthesse 
akaratát.

A szerzetesrendek működését 1950 nyarán betiltották, a szerzeteseket 
internálták, a rendházakat államosították. – Ezt megelőzően, 1949-
ben Slachta Margit a családja számára ismerős Egyesült Államokba 
távozott. – Ekkor, 1950-ben 62 férfi és női rend 636 rendházban, 
11.538 rendtaggal volt jelen hazánkban. Ez kényszerítették ki a 
Magyar Katolikus Püspöki Kar nevében Grősz József aláírását arra a 
dokumentumra, amely az állam és egyház közötti „megállapodás” néven 
vonult be a köztudatba. Ennek egyik pontja intézkedett arról, hogy 
a Hittudományi Kar a Pázmány Péter alapította egyetemet elhagyni 
kényszerüljön, s a továbbiakban pápai jogállású fakultásként működjön. 
A főpapság álláspontja mindvégig az volt, hogy ilyen nagy horderejű 
megállapodásban a Szentszék lenne illetékes, és ezt a véleményüket nem 
is rejtették véka alá. 

A magyar Egyházat megroppantó 1950 nyarán szervezték meg 
a papság megosztását célzó békemozgalmat, amelynek kis létszáma 
megfélemlített vagy karrierista papokból toborzódott, s látszatra 
elvégezte az államiak részéről reá osztott szerepet. Valójában az össznépi 
megfélemlítés és ezen belül az értelmiségi réteg meghunyászkodásának 
általános jelenségei közé tartozott, ami a totalitárius rendszerek 
ismertetője, természetes velejárója.

Jelenlegi ismereteink szerint 1945 és 1964 között egy püspök 
mártírhalált halt (Apor Vilmos), két püspök internálás közben halt 
meg, 14 püspök volt bebörtönözve, vagy kényszertartózkodási helyre 
száműzve, ez a püspöki kar háromnegyedét jelentette. A világi papok 
száma: 3582, közülük 360 járta meg a börtönt, vagy a munkatábort. A 
szerzetespapoknál ez az arány jóval magasabb, 1421 közül 940-nek jutott 
ugyanez a sors. A nem pap szerzetesek és az apácák serege tovább növeli 
e számokat. Végül 34 papot végeztek ki, illetve halt meg börtönben. A 
mindennapos hitélet, templomi vagy iskolai hitoktatás ezek árnyékában 

folytatódott. Ekkor úgy tűnt, hogy a Magyar Katolikus Egyház, ezen 
belül a Szociális Testvérek Társasága napjai megszámláltattak.

A Történelem Ura azonban másként döntött, és ennek szerény, de 
valós jele Slachta Margit lelki örökségének közreadása.

                                                                          Török József

ElőszóTörök József
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A korszak politikatörténeti összefoglalása

A trianoni békekötés utáni magyar politikai élet kényszerpályán 
mozgott. A revízió (az elcsatolt területek visszaszerzési vágya) 

átitatta az egész társadalmat. Horthy Miklós személyében jóindulatú, 
de a politikában közepes tehetségű, ellentmondásos egyéniség került 
hatalomra, aki a törvényes uralkodó, IV. Károly visszatérési kísérleteit 
kétszer is meghiúsította, ám a magyar királyság hiteleségének látszatát 
fenntartotta: Magyarország államformája huszonöt évig „királyság a 
kormányzóság jogara alatt” volt (1919-1944).

A zsidóság bűnbakként vitte a vádat, miszerint a 19-es kommün 
által bizonyította, hogy magyarellenes és szovjetpárti. Ezt a magyar 
gazdasági és kulturális életben egyre terjeszkedő szerepével próbálták - 
nem kevés sikerrel – igazolni a rendszer németbarát elit-rétegei.

1933 óta Hitler nyíltan törekedett Európa meghódítására, s ebben - 
ígéretek ellenében - az első nagy háborúban vesztes felekre számíthatott. 
Mivel a történelmi Magyarország elrabolt területeinek visszaszerzési 
lehetősége kecsegtető volt, a szovjet- és kommunista-ellenesség pedig 
egyértelműen uralta a közéletet, természetessé vált a Németországhoz 
való óvatos közeledés. Nem volt ez más, mint a szuverén államiság 
látszatában tetszelgő, valójában túl sokat kockáztató hintapolitika. 
Ez a hétköznapok emberének szemében nem válhatott világossá, 
csak a Slachta Margithoz hasonló prófétai lelkek elenyészően csekély 
kisebbsége sejtette a következményeket. S közülük is igen kevesen 
tartották fontosnak – karrierjük érdekében vagy éppen csak valamiféle 
politikai tunyaság miatt – nyíltan ellenszegülni.

Helyszűke miatt elsősorban a magyar miniszterelnökök 
tevékenysége alapján próbálunk e nehéz évekről némi keresztmetszetet 
adni, a teljesség igénye nélkül.



16 17

A túlságosan a jobboldal holdudvarába csúszó, már a nyilas 
mozgalomhoz is közeledő Imrédy Béla leváltásával, Horthy elhatárolódván 
a szélsőségektől, gr. Teleki Pált nevezte ki miniszterelnökké 1940-ben. 
A széles látókörű, nagy műveltségű földrajztudós, egyetemi tanár nem 
akart belesodródni Németország csatlósaként semmilyen háborús 
konfliktusba, s az volt az álma, hogy az elcsatolt magyar területeket mi 
magunk szerezzük vissza. E kettősség őrölte fel mélyen katolikus emberi 
tartását, de ott rejlett antiszemitizmusában is. Azt a zsidótörvényt, 
amely minimálisra csökkentette a zsidók közéleti szereplését és 
részükre a diplomás állások betöltését – sőt még a megkeresztelkedett 
és asszimilálódni kívánókat is faji megkülönböztetéssel sújtotta - ő 
fogadtatta el Horthyval. (Ez az ún. „második zsidótörvény”, 1940-
ben). A kormányzó ennek tervezetét Imrédy Béla felterjesztésében még 
visszautasította.

A középosztály biztonságban tudta hétköznapjait, és az első bécsi 
döntés (1938. nov. 2.), a kárpátaljai bevonulás (1939), majd a Teleki 
miniszterelnöksége idején meghozott második bécsi döntés (Észak-
Erdély visszacsatolása) következtében még a revíziós politika sikereinek 
is örvendhetett. A háború szele még nem érintette Magyarországot. 
Sajnos, a tömegekben még annak felismerése sem született meg, hogy 
egyáltalán nem mindegy, hogy kinek a támogatásával kapjuk vissza az 
elszakadt területeket. A politikai ellenzék létszámban csekély, szerepe 
ekkor még elhanyagolható.

A környező népek kormányai – revíziós politikánk miatt 
– természetesen ellenséges érzülettel fordultak felénk, kivéve 
Jugoszláviát, mely ekkor németbarát vezetés alatt állott. Teleki Pál az 
1940 decemberében megkötött jugoszláv–magyar „örök barátsági 
szerződéssel” bizonyítani kívánta a jó viszonyt déli szomszédunkkal.

1941 tavaszán Jugoszlávia németbarát kormányának puccsal való 
eltávolítása után a Délvidék megszállása, „magyar véreink megvédése” 
egyszerre vetődött fel a német balkáni agresszió megtorló háborújának 
rémével. Teleki Pál az esküszegés elől 1941 áprilisában a halálba 
menekült.

A hadműveletek megkezdése a Teleki halála után néhány órával 
kinevezett Bárdossy László miniszterelnök, és a Werth Henrik által 
vezetett felsőbb katonai tanács irányításával történt. Horthy minden 
revíziós kísérletért lelkesedett.

„Bárdossy László feltétlenül becsületes és éles eszű, sok szép 
tehetséggel megáldott hazafias magyar volt, azonban erősen jobboldali 
beállítású, és szentül hitt a német győzelemben, ami annyival kevésbé 
érthető, mert hiszen mint diplomata, aki éveket töltött Londonban, elég 
alkalma volt a világot megismernie, és a nemzetközi erőviszonyokat és 
politikai összefüggéseket tanulmány tárgyává tennie. Bárdossy nem bírt 
a német nyomásnak ellent állani, és arra a katasztrofális elhatározásra 
jutott, hogy hadat üzen Oroszországnak és Amerikának, és háborúba 
keveredtünk Angliával is (1941).

A végzetes és jóvátehetetlen lépés megtörtént. Eleinte csak néhány 
hadosztályt küldtünk a keleti frontra, később mind többet, és apránként 
bekövetkezett az, amitől félni kellett, hogy az ország olyan nehezen 
összekuporgatott adófilléreivel felszerelt védereje úgyszólván a maga 
egészében egy olyan háborús vállalkozásban pusztult oda a Don partján 
(1943 januárjában), amelyből az ország nemzeti céljai szempontjából 
semmi hasznot nem várhatott."1

A tengelyhatalmak élelmezése, a hadiipar fokozása, nacionalizmus, 
antiszemitizmus jellemezte a vezetés irányvonalát.

A németek 1942-es moszkvai veresége sokkolóan hatott a magyar 
vezető rétegekre, hiszen a Führernek eddig minden sikerült, Európa 
kétharmad része lábai előtt hevert. Az oroszok győzelme azonban nem 
valósulhatott volna meg az USA és Anglia segítsége nélkül. A „barna 
rém” megfékezésére egyszerre szövetségesek lettek az ádáz ellenségekből.

A fejlemények hatására Horthy leváltotta Bárdossyt, és Kállay 
Miklóst nevezte ki miniszterelnökké, aki 1942-1944 közt töltötte be 
ezt a posztot. „Kállay minden erővel arra törekedett, hogy megmaradt 
csapatainkat hazahozza, hogy ami csekély erőnk megmaradt, azt itthon 
az ország védelmére használhassa fel. Ez azonban megtört Németország 
1 Bethlen István: A magyar politika a második világháborúban, Rubicon,  
2007/4-5, 20. o.
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mind fenyegetőbbé váló magatartásán.”2 A német kémhálózat pontosan 
követte Kállaynak az angolszászokkal való titkos tárgyalásait. Hazánk 
német megszállástól való megmenekülését a miniszterelnök egy esetleges 
angol balkáni partraszállástól remélte, amely, ha eléri határainkat, 
azonnal csatlakoztunk volna hozzá. Ez azonban nem következett 
be, mert a szövetségesek a normandiai partraszállást fontosabbnak 
tartották. „1943. november 28. és december 1. között tartott teheráni 
konferencián a nyugati szövetségesek eldöntötték, hogy a

második frontot Franciaországban nyitják meg, s ennek logikus 
folyományaként a Németországtól keletre fekvő országokat a Szovjetunió 
érdekkörébe sorolták.”3

Hitler 1944 márciusában magához kérette Horthyt, s mivel - főleg 
a zsidók megbélyegzésével, gettósításával és deportálásával kapcsolatban 
- nem értettek egyet, a Führer közölte, hogy megszállja Magyarországot. 
Hazánk ettől kezdve hadműveleti területté vált. 1944. március 19-én 
Veesenmayer birodalmi meghatalmazottként ugyanazzal a vonattal 
érkezett Budapestre, mint a magalázott kormányzói delegáció.

A miniszterelnöki székbe az addigi német nagykövet, Sztójay Döme 
került. Hűséges alattvalóként feloszlatta az ellenzéki pártokat, és újabb 
katonai alakulatokat küldött a Szovjetunióba. A zsidók deportálásának 
ettől kezdve semmi akadálya nem volt. Sok magyar is közreműködött 
ebben. A történelmi hűség kedvéért meg kell jegyeznünk, hogy ez idő tájt 
még senkinek nem volt tudomása a megsemmisítő táborokról, magának 
a kormányzónak legkevésbé. Az emberek (maguk az elhurcoltak is) 
elhitték, hogy csupán munkaszolgálatra viszik a magyar zsidókat. 
Ezekben a nehéz időkben lépett fel nyíltan és bátran Slachta Margit, aki 
csupán Endre László államtitkárral való sajtópárbajáért megérdemelné, 
hogy őt a korszak kiemelkedő hősének tartsuk.4

Az egyéni zsidómentési akciók jelentőségére és társadalmi méreteire 
itt most nem tudunk részletesen kitérni, de magának a kormányzónak 

2  uo.
3  Bencsik Gábor: Horthy Miklós - a kormányzó és kora, Magyar Mercurius, Budapest, 
2001., 250. o.
4  Mona Ilona: Slachta Margit, Corvinus Kiadó, 1997., 15l-l52. o.

ebbéli törekvéseit pozitívumként meg kell említenünk. A német 
megszállás utáni hónapokban, 1944 augusztusáig a vidéki zsidóságnak 
majdnem teljes egészét, mintegy 400 000 embert hurcoltak el. Budapest 
„megtisztítására” augusztusban került volna sor. A fővárosban 170 000 
zsidót tartottak nyilván, s még kb. 110 000-et rejtegettek a barátaik. 
Horthy ezekben a napokban szerzett tudomást (két, Aushwitzból - 
csodával határos módon - megmenekült férfi hozzá intézett írásából) a 
megsemmisítő táborok minden képzeletet felülmúló rémtetteiről.

„Ilyen disznóságot nem látott még a világ, lesz, ami lesz, azonnal le 
kell állítani a deportálásokat.”5

Utasította a miniszterelnököt Endre László és Baky László 
államtitkárok leváltására. Ők voltak ugyanis Veesenmayer megbízottai, 
akik a budapesti gettó felszámolását végezték volna. Bár Veesenmayer 
a nyilasok hatalomra juttatásával fenyegetőzött, Sztójay mégis beadta 
a derekát Horthynak, a két államtitkárt menesztette, s a csendőrség 
elvonulásával a budapesti gettó megmenekült. Többszázezer magyar 
állampolgár életben maradhatott.

„Nincs a történelemnek még egy pillanata, amikor egyetlen 
ember halála akkora jótétemény lett volna az emberiségre, mint 1944. 
július 20-a. A több tábornokot és számos főtisztet soraikban tudó 
összeesküvők merényletet kíséreltek meg a Führer ellen. A térképasztal 
alatt a bomba valóban felrobbant, sokan megsebesültek, Hitler azonban 
szinte sértetlen maradt.”6

Ekkorra már bizonyossá vált, hogy a németek nem nyerhetik 
meg ezt a háborút, de akik a hálójukba kerültek, mint Magyarország, 
tragikus sorsukat éppen ennek felismerése és az ebből folyó politikai 
lépések megtétele miatt nem kerülhették el. Horthy a „becsületkódex” 
alapján még bízott a németek szavahihetőségében, ezért irányította oly 
szerencsétlenül a történelem ördögszekerében vergődő országot. 1944. 
augusztus 29-én leváltotta Sztójayt, és Lakatos Géza vezérezredest 
nevezte ki miniszterelnökké, akinek másfél hónapos tevékenysége „kül- 
és belpolitikailag egyaránt kedvező változásokkal járt. A teljes váltásra 
5  Bencsik Gábor: Horthy Miklós - a kormányzó és kora, 262. o.
6   uo. 265. o.
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és a németekkel való szembefordulásra azonban nem volt benne elég 
elszánás”7 A kormányzó megbízásából 1944. október 11-én sikeres 
fegyverszüneti tárgyalásokat folytatott Moszkvában, melynek lényege 
az volt, hogy ha a szovjet csapatok elérik hazánk határait, nem fogunk 
ellenállást tanúsítani velük szemben.

„Közben a front elérte Magyarországot, s a lakosságnak meg kellett 
tapasztalnia annak minden szörnyűségét. A harcoló alakulatok mindkét 
oldalról teljes gátlástalansággal használták ki erejüket a lakossággal 
szemben. Először a németek szedtek össze és cipeltek magukkal 
mindent, amit csak bírtak, majd az oroszok fosztogatták végig az elfoglalt 
területeket. A magyar történetírás évtizedekig mélyen hallgatott azokról 
a szörnyű megpróbáltatásokról, amelyet a lakosságnak a front áthaladása 
idején el kellett szenvednie, és még a szovjet rabszolgamunkára 
elhurcoltaktól is megtagadták legalább azt a jogot, hogy beszéljenek 
szenvedéseikről. A kortársak elől azonban nem lehetett eltitkolni, mi 
zajlik. Horthy pontosan tudta, hogy nem várhat tovább, akár megérett 
a helyzet a kiugrásra, akár nem.8

Veesenmayer meg volt győződve arról, hogy a harcok kimenetele 
szempontjából a főváros sorsa döntő fontosságú. Magyarországot 1944. 
október 15-kén nyíltan hadműveleti területté nyilvánította. Ifjabb 
Horthy Miklóst elraboltatta, és a mauthauseni koncentrációs táborba 
hurcoltatta.

A kormányzó lemondatta Lakatos Géza miniszterelnököt  
és katonákból álló kabinetjét, és ezen a napon délután 1 órakor 
beolvastatta a rádióban azt a proklamációt, amely Magyarországnak 
a háborúból való kilépését deklarálja. Válaszul a németek még aznap 
délután hatalomra juttatták Szálasi Ferenc nyilas vezért, s a rádió néhány 
óra múlva már az ő beszédét közvetítette. A híres (s naiv) kiugrási kísérlet 
tehát megbukott.

Veesenmayer személyesen ment a Várba Horthy letartóztatására, s 
őt az SS székházába hurcolták. A kormányzó ettől kezdve fogoly volt. 
Hamarosan aláíratták vele Szálasi Ferenc miniszterelnökké kinevezését, 
7  Romsics Ignác: Magyar miniszterelnökök, Rubicon, 2007/4-5, 20. o.
8  Bencsik Gábor: Horthy Miklós - a kormányzó és kora, 269. o.

azzal fenyegetve, hogy ha ezt nem teszi meg, Miklós fiát elpusztítják. 
(Tudjuk, hogy Horthy István, a kormányzó idősebb fia – és reménybeli 
örököse is a hatalomban – az orosz fronton 1942-ben hősi halált 
halt.) Hazánkban megkezdődött a nyilasterror, a magyar történelem 
legszégyenteljesebb időszaka. Szálasi fél éves rémuralmát csak a Himnusz 
szívbe markoló soraival jellemezhetjük:

Bújt az üldözött, s felé kard nyúl barlangjában,
Szertenézett, s nem lelé honját a hazában.
S ha egyik legnagyobb költőnk versbe öntött átéléseit idézzük, 

többet teszünk, mint ha a háborús statisztikák lapjait forgatnánk:
Az ország megvadult, s egy rémes végzeten 
Vigyorgott vértől és mocsoktól részegen
S ki néma volt netán, csak lelkesedni rest, 
Már azt is gyűlölték, akár a pestisest.
(Radnóti)

Nemcsak a zsidókat, az ellenállókat is tűzzel, vassal irtották. A 
Bajcsy- Zsilinszky Endre és Kiss János altábornagy által szervezett 
Nemzeti Felkelés Felszabadító Bizottságát felszámolták, a vezetőket 
Sopronkőhidán kivégezték. A Duna-parti cipőszobrok pedig megrendítő 
emlékei a fajelmélet dühöngésének, s minket Sára testvér hősiességére 
is emlékeztetnek.

A szovjet csapatok 1945. február 13-án, a sztálingrádi csatához 
mérhető véres ütközetben, házról házra nyomulva, több hónapos 
küzdelemmel „felszabadították” Budapestet. 1945 áprilisára az egész 
országból kiűzték a német haderőket.

S ami ez után következett: A szovjet típusú kommunizmus kemény 
és „puha” diktatúrájának évtizedei.

Tudjuk, átéltük...
Schéda Mária SSS
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Mily boldog az, ki benne él a Mában,
ebben a sokarcú, fejlődő világban,

mint bárki más, – de nem belőle él! 1

A szenvedésnek nincs hatalma a boldogságon

Margit testvér lelki örökségének újabb kötete a II. világháború 
idejéből, az 1940-1945-ös évek írásaiból készült válogatást 

tartalmazza. 
Az írások között több olyat találunk, amely címében is a boldogságra 

utal, a hat év társulati éves mottójából háromban szerepel a boldogság 
szó, magában a szövegben pedig 99-szer fordul elő a boldogság, 44-szer 
az öröm, s csak egyetlen egyszer a boldogtalanság.

A boldogság ugyanis Margit testvér életében nem a külső körülmények 
kifejezése.2 Ő a természetes helyett a természetfelettiség útját választotta, 
a természetfeletti élet csodája pedig az, „hogy a lélek a legmélyén, a 
legbelsőbb szentélyben képes örülni akkor is, ha a szeméből könnyek folynak, 
és jajok szólnak az ajkáról.” 3 „A kereszténység eredménye nem az, hogy 
nincs szenvedés a földön, hanem az, hogy a szenvedésnek nincs hatalma a 
boldogságon.” 4

Nem volt javíthatatlan álmodozó, aki nem vesz tudomást a világ 
és benne az ember sorsáról, vagy aki a földi boldogság helyett kizárólag 
az örök boldogságot kínálná fel az embernek.5 A krisztusi értékrend 
alapján álló, a korszellemtől független, tevékeny ember volt, aki a 
lelkiségért, boldogságért való élet-halál küzdelmet, a lelki megerősödést 
különösen fontosnak tartotta ebben az időszakban, amire a gyárilag 
kieszelt kegyetlenségek sorozata és a nagy nyomor volt a jellemző.6 
1  Szent-Gály Kata: Örvendező zsoltár
2  Vö. Kedves Olvasóinknak boldog új évet! ! c. írás, 31. o.
3  Merjünk boldogok lenni! ! c. írás, 65. o.
4 Slachta Margit lelki öröksége I. 1923-1939, Salkaházi Sára Alapítvány, Budapest, 2011., 
Szeresd felebarátodat, mint önmagadat! 1929. évi pünkösdi lelkigyakorlat, részlet, 71. o.
5 Vö. Közeledik a pünkösd! A diadalmas pünkösd ünnepe! c. írás, 38. o. és 
Január 6. c. írás, 119-123. o.
6  Vö. Küzdelem a lelkiségért c. írás, 97. o.
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Ismerjük a kor magyar- és világtörténelmi eseményeit, ahogy Margit 
testvér nevezi: a külső háborús és a belső szellemi frontot, amelyiken 
a testvérek Margit testvér vezetésével a háborúnál is pusztítóbb 
ideológiákkal, a vörös és barna veszedelemmel folytatták az egyáltalán 
nem veszélytelen harcot.

A földi és alvilági pokloknak való ellenállásban, a földi és örök 
boldogság megőrzésében segítségük volt a Szentlélek,7 a kegyelem, a nagy 
munka idején beállított negyed órácska külön szentségimádás,8 a hűség, 
az áldozat.9

„[…] az újpogányság irányzata már az egész állami és politikai életben 
felszínre jutott, és így [napról napra], sőt sokszor óráról órára felmerült a 
kérdés, hogy az Úristennek vagy a vele ellentétben álló állami törvényeknek 
vagy pártrendeleteknek engedelmeskedjünk-e. […] Az az elhatározásunk, 
hogy Krisztus Urunkhoz [cselekedeteinkkel] hűek maradunk, egyáltalán 
nem volt veszélytelen, és [ezért] a bekövetkezhető bonyodalmakat is 
tekintetbe vettük elhatározásunknál.”10 

A veszélyeket jellemzi, hogy a csendőrség központi nyomozó-
parancsnoksága 1941. október 21-én elrendelte Slachta Margit 
„bizalmas és feltűnés nélküli megfigyelését.”11 Pár hónap múlva – a 
Keresztény Női Tábor 1942. január hatodiki seregszemléje után 
– a német követ a külügyminisztérium útján emelt vádat ellene.  
Alsó fokon elítélték, és csak a Királyi Tábla mentette fel.12 
Egy év múlva Pest vármegye nyilvánosan megbélyegezte őt az  
1943. február 7-i közgyűlésen.13 A vatikáni és svéd védelem alá helyezett 
anyaházba és a testvérek által vezetett egyéb házakba nem egyszer törtek 
be a nyilasok, a Slachta Margit által szerkesztett A Lélek Szava c. lapot 
folyamatosan cenzúrázták, 1944-ben pedig be is tiltották.

Ilyen körülmények között Margit testvér a Szentlélek Úristen 

7  Vö. Közeledik a pünkösd! A diadalmas pünkösd ünnepe c. írás, 38. o.
8  Vö. Testvérek c. írás, 46. o.
9  Vö. Tanítás a mottóról c. írás, 1941., 53. o.
10  Istent dicsérő gyűlés jegyzőkönyve c. írás, 1945. május 22., 152-153..o.
11  MOL K149-1941-8—1626, SZTTI 1130/1.
12  Nemzetgyűlési Napló, 1947. II.25. 927. hasáb
13  Vö. Mona Ilona: Slachta Margit, Corvinus Kiadó, Budapest, 1997., 151. o.

segítségével folytatta a harcot, és őrizte, árasztotta a nyugalmat, hitet, 
nyitotta meg a boldogság titkát sokaknak.

Az országot keresztény és nemzeti szempontból sötét, csökönyös és 
tervezett erők ostromolják, ezért szükséges a harc felvétele, vagy ahogy 
az 1940/1941-es munkaév programjának a címe mondja: a Szentlelkes 
hadbavonulás.14 Margit testvér a testvérekkel tudatosítja, hogy ők a 
nagy közösség szociális munkásai, nem pedig kedélyes szalonok műkedvelő 
hölgyei.15 Háború van, legyünk katonák, írja nekik 1941-ben.16 A hadvezér 
Krisztus (ill. helytartója a pápa17) győzhetetlen, zászlaja a kereszt.18

Vezetésével a testvérek álpróféták, hamis irányzatok, pusztító 
eszmeáramlatok között harcolnak az igazságért, nem úsznak együtt az 
árral, nem hajtanak térdet-fejet a nem Istentől való földi hatalmasság előtt, 
még akkor sem, ha emiatt mindent elveszíthetnek.19

Krisztus az igazság. Margit testvér az ő keresztjével száll szembe 
a hatalom hordozóinak zajos, fegyveres, erőszakos, naponta változó 
bölcsességeinek jelszavaival, amiket rá akarnak kényszeríteni az 
emberek millióira, s amelyekkel az embereket boldogtalanná akarják 
tenni. Ebben az egyetlen összefüggésben használja a boldogtalanságot:  
„Ma ez az igazság, egy év múlva már más, és e hamis igazságok nyomában 
ott jár az emberek boldogtalansága.”20

1943-ban, a Társaság fennállásának 20. évfordulóján a Társaság 
hivatásául az újpogány világ újrakeresztelésében való szolgálatot21 jelölte 
meg. A földi pokol tüzét ugyanis a krisztusi igazságok és jogrend megtagadása
gyújtotta meg, s mindenki állampolgári, politikai tevékenységet végez, aki 
a tömegeknek előéli ezeket.22 

14  Vö. Szentlelkes hadbavonulásunk, Éves program c. írás, 41. o.
15  Vö. Testvérek c. írás, 45. o.
16  Vö. Szélvészben c. írás, 56. o.
17  Vö. Január 6. c. írás, 120. o
18  Vö. Szélvészben c. írás, 56. o. és Tanítás a mottóról c. írás, 1942., 76. o.
19  Vö. Tanítás a mottóról c. írás, 1941., 54-55. o.
20  Tanítás a mottóról c. írás, 1942, 75. o.
21  Vö. Társaságunk szellemi arcképe c. írás, 114. o.
22  Vö. Társaságunk szellemi arcképe c. írás, 116. o.
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Margit testvér azonban nemcsak előélte a krisztusi igazságokat, 
hanem a világnézeti tanfolyamok segítségével tömegeket tanított is erre, 
meghatározva a hit és a közélet kapcsolatát:

„[…] a keresztény meggyőződésnek alapjait kell magunkban 
megerősítenünk, azonban távolról sem maradunk az alaptételek egyszerű 
leszögezésénél, hanem levonjuk belőlük a következtetéseket. Át 
fogjuk tekinteni az egyénre, a társadalomra és az államra alkalmazandó 
igazságokat, melyek elől nem térhet ki sem az egyes, sem a közület, ha nem 
akarja az alapismereteket megtagadni.

Tanulmányainknak tehát csak kiinduló pontját képezik 
a krisztusi igazságok, a bennük rejlő kérlelhetetlen logikai 
gondolatsor végeredményben az államélethez vezet minket.”23 

„A hitigazságok hivatása nem kizárólag az, hogy az embert az 
örökkévalóságban boldogítsák. Első hivatáskörük a föld: ahol érvényre 
jutnak, ott megáldják a földi életet.”24 

1942-től Margit testvér vezetésével országos mozgalommá szélesítve 
rendezték a világnézeti tanulmányestéket, A Lélek Szava is teljesen ennek 
szolgálatába állt. Kivonultak a mozifrontra, és megkezdték a világnézeti 
filmdélutánokat, estéket, matinékat, villámelőadásokat. Dramatizált 
előadásokon ismertették a pápa körleveleit, felhívva a figyelmet minden 
egyes ember felelősségére. Lelkigyakorlatokat tartottak a világnézeti 
Credo alapján.25 Beadványokat, leveleket szerkesztettek, gyűjtéseket, 
karitatív akciókat szerveztek a katonák, hadifoglyok, munkaszolgálatosok 
sorsának javítása, a krisztusi igazságok érvényesítése, az emberi méltó-
ság megőrzése, az ország lelki egészségének szolgálata érdekében.26 

A deportálások megkezdését követően még intenzívebb lett 
Margit testvér levelezése. Ha kellett, a helyszínre utazott (1941-
ben Körösmezőre, 1942-ben, 1943-ban Szlovákiába), sokat 
23 Világnézeti és társadalomtudományi tanulmányaink teljes anyaga, Első tanulmányi est, vázlat, 
A Lélek Szava, IX. évfolyam 2. szám, 1942. február, 12. o.
24  Miért bocsátja A Lélek Szava hasábjait a Keresztény Női Tábor rendelkezésére? A Lélek Szava, 
IX. évfolyam 2. szám, 1942. február, 10. o.
25  Vö. Credo c. írás, 128-132. o.
26 Vö. Társaságunk féléves munkája a hazafias és háborús fronton c. írás, 101-104. o.

alkalmatlankodott a hatóságoknál, egyházi és civil kapcsolatok révén 
próbálta elérni az elhurcolások beszüntetését, kihallgatást kért és 
kapott a pápánál, amivel sikerült megakadályoznia a szlovákiai zsidók 
deportálását. Itthon a testvérek és a munkatársak segítségével ezernél 
jóval több üldözöttet mentett meg. Hamis papírokat szerzett számukra, 
különböző városokban és falvakban helyezte el a menedéket kérőket, 
megnyitva a Társaság és a testvérek vezetése alatt álló házakat egyaránt.27 

Ennek az embermentésnek lett tudatos áldozata Salkaházi Sára 
testvér, akinek életfelajánlását az Úristen elfogadta.28 

Az Atyaisten, mindenek Teremtője, Atyja, Birtokosa, minden 
hatalom Kútfeje, minden jognak Forrása, minden törvényszerűség 
szerzője, a mindenség Kormányzója, mindenek Uralkodója, személyes- 
és közéletünk Ura vonta be Margit testvért és a testvéreket ebbe a 
hatalmas munkába és tette azt eredményessé.29

Segítsen minket ez a kötet is abban, hogy a mai, ugyancsak nehéz 
történelmi körülmények között újra felfedezzük a hit útját,30 megvalljuk 
és megéljük hitünket, új erőket nyerjünk belőle és örömmel, félelem 
nélkül tekintsünk a jövőbe.

Németh Emma SSS

27 Vö. Mona Ilona: Slachta Margit, Corvinus Kiadó, Budapest, 1997., Korszellemtől 
függetlenül c. fejezet
28 Vö. Istent dicsérő gyűlés jegyzőkönyve c. írás, 1945. május 22., 155-158. o.
29  Vö. Credo c. írás, 128-132.. old.
30 Vö. XVI. Benedek pápa: A hit kapuja című motu proprio kiadott apostoli levele, 2011.
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Margit testvér aktualitása

A kiábrándultság korát éljük, amikor félmilliós demonstrációt agyon 
lehet hallgatni, amikor pénzügyi csoportok gyarmatosító körei a 

demokráciára hivatkozva akarnak irányt szabni nemzetek sorsának, 
amikor embercsoportok önazonosságát, vallását, nyelvét, kultúráját 
likvidálják, és megint csak Róma vesz egyedül tudomást minderről, s 
emeli fel a szavát.

Talán ezért ma már nem irritál annyira, amikor a politikai fordulat 
után felnövő nemzedék kérdez rá, sőt ítéli bűnösnek azt, hogy a szülők, 
nagyszülők nemzedéke miért nem lett mind vértanú vagy legalábbis 
hitvalló, amit én, a túlélő, az irgalom szemével próbálok érteni.

De éppen itt érzem az idők jeleit! Most fontos odaállítani a 
szekularizmusba, relativizmusba és individualizmusba belefáradó új 
világ elé Margit testvért, a prófétát.

Ki a próféta?
Az, aki Isten szemével tudja látni – láttatni a múlt, a jelen és a 

jövő eseményeit. Aki a múlt és jelen tapasztalatából rá tud mutatni 
a jövőt – és az örök életet veszélyeztető, akár kívánatosnak is tűnő 
kompromisszumokra.

Varga László, a Keresztény Demokrata Néppárt örökös tiszteletbeli 
elnöke válaszolta a következőket arra kérdésre, hogy elfogadja-e Slachta 
Margitot: „Mint szerzetest igen, mint tanítót igen, mint az üldözöttek 
támogatóját úgyszintén, mint politikust csak úgy, hogy hirdesse a közéleti 
tisztaságot, de a megvalósításban nagyon nehéz volna követni.”

Mennyire kihangzik ebből a reménytelenség hangja: Isten Országa, 
a kereszténység nem valósítható meg, nem okos ezt erőltetni. Ma is 
hangoztatják: a vallás, az erkölcs magánügy, az egyház ne politizáljon, 
ne emelje fel szavát az igazságtalanság ellen, mert érdekeket sért, stb.
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Margit testvér ezzel szemben ezt mondta: Bár nem reméltük, hogy 
sikerrel küzdhetünk, azért természetesen mindent meg kellett tennünk...

S ez a „természetesen” a természetfeletti lét, az örök életre irányuló 
élet életérzése.

Emberileg ma sincs remény, de a mi reményünk a Spe Salvi – az 
Üdvösség reménye, bizonyossága, ahogyan arról Benedek pápa beszél 
az enciklikájában. S a megváltottságunk öröméből fakadó remény 
és életerő tesz képessé arra, amire meghív bennünket Margit testvér.  
Slachta Margit a közélet minden területén vállalta, hogy mint minden 
Isten embere, prófétai jel, az ellentmondás jele legyen, aki meri vállalni 
a kortársak, a közszellem ítéletét, aki nem hasonulni akar, hanem a 
Szentlélek erejével hatni akar a közszellemre. Olykor ezzel emberéleteket 
tudott menteni, olykor pedig csak az az érdeme, hogy legalább valaki 
kiállt az örök értékek, a haza, a hitoktatás, az igaz, a jó, a szép, a szent 
érdekében.

S erre azért volt képes, mert ismerte személyesen Krisztust, aki 
maga az Igazság, a Jóság, a Szépség, a Szentség. Margit testvér átadta 
életét a személyes Szeretetnek, és minden történelmi fenyegetettség, 
siker és sikertelenség közepette is, a Megszentelő Szeretet hordozója, 
képviselője, küldötte volt.

Margit testvér, segíts, hogy természetes legyen számunkra: mindent 
meg kell tennünk azért, hogy Isten szeretetének jelévé válhassunk, akkor 
is, ha ez egyben az ellentmondás jelévé tesz bennünket is a közszellem 
történelmi, viharos mindennapjaiban.  

 Sztrilich Ágnes SSS

Kegyelemtől éltetett boldogságot!

1940

Kedves Olvasóinknak boldog új évet!

Ha sötét, ólmos fellegek úsznak is az égen, ha orozva kelő vihar 
moraja remeg is a levegőben, ne utasítsa vissza senki ezt a jó- 

kívánságot!
Köszöntésünk január elsején ilyen körülmények között is: boldog 

új évet!
A boldogság nem külső körülmények kifejezése. Nem kívülről ránk 

aggatott ünnepi köntös, nem mástól belénk szuggerált örömérzet.
Ó, vannak ilyen boldogságok is, de ezeknek csak álneve ez. Ezek 

olyanok, mint a kártyavár, mely a leggyengébb szél fúvására összeomlik. 
Ezek olyanok, mint a festett pír az arcon, mely csak hazudja az életet.
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A valódi boldogság a lélek mélyén é1, ott bent van a feltétele, forrása. 
Mélyről fakad, és úgy árad kifelé.

A Szentlélek, a vigasztaló, erősítő, megszentelő, teremtő, a 
boldogságnak Lelke.

Ő a boldogságot nem kapja, hanem megteremti, létrehozza, 
fokozza, sokszorozza, árasztja. Ő a boldogságnak éltetője, hordozója. 
Nem ő függ a körülményektől, de ő alakítja át a föld színét.

Mi, a földnek gyenge gyermekei, nem lehetünk abszolút, isteni 
értelemben függetlenek a körülményektől. A mi kedélyünkre rávetődik 
a terhes fellegek borúja, a mi szívünkben végigrezeg a közelgő vihar 
moraja. De ha nem akadályozzuk a kegyelem munkáját, sőt, ha 
együttműködünk vele, akkor lelkünk eljut az istengyermekség 
függetlenségének magasába, ahol akkor is süt a nap, mikor a földhöz közel 
felhők gomolyognak. Habár látni fogjuk a zivatar és vihar tombolását, 
de villámai alattunk fognak cikázni, és ereje csak lábainknál tombol.

Ebben a magasságban ad nekünk Atyánk az ő Szentlelkének 
erejéből és hasonlatosságából. Mi is tudunk majd világosságot gyújtani 
a magunk és mások éjszakájában, verőfényt adni sötét borulatoknak, és 
mosolyra deríteni keserű ajkakat. 

Megnyitja nekünk a Szentlélek a boldogság titkát magunk és mások 
számára, kiemel a kötöttségből az Isten fiainak szent szabadságára. 

Ezért: boldog új évet!
Kedves Olvasók! Boldog új évet, olyant, melyet nem mi várunk 

másoktól és a körülményektől, hanem melyet a mi Atyánk gazdagságából 
merítve élünk, őrzünk, ápolunk, hozunk, nyújtunk, ajándékozunk, 
sokszorozunk magunknak és másoknak. 

Slachta Margit

(A Lélek Szava, VII. évfolyam 1. szám, 1940. január 1.)

A boldogságról

Mikor elolvastad A Lélek Szava januári jókívánságát, azt mondtad     
talán, hogy gyönyörű és nagyszerű gondolat az olyan boldogság, 

melyet a kegyelem hordoz, tehát a Szentlélek éltet, de lényegében 
mégsem világos előtted az, hogy mi ennek a lényege, és hogy miképp 
kell azt magunkban megteremtenünk. Pedig e nélkül nem juthatunk 
birtokába, mert ez a fontos!

Mindenekelőtt világosan meg kell különböztetnünk a természetes és a 
természetfölötti, vagyis kegyelmi erőkből élő boldogságot.

A természetes boldogság érzelmi világunkban, kedélyünkben van, 
és tőlünk független tényezők eredménye. Ilyenek: derűs természet, jó 
egészség, főleg ép idegrendszer, szerető és szeretett környezet, sikeres 
munka, eredmények, rózsás kilátások, kellemes életfeltételek, vidámító 
szórakozások, velünk született szívjóság, tehetség, és sok más hasonló 
érték, amit az élet nyújthat.

A természetfölötti a lelkiségünkben van. Tényezői: a Szentlélek segítő 
és megszentelő kegyelme, a felismert jónak hűséges gyakorlása, az 
istengyermekség és istenbirtoklás tudata, a szív békéje és a lelkiismeret 
nyugalma. Ezekhez járulhatnak a fönt felsorolt természetes értékek, 
melyek a boldogság érzését teljessé teszik, de nem képezik lényegét. 
Az Úristen megadhatja azt minden külső feltétel nélkül, sőt minden 
külső körülmény ellenére is, mint azt szent őseink életében látjuk nagy 
szenvedéseik, sőt vértanúságuk közepette is.

Tudnunk kell, hogy az érzés nincs hatalmunkban, azt kizárólag 
a szeretetnek, vigasztalásnak, boldogságnak Lelke, a Szentlélek 
adhatja, de annak föltétele, hogy megadja-e, tőlünk függ. Tőlünk 
függ, hogy szeretjük-e a jó Istent, hogy hűségesen gyakoroljuk-e a jót, 
hogy kerüljük-e a bűnt, hogy jót akarunk-e másoknak. Mindezekkel 
megadjuk a természetfeletti boldogság számára az alapot, a feltételt, mert 
ha bűneinkkel, hűtlenségünkkel nem akadályozzuk a Szentlelket, akkor 
ő belénk önti a lelki boldogságot, hiszen szomjazza, hogy adhassa.

Kegyelemtől éltetett boldogságot!1940
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Még egy másik különbség is van a kettő között. Az első bizonytalan, a 
második biztos. Az elsőt minden lépésnél elveszíthetjük, megőrzése nincs 
hatalmunkban, mert feltétele rajtunk kívül van. Egyik napról a másikra 
elveszíthetjük azt, ami ezt a természetes boldogságot hordozta, és azzal 
együtt elveszítjük magát a boldogságot is. Egy betegség, a megöregedés, 
rajongva szeretett mieink elveszítése, halál, meg nem értés, hálátlanság 
vagy hűtlenség által, rosszakaratú irigyek aknamunkája, sikertelenség, 
megaláztatás, anyagi tönkrejutás máról holnapra véget vethetnek 
neki. Egy csapással belekergethetnek a diszharmóniába, keserűségbe, 
csalódottságba, őrületbe vagy éppen a halálba.

A lelki boldogságnak alapja az akaratban, értelemben, lelkiségben 
és végeredményben a kegyelemben van. Nincs a földön Isten után más 
ura, csak mi magunk, akiknek akarata, értelme, imája hordja azt. Nincs 
hatalom, mely tőlünk elrabolhatná, ha mi magunk nem adjuk oda. 
Tőlünk függ, hogy ragaszkodjunk a jóságos mennyei Atyához, hogy 
teljesítsük parancsait, hogy ne tegyünk meggyőződésünk ellen, hogy jót 
akarjunk embertestvéreinknek. Az egész világgal szemben meg tudom 
lelkem boldogságának várát őrizni, ha belekapaszkodom a Szentlélek 
kegyelmének erejébe, és nem adom át lelkem kapujának kulcsait az 
ellenségnek.

Éppen azért, amíg a természetes boldogság kísérője folytonos 
nyugtalanság, aggodalom, bizonytalanság, addig a kegyelmi boldogság 
kísérője az Úristenben horgonyzott remény biztossága; a külvilág 
hatalmával szemben a felszabadítottság; felelősségem tudatából 
származó kötelesség, az Úristen hűségére és irgalmasságára támaszkodó 
erő.

Ó, fáradozzunk, testvérek, abban, hogy átértsük és átéljük a 
Szentléleknek ezt a nagy ajándékát! A többi hozzáadatik nekünk.

Slachta Margit

(A Lélek Szava, VII. évfolyam 2. szám, 1940. február 1.)

1940

A Szentlélek-templomért

Kedves Testvéreim!

A templomalap összege idén elérte a 100 000 pengőt, mely tőkét   
házakba fektettük, nehogy elértéktelenedjék. Így remélem, hogy 

1941-ben az építés tényleg megkezdődhet. 
Ha figyelemmel kísértétek az akciót, akkor tudjátok, hogy ez 

nem egyszerűen csak a templom felépítésére irányul. A templom csak 
centruma lesz annak a valláserkölcsi mozgalomnak, melyet a Szentlélek-
szövetség által és segítségével országossá akarunk tenni, és melynek célja, 
hogy a materializmusba rántott mai embert kiragadja a pogányságból, 
igyekezzék a Szentlélekhez kapcsolni, és így elérni, hogy az ország 
mintegy a Szentlélekből újjászülessék. 

E cél elősegítése végett szeretnék megindítani egy folyamatosan 
megjelenő könyvet ezzel a címmel: Két temploma épül a Szentléleknek. 
Tudniillik a fizikai templom és az egyedek lelkében az élő templom. 

Ez a könyv az emberi élet hét évtizedére terjedne ki, kezdődne a 7. 
életévvel, és végződne a 77. [életévvel]. Az első kötet tehát gyermekeknek 
szólna, aztán az ifjúságnak, majd az érett embernek, és végül az 
öregeknek. 

Célja, amint fent említettem, élő kapcsolatba hozni az embert a 
Szentlélekkel, illetve ezt a kapcsolatot elősegíteni, mert hiszen azt 
valósítani csak a kegyelem tudja. 

Ennek a könyvnek valóban műnek kell lennie. Rá kellene ébresztenie 
az embert a kegyelem valóságára, a Szentlélek titokzatos működésére, 
arra, hogy hogyan legyen az ember örömben, bánatban, sikerben, 
megpróbáltatásban lelki. Meg kell tanítania, hogy melyek a Szentlélek 
ajándékai, és melyek a Szentlélek ellenes bűnök és beállítottságok az 
ember részéről. [Meg kell értetnie a hívővel] a szentségekben a kegyelmet, 
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mint tényezőt, [és azt,] hogy csak a Szentlélek kegyelme által lehet Isten 
gyermeke, vagyis nélküle nem lehetséges a természetfölötti élet. Szóval 
ez a könyv a szentlelkes emberi élet könyve lenne. 

Készítettem egy kis tervet, melyet itt közlök. De Szent Benedek 
atyánk azt mondja, hogy nagy vállalkozásoknál szólaljon meg mindenki 
alázatosan. Nem lehet tudni, kinek ad jó meglátást vagy gondolatot a 
kegyelmek nagy Ajándékozója. 

Azért közlöm tehát veletek, kedves Testvéreim, a tervezetet, 
hogy gondolkozzatok rajta, imádkozzatok, hogy ez a könyv tényleg 
kegyelemhordozó legyen! Írjátok meg, ha vele kapcsolatban 
meglátásotok, gondolatotok van! 

Amint írtam, a könyv csak folyamatosan fog megjelenni, de az 
anyagbeosztást az egészre [vonatkozóan] el kell készíteni, és a szerint az 
egyes köteteket kidolgozni. 

Köszönök előre is minden imasegítséget és együttműködést. 

Szeretettel                                                             

Margit testvér

(A Testvér, XI. évfolyam, 1-2. szám,1 1940)

1 Az eredeti sorszámozás római számmal szerepelt a kinyomtatott lap első oldalán: XI. évfo- Az eredeti sorszámozás római számmal szerepelt a kinyomtatott lap első oldalán: XI. évfo-
lyam I-II. szám

1940

Közeledik a pünkösd!  
A diadalmas pünkösd ünnepe!

Minden ünnep öröm. De várhatunk-e ünnepet nagyobb készülettel, 
feszüléssel és örömmel, mint a pünkösdöt?

A pünkösd kibontakozást, befejeződést, célba érést jelent. Azt 
jelenti, hogy a Szentlélek megkoronázza a teremtésnek művét, melybe 
az ember belerontott, de melyet a Megváltó kiszabadított a romlás 
zsarnoki hatalmából, és visszahelyezett a mennyei Atya kezébe. De mit 
használna, hogy születtünk, hogy megváltattunk, ha nem tudnánk a 
megváltottság állapotában megmaradni, ha meg nem szenteltetnénk, 
ha nem nyernénk erőt és világosságot ahhoz, hogy Isten gyermekei 
maradhassunk?! Mit ér a kezdés és küzdelem, ha nem koronázza azt 
meg győzelem?!

Az Úristen művei soha sem tévesztenek célt. Ő ugyan meghagyja 
az embernek egyszer odaadott szabad akaratát, mellyel látszólag bele is 
ronthat terveibe, de a végső kibontakozásnál az ő fölséges gondolatai 
valósulnak, bármily kitérések, megszakítások, sőt derékba törések jelzik 
is útirányát. Végleg nem győzhet senki sem ellene, csak vele. Jó erre a 
mai apokaliptikus időben sokszor gondolnunk, és rendületlenül állnunk 
azon lobogó alatt, melynek Ura, a Szentlélek, még sohasem veszített 
csatát, és nem is fog!

Fölséges és nagyszerű ünnep, pünkösd! Isten legyőzhetetlen Lelkének, 
szeretetben, békében, vigasztalásban és erőben győzelmes Lelkének 
diadalünnepe! Jöjj!

A mi idei pünkösdünknek egészen különös bensőséget ad az a 
tény, hogy idén egybeesik a Megszentelő Lélek ünnepe kis Társaságunk 
alakulásának évfordulójával. Május 12! 1923-ban lett ez a nap 
kitörölhetetlenül emlékezetes életünkben.

Kegyelemtől éltetett boldogságot!
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Az idei május 12-e nagy jót rejt számunkra, melyet a kegyelmek 
Osztogatója nekünk, gyarló, szegény, de feléje törekvő gyermekeinek 
ad.

Idén tesz fogadalmat Krisztilla testvérünk, akiben Társaságunk 
fájának örökimádó ága meghozta az első bimbót, miután Piroska néni 
késői hivatásában előzőleg már kihajtott. Bizonyára azért adta nekünk 
a mi jóságos Istenünk most ezt a nagy ajándékot, hogy emlékezetessé 
tegye számunkra alakulásunknak azt az évfordulóját, mely egybeesett a 
Szentléleknek nagy ünnepével.

A mi részünkről mivel tegyük emlékezetessé mi ezt az évet? S mit 
adjunk viszont az Úrnak mindazokért, amiket nekünk adott?

Határozzuk el hálás és nagylelkű lendülettel, hogy nemcsak így-
úgy, hanem apostoli, térítői lelkesedéssel fogunk együttműködni a 
Szentlélek-szövetségnek abban a most kibontakozó mozgalmában, 
melyet azért indít, hogy az emberhalál és istenalkonyat mai világában 
hazánkat országos méretekben a Szentlélek Úristenhez közelebb 
hozza, és így hozzásegítse ahhoz, hogy földi és alvilági pokloknak és 
ördögöknek ellenállva, megmaradjon Krisztus Király uralma alatt, és 
így megőrizze földi és örök boldogságát.

Margit testvér

(A Testvér, XI. évfolyam 4. szám,2 1940)

2 Az eredeti sorszámozás római számmal szerepelt a kinyomtatott lap első oldalán: XI. évfo- Az eredeti sorszámozás római számmal szerepelt a kinyomtatott lap első oldalán: XI. évfo-
lyam IV. szám

1940

Közeledünk az előkészítő Szentlélek-
templom megvalósulásához!

Amint tudjátok, a nagy Szentlélek-templom nem egy önmagában 
való cél, hanem eszköze és központja lesz a Szentlélek-kultusznak. 

Ezért nemcsak az a gondunk, hogy megvalósítsuk a templom építését, 
hanem ugyanúgy az is, hogy a Szentlélek ismeretét és szeretetét terjesszük 
és mélyítsük az emberek közt.

Hogy mindkét cél elérését siettessük, azért decentralizáljuk és 
rendszeresítjük a munkát.

Lapunk jelen számában láthatjuk azt a kimutatást, mely feltünteti, 
hogy hány plébánia és filia van hazánkban, és abból hány vett eddig 
részt a léleknapi gyűjtésben. Amint látjuk, az összeseknek csak egyötöde. 
Minthogy az engedélyt a gyűjtésre minden évben megkapjuk, szinte bűn 
lenne nem intenzívvé tenni az akciót, hiszen a Gondviselés kezünkbe 
adta a templomépítés megvalósításának lehetőségét.

Tapasztalásból tudjuk, hogy csak akkor van eredmény, ha valamin 
szeretettel, odaadással, személyes ráhatással dolgozunk. Ezt kell 
tennünk ezzel a munkatérrel is. Azért, hogy egy-egy testvérre ne jusson 
túlságosan sok, tekintve, hogy amúgy is elfoglalt mindenki, mindenkit 
arra kérek, hogy csak egy esperesi kerületet tartson kézben, ami 12-20 
plébániát jelent.

Miben állna egy-egy ilyen kis kerület ellátása? 
Innen a központból kimennek körlevelek a plébánosokhoz, 

melyekben azt kérem, hogy határozzák meg, melyik nap lenne alkalmas 
náluk a gyűjtésre: mindenszentek, pünkösd, vagy nyaraló telepeken egy 
júliusi vagy augusztusi vasárnap-e? Kérem, hogy engedjék meg évente 
kétszer A Lélek Szavának árusítását, nyolcfilléres árban (mert 6 fillér 
nagyon kevés a költséghez viszonyítva).

Kegyelemtől éltetett boldogságot!
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Ezen kívül kérem egy hívének nevét és címét a plébánia (filia) 
területéről, aki kész úgy a gyűjtést, mind a lapárusítást bonyolítani.

E kérdésekre szóló válaszadás megkönnyítése végett egy rovatos 
levelezőlapot küldünk.

Ezt a központ végzi el. A visszaérkező levelezőlapot már annak a 
testvérnek vagy munkatársnak küldjük el, aki egy-egy esperesi kerületet 
posta útján kézben tart.

Az illetőnek feladata, hogy minden plébániának és filiának 
nyilvántartó lapot adjon, melyet dossziéban együtt tart.

A levelezőlapon beérkező válaszok szerint vegye fel a fonalat az 
illető helyekkel. Nekünk gyűjtés vagy lapárusítás előtt írja meg, hogy 
mit kell az illető közösségnek küldenünk.

Hivatalosan tehát csak kétszer egy évben lesz a kerületvezetőnek 
dolga, de ha meleg és élő kapcsolatot akar az illető munkatársakkal 
tartani, kell rájuk gondolni például újévkor vagy más nevezetes 
alkalomkor. Fel kell keresnie időről időre, ha arra ok van, néhány 
közvetlen sorral stb., szóval kézben kell az illető helyet tartania.

A Szentlélek-kultusz propagálása egyelőre tehát abban fog állni, 
hogy a lapot terjesztjük. Később a Szentlelkes élet könyve fogja ezt 
kiegészíteni. […]

Persze a munka akkor lenne tökéletes, ha egyszer valamikor mindenki 
személyesen végiglátogatná kerületét, amint ennek szükségességét 
és hasznosságát az egyik munkatársunk rögtön megállapította, és 
ajánlkozott a személyes körülutazásra.

Ezen kívül az eredmény annál biztosítottabb, minél inkább személyes 
kapcsolatokból indul ki a munka. Azért, akinek egyes helyeken ilyen jó 
privát kapcsolatai vannak, az írja meg, hogy ő melyik esperesi kerületet 
választja magának. Póli anya ilyen alapon foglalta le a sümegi esperesi 
kerületet. Hunyadi Béláné mindjárt egy egész egyházmegyét vállalt.

Hogy az illető helyek személyes felkeresése milyen fontos, azt 
mutatja az Egri Egyházmegye, ahol még most is megvan annak a 15 
évvel ezelőtti körútnak hatása, melyet annak idején a gödöllői jelöltek 
tettek.

1940

Most tehát várom, kedves testvérek, hogy lelkesen, örömmel és 
hamar jelentkeztek, megírva, hogy melyik esperesi kerületet foglaljátok 
le magatoknak vagy helybeli munkatársaitoknak. Talán akad vállalkozó. 
[…]

Margit testvér
(A Testvér, XI. évfolyam 4. szám,3 1940)

Szentlelkes hadbavonulásunk

Éves program

Itt van az őszi munkaévnyitó, és még csak most küldöm el A Testvér 
lapjain azt a programot, amelyet közgyűlésünkön magunk elé 

tűztünk, és amelyet röviden a következőkben foglalhatok össze:
Ebben a kiváltságos évben, amelyben május 12-én egybeesett 

pünkösd vasárnapja, vagyis az Egyház születésnapja és alakulásunk, 
vagyis a Társaság születésnapja, a Szentlélek Úristennek valami hódoló 
nagy ajándékot szeretnénk felajánlani. Kedvesebbet nem lehetne 
elgondolni, mint azt, hogy az ő kegyelmével igyekszünk szentlelkes hatás 
alá venni az országot, amelyet keresztény és nemzeti szempontból sötét, 
csökönyös és tervezett erők ostromolnak.

A programot kitűzni könnyű. Megérteni is az. Szépségét, 
szükségességét, jelentőségét is látjuk első tekintetre. De mint mindennek, 
úgy ennek valósítása sem olyan könnyű. Szeretetet, gondosságot, 
szervezettséget, odaadást és kitartást tételez fel. De feltételez még  

3  Az eredeti sorszámozás római számmal szerepelt a kinyomtatott lap első oldalán: XI. év-  Az eredeti sorszámozás római számmal szerepelt a kinyomtatott lap első oldalán: XI. év-
folyam IV. szám
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mást is. Nekünk magunknak kell könyörögnünk, hogy a Szentlélek 
Úristen kegyeskedjék minket, gyatra eszközöket felhasználni. Minden 
erőnkkel, igyekezetünkkel azon kell lennünk, hogy lelkünkben akadályt 
ne vessünk a kegyelemnek, hogy a hibákat, bűnöket gyomláljuk; tehát 
az országos hódításnak önmagunkon kell kezdődnie.

A kifelé való munkát megkezdtük. Esperesi kerületek szerint 
felosztottuk az ország területét.

Mindenkinek, akinek esperesi kerülete van, feladata, hogy 
személyes meglátogatás, vagy ha ez nem lehetséges, akkor levelezés által 
állandó kapcsolatot teremtsen a kerületben levő falvakkal, városokkal. 
Hogy a plébánosokat ne terheljük, tőlük csak az engedélyeket kérjük, 
és gyönyörű mozgalmunknak jóakaratukat nyerjük meg. A gyakorlati 
lebonyolítást azonban helybeli lelkes nők, férfiak vagy fiatal leányok 
közreműködésével intézzük.

Miben áll a munka?
1. Mindenekelőtt megszervezzük a léleknapi4 gyűjtést, amely máris 

itt van a küszöbön.
2. Arra törekszünk, hogy A Lélek Szavát minden községben a 

templomoknál árusítsák. Idén már október 16-án kihozzuk a nyomdából 
a lapot,  hogy az árusítás lehetőleg a mindenszenteket megelőző vasárnap 
megkezdődjék, és a léleknapi gyűjtést így alátámassza.

Fontos!
A gyűjtés és A Lélek Szava terjesztése nem tartozik elválaszthatatlanul 

össze. Lehetséges, hogy valahol csak A Lélek Szavát tudjuk elhelyezni, 
lehetséges, hogy másutt csak a gyűjtést tudjuk [megvalósítani]. Legjobb 
természetesen, ha a mindenszenteket megelőző vasárnaptól kezdve 
már kapható helyben a lap, és ha mindenszentekkor vagy november 
folyamán a gyűjtés is lehetséges.

Kedves Testvéreim, sürgősen levelezzétek le, hogy a kerületetekben 
mely helyre, hány példány Lélek Szavát kérnek. A választ sürgősen 
közöljétek Natália testvérrel, aki az akciót szervezi. Az illetőnek a pontos 
címét is adjátok meg, akihez a lap küldendő. Tájékoztassatok mindenkit 
előre arról, hogy ha nem adták el a lapot egyik vasárnapon, hozzák 
4  halottak napi

1940

forgalomba a következő vasárnap, és az illető munkatársat kérdezzétek 
meg arra nézve is, hogy hány példány menjen aztán havonta állandóan 
ilyen csoportos árusításra. Nem baj, ha csak 5 vagy 10 darab, a fontos 
az, hogy biztos és állandó legyen.

Mielőbb tudnunk kellene, hogy mennyi példány menjen 
mindenszentekre, hogy a nyomdában a szerint rendelhessük meg, 
és elkerülhessük az oda- és visszaküldéssel a felesleges kiadást. 
Amennyiben lesznek megmaradt lapok, tudatni kell a munkatársakkal, 
hogy a kiadóvállalatnak visszaküldött példányok 2 fillérrel mennek 1 kg-ig 
hírlapdíjszabás alapján. Csak rá kell írni, hogy visszamaradt példányok.

Itt van azután a Szenvedő lelkek naptára is, amely már kijött 
a nyomdából. Erre vonatkozóan is kérünk értesítést, hogy hány 
példányban menjen mindenhova. Az idei nagyon szép, és nyolc oldallal 
bővült.

Mivel többfelé érdeklődnek, az előfizetésre vonatkozóan a 
következőket közlöm: 1940-ben az előfizetés 2.20 pengő naptárral 
együtt. Megmarad az eddigi előfizetési összeg is: 3.50 pengő és a naptár 
4 pengő. De ez nem kötelező, hanem ez az ún. pártoló előfizetési díj. Aki 
ennyit szán, a mozgalmat támogatja.

A rendes előfizetésekre vonatkozóan tudni kell, hogy az azért több, 
mint ha a templomoknál példányonként veszik meg, mert az egyes 
címekre való küldés sok munkával jár, és a portót minden egyes példány 
után külön kell fizetni. Azonkívül bizonytalan az áralakulás.

3. Nagyon jó volna emlékező estéket is rendezni, akár belépődíjjal, 
akár a nélkül, és még ennél is jobb, mert talán több lelki haszonnal jár, 
ha úgy rendezzük meg az emlékező estét, hogy az kizárólag ájtatosság 
legyen a szegény lelkek javára. Így rendezi meg évente Nusi néni: már 
minden ember tudja, hogy a Bakáts téri templomban mindenszentek 
estéjén a halottakért ájtatosság van. A prédikáció a szegény lelkekről 
szól. Ott elvégzik a rózsafüzért. Még szebb volna bevezetni a halottak 
zsolozsmáját. A Bakáts téri plébános úr katafalkot is állíttat, és a Liberat 
mondja. Ezeknél az emlékező estéknél a szentbeszédben ajánlják a hívek 
figyelmébe az adakozást, akik azután a kimenetnél a perselybe teszik az 
adományokat. Ennek értéke különösen akkor van, ha ezt minden évben 
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rendszeresen megismételjük, mert akkor az előkészítés úgyszólván nem 
kerül semmi munkába, legfeljebb egy plakát szükséges.

Ha pedig világi emlékező este, akkor vigyázzunk a stílusos programra. 
Beszédanyagot ehhez rengeteget találunk A Lélek Szava régi számaiban.

4. Még azt akarom megjegyezni, hogy ha valahol nem kapunk 
engedélyt templomi gyűjtésre vagy A Lélek Szava árusítására, akkor se 
mondjunk le ennek lehetőségéről. Akkor intézzük el valamely helyben 
működő egyesület vagy egyszerű privát ismerőseink útján!

Az amerikai mondja: where is a will, there is a way, vagyis akiben 
megvan az akarat, az megtalálja a módot is.

Azért kedves testvérek, mindenki tekintse esperesi kerületét úgy, mint 
Magyarországnak azt a részét, amelynek Szentlélekkel való keresztelése 
tőle függ. Nagyon egyszerű részletekből és parányokból tevődik össze 
minden nagy mű. Ha hűségesen és állhatatosan végezzük a munkát, a 
terv valósulni fog.

Kérjük a Szentlélek Úristent, engedje meg nekünk, hogy 
célkitűzésünk ne maradjon terv és vágy, és hogy így jövő pünkösdkor 
igazsággal ajánlhassuk fel neki azt a munkát, mellyel küszködő hazánk 
Lélekkel való keresztelkedésében közreműködtünk.

Margit testvér

(A Testvér, XI. évfolyam 10. szám,5 1940)

5 Az eredeti sorszámozás római számmal szerepelt a kinyomtatott lap első oldalán: XI. évfo- Az eredeti sorszámozás római számmal szerepelt a kinyomtatott lap első oldalán: XI. évfo-
lyam X. szám

1940

Testvérek!

A nagy közösségnek vagyunk szociális munkásai,
nem kis családok gyenge női tagjai,

nem kedélyes szalonok műkedvelő hölgyei!

Az események vágtatva sodorják hazánkat ismeretlen végkifejlet felé. 
Mi következik, nem tudjuk, de hogy minden embert a gátra fog 

szólítani a kötelesség, az biztos, és hogy kötelességeink óriásokra nőnek, 
az is kétségtelen.

Munkaerőnket, ható energiánkat szociális tudással és gyakorlattal 
kell megsokszorozni. Az az első kérdés, hogyan tudunk a magunk jó 
karban, épségben tartásával sokat és még többet dolgozni, mondjuk 
menteni. Menteni a kegyelmi életnek, az örökkévalóságnak!

Ne felejtsük: Nem az a jó munkás, aki rogyásig dolgozza magát!
Nem az a jó munkás, aki nélkülözhetetlen!

Az a jó szociális munkás,  aki meg tudja sokszorozni magát mások 
szervezett kooperációja által!

Az a jó szociális munkás, aki magát nélkülözhetővé tudja tenni 
anélkül, hogy munkagépezete akadozna!

Most legközelebb a léleknapi gyűjtést állítsuk be így szervezetten!  
Ennél állítsuk be magunkat „köbre emelve”!

Tehát:
1. Az esperesi kerület kézbentartására kérjünk fel helybeli 
munkatársat, aki a levelezést is intézi, sőt ki is megy a környékre!
2. A levelezést könnyítsük meg nyomtatott, szép körleveleink által, 
melyekből minden testvér címére megy néhány! (A fölöslegeseket 
küldjük vissza gondosan a központba! Még jobb, ha csak megírjuk, 
hogy mennyit tett el ki-ki mint fölöslegeset jövő évre.)
3. A helybeli gyűjtésre idejében kérjük fel a helybeli szervezeteket, 
ifjúságot, ismerősöket!
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4. Innen Pestről kérünk a megyéktől temetői gyűjtési engedélyt. 
Ahol ez alkalmasabb, ott a templom helyett gyűjtsünk a temetőkben!
5. A nagy munka idején állítsunk be egy negyed órácskát 
külön szentségimádásra, hogy a jó Isten időnket kegyeskedjék 
megsokszorozni!

Margit testvér

(A Testvér, XI. évfolyam 10. szám,6 1940)

Anyagelvűség a hazaszeretetben

Általában azt gondolják, az anyagelvűség abban áll, hogy valaki 
nagyon szereti a jó ételt és italt, a sok pénzt, a szép, kényelmes lakást 

és mindazt, ami az érzékiségnek kedvez, és nem törődik a lelkiekkel. 
Mindenesetre ez a legkézzelfoghatóbb materializmus, de hozzátehetjük, 
hogy a legártatlanabb, mert a földön minden, ami őszinte, s nincs benne 
komplikáció, rafináltság – még ha különben rossz is – , a legkevésbé rossz 
a rosszak között. Sokkal nagyobb baj, ha az anyagelvűség a szellemi 
térre is behatol. Ha ott nem vesszük észre, akkor rombol csak igazán.

Hogyan fejeződik ki a materializmus a hazaszeretetben? A haza 
fogalma sok mindent magában foglal. Elsősorban nem az én anyagi 
jólétemet jelenti, mert nem érvényes rá a materialista elv: ubi bene, 
ibi patria, vagyis ahol nekem jó, ott van a hazám. Nemcsak azt a 
rögöt, amelyhez érdekeink kötnek, nemcsak a nyelvet, ismerősöket, 
barátokat, hanem azt a szellemet is jelenti, amely hazámban kialakult, 
6  Az eredeti sorszámozás római számmal szerepelt a kinyomtatott lap első oldalán: XI. év-  Az eredeti sorszámozás római számmal szerepelt a kinyomtatott lap első oldalán: XI. év-
folyam X. szám

1940

amely gyermekkorom óta az enyém. [Ide tartoznak:] a különböző 
eszmeáramlatok, a ruházkodás, az emberekkel való érintkezés és a napi 
beosztás módja, az életmód, egyszóval mindaz, ami az emberi életet 
[jellemzi].

A jelen szövedékében azonban benne van számtalan fonal a múltból 
is. Mi például, akik kicsiny korunk óta hallottunk a Hadak útjáról, 
másképpen képzeljük azt el, mint az, aki előtt először beszélnek róla. 
Nekünk, akik történelmi múltat hordozunk magunkban, mást mond 
a visszacsatolási bélyegeken levő Szent Korona, mint az idegeneknek. 
Előttünk Attila – történelmi tényektől körülvéve – úgy áll, mint  
hatalmas vezér, s habár nem egyetemen tanult, és nem volt könyvtár a 
sátorában, tudjuk, hogy viszonylag magas kultúrájú volt, és fejedelmi 
szellem vette körül. Népével, ha az a hadakozások közepette fosztogató 
volt is, közös hagyományaink vannak. […] Nehéz számot adni, hogy 
milyen hatással van az emberre a történelmi múlt, de tény, hogy nekünk 
többet mond a rózsafüzér, amelyet Hunyadi és Kapisztrán kardjára 
fűzött, amikor az egész európai kereszténységet védték a török pogányság 
ellen, mint egy amerikainak.

A jelenkor szerencsétlen materialistái, akik nálunk nyilasok néven 
jelennek meg, a vér történelmi vonatkozású materializmusával jönnek. 
Nem számolnak azzal, amit Prohászka mond: évszázadok rakódnak le 
egy közösség szellemében, sőt egy emberi lélekben is. Bár a lélek a jó 
Istentől jön, de hoz magával átöröklött lelki adottságokat, tudat alatti 
képességeket, erkölcsi tőkét. Ezekről mind nem vesznek tudomást azok, 
akik a történelmet, a hazát, hazaszeretetet materialista vonatkozásban 
nézik.

Nekünk, szociális testvéreknek, annyira tisztában kell lennünk 
az anyagelvűséggel, hogy azt minden megnyilatkozásában azonnal 
felismerhessük. Az októberi Lélek Szavában van Leszkay Évának egy 
cikke Magyar vallomás címmel, mely ezzel a kérdéssel foglalkozik. 
Szépen kifejti, hogy Magyarország, mint Európa legkeletibb széle, a 
pogány hordák feltartóztatásában vérzett el, magyarsága kipusztult, 
az ország elnéptelenedett. Városai, falvai egymás után tűntek el a föld 
színéről. „Kiradírozták” a törökök, és csak a hegyekben, barlangokban 
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meghúzódva bujdosó magyarok maradtak. A cikk írója azok ajkán 
keresztül szól, akiket a török borzalmak elmúltával ide betelepítettek. 
Érdemes volna ezt a részt szóról szóra betanulni: „Amikor keletről rátört 
a pogányság Európára, egy kicsiny nép védte ki az egész Európának szóló 
támadást. … Helytállt Európa nevében. Száz sebből patakzott a vére, 
egészen elvérzett egy-egy megyéje, elnéptelenedtek falvai ... Tátongó 
sebekként ásítottak a puszta területek. E sebek gyógyulására Európa 
hálájaként jöttünk mi ide, országtestnek az országtest helyébe, Európa 
köszönetének névtelen törlesztői. És azóta itt vagyunk. Gyarapítani és 
gyarapodni jöttünk: e tiszta számadás a barátság alapja. Nem fekélynek 
jöttünk, hanem gyógyulásnak. Az elvérzett, súlyos sebesülthöz, 
Hungáriához. Hungáriát szolgálni és védenünk illik, árulói nem 
leszünk soha. Saját emberségünkhöz lennénk hűtlenek, barbárabbak a 
barbároknál, pogányabbak a pogányoknál, ha hozzá valaha hűtlenek 
tudnánk lenni. Hűséges polgárai vagyunk és maradunk ennek a 
hazának! Magyarok vagyunk.”

A hazaszeretetnek szelleminek kell lennie, különben csak faj-, rög- 
és kenyérimádat marad belőle. Vissza kell tekintenie a múltba. Ahogyan 
a gyermek nem mondhatja, úgy mi sem mondhatjuk: Önálló vagyok, a 
magam kenyerét eszem, szüleim nem szólhatnak már bele dolgaimba. 
Ha pedig mondja, nem gondol arra, hogy van mögötte egy 18 éves 
múlt, amely a szülők szeretetéről, áldozatairól beszélt. A hazaszeretet 
terén is így kötelez bennünket a múlt.

Nagy feladatunk ezen a téren: öntudatunkat felébreszteni. Ez 
sohasem volt olyan fontos, mint éppen most, amikor materialista 
hazafiak ostromolnak, és szellemi mivoltunk egyik összetevőjét, a 
hazaszeretetet akarják a sárba lerántani, romba dönteni. Abban a 
tudatban kell járnunk, hogy a történelmi jelen, múlt és jövő hivatását 
hordozzuk magunkban. Ahol csak megfordulunk, bármily egyszerű 
emberek közt is, keltsük fel és ápoljuk ezt a tudatot! Ébresszük rá őket, 
hogy a múlt mindig velük van, és ösztönösen védi őket az elől, hogy oda 
akarjanak dobatni más nemzet martalékául.

Bele kell kapcsolnunk lelki életünkbe a szép hazaszeretetet, 
amely – ha romlatlan – a magyar népben szellemi módon él. S ahogy 

1940

összefűződött Szent István alakja az első magyar kereszténységgel, 
úgy kell rajtunk keresztül is ennek a szellemi nemzeti öntudatnak a 
kereszténységhez fűződnie.

Margit testvér tanításából

(A Testvér, XI. évfolyam 11. szám,7 1940. november)

Karácsony vigíliáján

Ha még nem készítettünk a kis Jézusnak kifejezett karácsonyi 
ajándékot, legalább a hátralévő időt töltsük úgy a jászla előtt –  

amely még üres –, hogy karácsonykor meghalljuk a köszönetet ezért 
a néhány percért. Kis Szent Teréz mondta, hogy ha istenszeretetből 
lehajolunk, és felveszünk egy gombostűt, lelkeket tudunk vele 
megmenteni. Ha tehát lelkünk tele van karácsonyi jó szándékkal, 
akkor ez a rövid elmélkedés, amely többet jelent, mint egy gombostű 
felemelése, bizonyára örömet szerez a kis Jézusnak.

Milyen csodálatos, hogy ha valakinek 80-90 évet enged megérni a 
jó Isten, az advent számára minden évben más és más! Bár lényegében 
a lelkünk mindig ugyanaz, minőségében változik, éppen úgy, mint az 
anyagi világban a test. Mondják, hogy az emberi test anyaga hét év 
alatt teljesen kicserélődik. Ez segít megérteni a lélekben végbemenő 
változási folyamatot is. Ez segít megérteni, hogy az adventem is 
mindig más, mert más az énem, amely a jó Isten felé törekszik, mely 
7 Az eredeti sorszámozás római számmal szerepelt a kinyomtatott lap első oldalán: XI. évfo- Az eredeti sorszámozás római számmal szerepelt a kinyomtatott lap első oldalán: XI. évfo-
lyam XI. szám
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megérti és elfogadja a tőle kapott kegyelmeket. Bár adná a jó Isten, 
hogy egyre bensőségesebben tudjam fogadni a kegyelmeket, s egyre 
jobban szeressem őt! A szeretet által birtokolom a jó Istent, és ízlelem a 
boldogságot, amely belőle kiárad!

Az adventi gondolatkörben annyira szép az a csodálatos eligazítás, 
ahogy a jó Isten a dolgok menetét szabályozza! Mily csodálatos az 
indítás, amelyet a prófétáknak ad, akik a századokon át elvezetnek 
az isteni gyermekhez! Ha ebbe egy kissé elmélyedünk, akkor látjuk – 
amit különben az élet nagy rohanásában alig veszünk észre –, hogy 
az Úristen mennyi időt szentel arra, hogy valamit valósítson, bár neki 
időre egyáltalán nincs szüksége.

Részleteket, fejezeteket, törvényeket állít be a végtelen szolgálatába, 
s isteni céltudatossággal viszi a dolgokat a részleteken keresztül a cél: a 
meg nem osztható, az örökkévaló felé.

Amikor hercegprímásunk annak idején beszámolt kódex-
munkájáról, azt mondta, hogy az 1800 éves egyházi törvénykönyv-
halmazban, amelyet a Vatikánban őriznek, van kb. 32.000 olyan 
törvény, amely még a mostani körülmények között is érvényesíthető. Egy 
utazásom alkalmával beszélgettem a kalauzzal. Mondtam neki, hogy 
úgy tetszik, mintha a vonat minden további nélkül futna a pályatesten. 
Mire ő azt felelte, hogy ez csak úgy látszik, mert valójában ez az 
egyszerű futás rengeteg szabálynak, kipróbálásnak és összedolgozásnak 
az eredménye. A mozdonyvezető munkahelyén még egy olyan szerkezet 
is van, amely rögzíti, hogy percenként milyen gyorsasággal halad a 
vonat. Nem szabad egy perccel sem előbb érkeznie a kiszabott időnél.

Ha az ember az egyházi törvényekre gondol, egy-két törvényt, mint 
az öt és tízparancsolatot rögtön el tudja sorolni, de gondol-e ugyanakkor 
arra, hogy tíz-, húsz-, harmincezer törvénye is van az Egyháznak, amely 
mind arra szolgál, hogy „simán fusson a pályatesten a vonat”.

Tehát a legkisebb, a legegyszerűbb [dolgokkal kapcsolatban] és 
a nagy dolgokkal kapcsolatban is egy sereg szabállyal, törvénnyel 
találkozunk, s csak ha ezeket a szabályokat betartjuk, akkor érhetjük el a 
célt. Itt tapasztalhatjuk tehát a minden dolog és az isteniek hasonlóságát: 
ezek is, azok is a végtelenségre utalnak.

1940

Mennyire alkalmazkodik Teremtő Istenünk lelkünk törvény-
szerűségéhez! Például a parancs: „Legyetek tökéletesek, mint a ti 
mennyei Atyátok tökéletes”, az adventre így vonatkozik: Várjátok az 
Üdvözítőt mindig tökéletesebben! Mert milyen az ember természete? 
Nem szereti az egyformaságot, beleun abba. Mi a morális törvénye? 
Mint a hegymászásnál, folyton előre kell haladni, mert különben csak 
visszaesés lehetséges, megállás nem. Ha megállhatnánk, unatkoznánk. 
Mivel azonban nincs megállás, nem unhatunk bele a lelki életbe, 
hanem mindig újabb és újabb élményeink vannak. Ott van előttünk a 
cél. Mi a cél? A törekvés a célba érésre, amely tulajdonképpen a jó Isten 
maga. Tulajdonképpen mindig célnál van az ember, ha ezt a célt teljes 
erőből keresi. De vajon nem szerethetünk-e jobban? Ha több kegyelmet 
kapunk, akkor jobban tudjuk őt szeretni, és akkor tökéletesebben 
a miénk. Tehát bár e pillanatban elértük célunkat, mert szeretjük, 
mégsem egészen, mert még jobban tudnánk őt szeretni!

Munkára! Előre tehát a morum conversio útján! Nem állhatunk 
meg egy percre sem! Ez annyira megfelel természetünknek, mert 
különben unatkoznánk, és szétszórnánk azt, amit már nagy nehezen 
megszereztünk! A Bölcsesség könyvében találunk erre a csodálatos 
dologra vonatkozó részt: „Aki engem eszik, mind jobban éhezik, aki 
engem iszik, mind jobban szomjazik.” Célnál lesz, és sohasem elégül 
ki. Vagyis minél jobban átéljük az adventben az Úristen mivoltát, annál 
jobban vágyódunk őt bírni. Azt azonban tudjuk, hogy éhesnek lenni 
nem jó. Földi értelemben az éhség gyötrő, és amint táplálékot kap, 
megszűnik. Az Úristent éhezni nem gyötrő éhség, hanem boldogító! Az 
Úristen folyton sarkall, anélkül, hogy hajtana. Célt enged érni anélkül, 
hogy valójában elérnénk, mert akkor nem dolgoznánk rajta tovább. 
Éhséget küld reánk, anélkül, hogy gyötörne, nyugtalanítana. Ez az 
éhség ennyit mond az Úr nyelvén: Jer közelebb, jer közelebb! Előtted a 
végtelenség, az Isten! Ez a te advented és Isten-várásod!

Érdemes, hogy lelkünk hálát rebegjen ezért az isteni dologért, 
amelyet ő a mi számunkra kigondolt, amelybe belefoglalt tilalmat, 
parancsot, ösztökélést, kielégülést, boldogságot és végül önmagát 
is. Gondoljuk ezt jól át karácsony vigíliáján, és ha eltölt bennünket a 
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csodálat, mondjuk: „Istenem, csodák között viszed az életemet, és 
éltetsz engem.” Mivel pedig az érték válaszra vár, a jó Isten örülni fog, 
ha ezt is hozzátesszük: Csodálatosak a Te útjaid! Nagyok a Te műveid!

Gondolkozzunk tehát a magnalia Deiről,8 és kérjük az Urat, ne 
engedje, hogy érzéketlenül elrohanjunk mellettük, hanem fedezzük fel, 
ismerjük fel őket napról napra!

Ilyen csodálatos Úrjövetet gondolt ki a jó Isten. Méltó, hogy 
viszonzásképpen szép ajándékot vigyünk neki. Amen.

Margit testvér

(A Testvér, XI. évfolyam 12. szám,9 1940. december)

8  Isten nagy tetteiről
9 Az eredeti sorszámozás római számmal szerepelt a kinyomtatott lap első oldalán ilyen mó- Az eredeti sorszámozás római számmal szerepelt a kinyomtatott lap első oldalán ilyen mó-
don: XI. évfolyam XII. szám

1940

Quis ut Deus?! 

Ki olyan, mint az Isten?!

1941

Tanítás a mottóról

1938 óta egyik mottónk a másikba kapcsolódik. Az akkori 
jelmondatot – Eucharistia vinculum caritatis – követi az 1939. évi: 

Per Eucharistiam ad Spiritum Sanctum, ezt pedig a tavalyi: Kegyelemtől 
éltetett boldogságot!

Átelmélkedtük sokszor, hogy ez a boldogság nem hangulat kérdése. 
Szembeállítottuk a természetes – vagyis hangulaton, érzelmeken alapuló 
– boldogságot a természetfeletti, a kegyelemtől éltetett boldogsággal, 
amely a tudatra, elvre, meggyőződésre, akaratra, az Úristenhez való 
hűségre épül, s amelyet az ő kegyelme éltet. Lehetséges ez a boldogság 
súlyos betegségben, nyomorgó szegénységben, nagy megaláztatások 
közepette, lelki fájdalmakban is, függetlenül attól, hogy a természet nem 
érez semmiféle örömet. A kegyelemtől éltetett boldogsághoz sok áldozat 
kell. Mindez a kegyelemnek és az embernek együtt megépített lelki 
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vára, amelynek kincse a jó Isten. Feltétele, hogy felismerjük lényegét. 
Isten kegyelmével hű maradtam a legszentebb elvekhez – ez a vigaszom, 
ez az örömöm, ez a boldogságom. Elvi állásfoglalás nélkül tehát nincs 
kegyelemtől éltetett boldogság.

De mikor tudunk mi elvi alapon állni? Sok feltétele van ennek, 
amelyek közül az egyik – melyre az idei mottónk utal – az, hogy a javakat 
igazi értékük szerint értékeljük. Nem tarthatjuk tehát a színben pompázó 
szappanbuborékot sokra, bármily ragyogó színekben pompázik is a 
napsugárban. Ellenben értékeljük, sokra tartjuk a gyöngyöt, ha nincs 
is arany foglalata, vagy ha porban pillantjuk meg. Az életnek rengeteg 
elénk gördített tényezője van, melyről épp így meg kell határoznunk: ez 
igazi vagy nem igazi érték.

Petra testvér egy régebbi Szent Mihály arkangyalról írt cikkében 
beszél arról, hogy a főangyal az első a teremtésben, aki elvi alapon állást 
foglalt a jó és rossz kérdésében. Az Úristen mellett maradt, amikor 
az angyalok nagy része vezérével az élén fellázadt, s akkor mondta 
ki a jelszót, melyet képein a pajzsáról olvashatunk: Quis ut Deus?! 
Ki olyan, mint az Isten?! Szent Mihály felállította az értékek 
rangfokozatát, s a legfőbb értékhez, Istenhez viszonyította a többit. 
Gondolkozott, mérlegelt, állást foglalt, cselekedett. Ezzel – Ki olyan, 
mint az Isten? – azt kérdezte: Hol találom az abszolút értéket? Én mellette 
vagyok, bárhová álljanak is a többiek!

Nincs meg a Szentírásban, hogy mi volt az angyalokra bocsátott 
kísértés tárgya. Némelyek szerint az, hogy a második isteni személyt 
embertestben kellett imádniuk, mások szerint az, hogy a boldogságos 
Szüzet királynőjüknek kellett elismerniük. Kik vagyunk mi, hogy ezt 
tegyük?! – kiáltotta kevélyen a lázadó angyalok nagy csoportja Szent 
Mihály táborával szemben, amely viszont a Ki olyan, mint az Isten?!  
kiáltással egy sereggé tömörült.

Azért gondolom indokoltnak, hogy ez évi mottónkká tegyük Szent 
Mihály szavát, mert olyan időszakban élünk, amelyben álpróféták, hamis 
irányzatok, pusztító eszmeáramlatok állandóan belökődnek ítéletünk 
mérlegébe, és meg akarnak bennünket győzni igazságukról. Ezekkel 
szemben a serpenyő másik felébe kell helyeznünk az isteni igazságokat, 
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kegyelmi átéléseket, a Szentlélek Úristentől kapott kincseinket és 
megvilágosításainkat. Talán sohasem volt még kor, amelyben az egyén 
annyira rá lett volna szorítva folytonos állásfoglalásra, mint éppen 
napjainkban. Elvi alapon áll az, aki nem úszik együtt az áradattal, 
aki nem hajt térdet-fejet a nem Istentől való földi hatalmasság előtt, 
még akkor sem, ha emiatt mindent elveszít, s hajléka légbe repül. Jaj  
annak, aki az ilyen veszteséget sajnálja, és siránkozik: Miért is kellett 
szót emelnünk, miért nem hallgattunk? Veszítsük el inkább földi  
javainkat, semmint a júdások, a gyávák, a lapulók között legyünk! 
Az Úristen felhőkarcolót építhet elrabolt otthonunk helyébe, ha  
nem keresünk mást, csak az ő országát és igazságát.

Az élet minden valódi vagy álérdeke előtt tegyük fel tehát a 
kérdést: Quis ut Deus?! Mindennél, ami alanyi vagy tárgyi jó, 
érték, emberi nagyság, káprázatos, hódító szellem, áramlat, divat stb. 
minden alkalommal tartsuk oda lánggal égő pajzsunkat a felírással, s 
a szellemek megvizsgálása után foglaljunk állást Szent Mihállyal: Én 
pedig elválaszthatatlanul, visszavonhatatlanul, boldogan, hálásan, a 
magam kicsinységében megalázkodva, mindenkorra a jó Istenhez állottam, 
az ő lábához tettem le mindenemet, és örömben vagy fájdalomban mellette 
állandóan ott maradok, mert ki olyan, mint az Isten?!

Margit testvér

(A Testvér, XII. évfolyam 1. szám, 1941. január)

Quis ut Deus?! Ki olyan, mint az Isten?!
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Szélvészben

Az a vihar, melynek felhői már oly régóta sötétítik horizontunkat, 
kitört. A világégés nem kerülte el a mi kis hazánkat sem. Mi is 

átérezzük egyenként és összesen az országos gondokat, bajokat és 
bizonytalanságot. Átérezzük azt is, hogy nekünk, testvéreknek, akik 
keblünkön a Szentlélek szimbólumát viseljük, és akik – reméljük – 
lelkünkben az ő kegyelmeit hordozzuk, egészen különleges feladataink 
vannak.

A közeledő lelkigyakorlat alkalmával több időt fogunk ezeknek 
szentelni, most pár sorban csak ennyit:

Őrizzük a nyugalmat, hiszen minden történés az Úristen kezéből 
jön. Árasszuk ezt a nyugalmat és hitet környezetünkre is!

Kérjünk erőt a kegyelmek Osztogatójától, hogy abban az esetben, 
ha kifejezett megpróbáltatások zúdulnának ránk, erősek, bízók és 
derűsek tudjunk lenni!

Fejezzék ki cselekedeteink, hogy természetfölötti alapon állunk, 
és legfőbb gondunk nem a múló javak őrzése és a földi eredmények 
biztosítása, hanem egyetlen lelkünk megőrzése. Őrizzük az 
istengyermekséget környezetünkben is!

A mindennapot tekintvén pedig legyünk gondosak, előrelátók, 
törekedjünk a reánk bízottakat fölösleges nehézségektől, izgalmaktól és 
nélkülözésektől megkímélni.

Végül vegyük nagyon komolyan mindazt, amit akár levél, akár 
A Testvér útján a központ előír, elrendel vagy megkíván. Háború van, 
legyünk katonák! Jelszavunk legyen a Női Tábor régi jelszava: Egység, 
hűség, fegyelem.

Erősítsen minket a feltámadt Krisztus kezében lévő zászló, járjunk 
az ő nyomdokaiban: ő biztosan győzelemre vezet minket!

Margit testvér
(A Testvér, XII. évfolyam 4. szám, 1941)

1941

Soha nem ismétlődőn...

Minden év, évszak vagy ünnep páratlan a maga nemében, és 
mozzanataiban sohasem ismétlődik. Csak első rátekintésre és 

lényegében lehet az idei karácsony vagy húsvét ugyanaz, mint amilyen 
a tavalyi volt, vagy amilyen a jövő évi lesz, mert valójában mindig más. 
Így van ez a mi nagy, legnagyobb ünnepünkkel, a pünkösddel is.

Mégis vannak alkalmak, mikor ez a páratlanság, egyedülállóság 
nemcsak a részletekre vonatkozik, hanem már első rátekintésre is 
szembeötlő.

Ilyen szó szerint egyedülálló, nem ismétlődő az idei pünkösdünk. 
Ez a pünkösd hozza magával azt a káptalant, mely szabályzatunkat a 
kipróbálási évek eltelte után végső jóváhagyásra terjeszti fel. Tehát ez 
a pünkösd húzza meg a határvonalat azon időszak között, melyet a 
hivatalos Egyház előtt az ideiglenesség jellemzett, és azon idő között, 
mely a véglegesség, az állandóság jegyében fog állni.

Készüljünk forró szívvel a Szentlélek Úristen ünnepére! Kérjük 
esdekelve, hogy megnyíljanak minden egyesünk számára ennek a 
szent időnek kegyelmi forrásai! De legforróbban kérjük azt, hogy a 
hivatást adó, a szerzetes-közösségeket létrehozó, az új világokat teremtő 
Szentlélek kegyeskedjék végleges alapokat megszilárdító és törvényhozó 
káptalanunkra kegyelmi harmatát hullatni! Kérjük, hogy a káptalan 
úgy dolgozzon, azt munkálja, amit a mennyei Atya azon lelkeknek 
szánt, kiknek hivatásuk templomául Társaságunkat gondolta el, mikor 
megteremtve őket, beléjük lehelte küldetésükre vonatkozó isteni 
gondolatát.

Margit testvér

(A Testvér, XII. évfolyam 5. szám, 1941. május)

Quis ut Deus?! Ki olyan, mint az Isten?!
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Társaságunk központi programtervezete 
1941. június 29. – július 8.

Munkaprogramunk szerves folytatása az előző évek munkájának, 
azért rögzítjük a beszámolót, ha csak kivonatosan is:

1. A Társaságnak szembeötlő és általános jellege, hogy kifáradást nem 
ismerve megtartotta a kezdetet jellemző lendületet, és életenergiáktól 
duzzadó, feszülő erőkkel dolgozik.

2. A kezdő években érezhető volt rajta a lelki kidolgozatlanság, 
az alakulást megelőző idők visszahatása és a szétszórtságnak lazító 
volta, melyek hat évvel ezelőtt éreztették is konkrét tényekben 
diszharmóniájukat, és fellegeket vontak Társaságunk egére.

Nagy kegyelem, hogy megállapíthatjuk, hogy ezt a Társaság az 
elmúlt hat év alatt kidolgozta, és ma belsőleg konszolidált, lelki alapja 
szilárd, és szelleme egységes.

3. A jelöltnevelés a képzési anyagnak, formáknak, eszközöknek 
keresése után biztos sínekre jutott. A jelöltképzőben tapasztalatokra 
támaszkodó elveket és irányt dolgozott ki. – A testvérképzés is megkapta 
teljes keretét és tartalmát nemcsak a társulati anyag kialakulása által, 
hanem a szociális oktatás is elérte a megkívánt színvonalát a [Szociális] 
Képzőnek beállítása és gyors megizmosodása által.

4. A külső testvérek csoportja, ha még csak gyenge hajtás is, de már 
kezd nemcsak szórványos jelenség, hanem valóban csoport lenni, amire 
a jelenlegi körülmények folytán nyomatékos szükségünk van.

5. Az imádkozó ág is látható már Társaságunk életfáján. Piroska néni 
mellett Krisztilla testvér már egészen ennek a hivatásnak él, mostantól 
kezdve pedig Klementin testvér is csatlakozik sokévi várakozás után 
hozzájuk.

6. A kültagok intézménye gyors lendületet vett, és azon az úton 
van, amelyen előre haladva Társaságunknak tényezőjévé lesz.

7. Az utánpótlást illetően sajnálattal kell megállapítanunk, hogy az 
– a kaliforniai kerülettől eltekintve – számban sem kielégítő, de főleg a 

1941

jelentkezők képzettségi fokát tekintve a magyar és kanadai kerületben 
aggodalomra ad okot.

8. A múlt káptalan óta az anyakerület nagy erőfeszítéseket tett 
abban az irányban, hogy központi munkáját mind jobban láthassa 
el. Ezért már az 1937. évi kerületi közgyűlésen kezdett a központival 
[párhuzamosan] magyar kerületi tanácsot választani, hogy megszűnve 
a kerületi és központi tanácstagok személyazonossága, az általános 
és kerületközi munkákra mind osztatlanabb figyelme jusson. Az idei 
káptalani választásokra már csaknem teljes szétválasztást tudott a 
tanács a most összeállított listán javaslatba hozni.

9. Megszakítás nélkül folyt úgy a nagy Szentlélek-templomra 
irányuló munka, mint a Szentlélek-kultusz terjesztése. Az előbbi, tudjuk, 
egyértelmű társasági központunk megépítésével. Ez 1924-től kitűzött 
program, legrövidebben kifejezve templom-anyaház fogalommal.

E beszámoló folytatását képező program a következő:
1. Társaságunkat továbbra is meg kell tartani ifjú lendületében. Ez 

nem nehéz, hiszen valójában fiatal, céljait még csak közelíti, de még el 
nem érte, szervei még csak kifejlődőben vannak, tehát még a létrejövés 
korát éli.

Látjuk, hogy e létrejövés nem egyszeri mozzanat, hanem elhúzódó 
folyamatosság. Ezenkívül egyéni életünkben megtapasztaltuk, hogy a 
kor nem az évek számától függ, hanem attól, hogy lát-e még az ember 
maga előtt megoldandó feladatokat, távolról hívogató célokat. Aki eljut 
a várt állomáshoz, aki betöltötte feladatait, az megpihen, elnyugszik, 
és megkezdődik nála a megállapodás, és annak nyomában az öregedés.

Valójában pedig az élet szakadatlanul hozza az új és újabb  
feladatokat, csak meg kell azokat látni. Az egyénnek kifogynak erői,  
a szervezetnél az ifjúság fenntartható. De tudatosítanunk kell, hogy 
annak feltételei a magának való meghalás, a hivatás adta feladatok 
szeretete, az azokban való elmélyedés, a folytonos bontakozás.

Tudatosítsa mindenki a saját körében, hogy erkölcsi szervezetnek 
nem kell szükségszerűen megöregednie, maradhat örökifjú, mert az 
életfolyamat szakadatlan.

Quis ut Deus?! Ki olyan, mint az Isten?!
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2. Átéltük, hogy a Társaság munkaereje és hatóképessége belső 
lelki egészségével és kegyelmi állapotával a legszorosabban összefügg. 
A megkezdett munkát, az eredményt, az erkölcsi tőkét, a folytatási 
lehetőséget nem annyira külső nehézségek és körülmények teszik nehézzé 
vagy leheletlenné, hanem belső nehézségek, lelki tökéletlenségek, 
diszharmónia, önzés, egyszóval az erkölcsi rossz. A bűn a világnak 
legdrágább és legbomlasztóbb tényezője.

Értékelve és féltve Társaságunknak belső egységét, békéjét, 
lelkiségét, nem lehet nagyobb feladatunk és fontosabb kötelességünk, 
mint ennek a lelki egészségnek védelme, tudatos ápolása, mélyítése. Ez 
egyúttal olyan program, melyből mindenkinek kivétel nélkül ki kell 
vennie részét. Mindenkinek saját körét kell ápolnia és védenie, hogy 
a kegyelem áldása rajta pihenjen, és onnan el ne húzódjék. Akkor lesz 
erős, boldog és eredményes az egész Társaság.

3. A jelöltnevelés rendszerének teljes kidolgozása következik a 
sorban. Ez a központi vezetőségnek munkája a jelöltmesterrel együtt, aki 
a kerületi jelöltvezetőkkel együtt sokat fog a mostani ciklusban dolgozni 
azon, hogy a tananyagot egységesítsék, a nevelési elveket e tapasztalatok 
alapján leszögezzék, és olyan ifjú generációt sorakoztassanak a régiek 
nyomába, amelyik folytatja és továbbfejleszti az átvett munkát.

4. A külső testvérek osztályára egész különös gondot kell 
fordítanunk, tekintvén az idők bizonytalanságát. Ezen osztály 
ismertetését megkönnyíti az Akiket az Úristen hív című kiadványunk, 
mely teljes körű képet ad az egészről. De ezenkívül propagandánknak 
fel kell ölelnie a külső testvérek kérdését is. Amely ház pedig [képez], 
és így kap oda bejáró testvért, annak nagy gonddal és odaadással 
kell képeznie, mert lényegében azonos hivatást bízott rá a Társaság 
a belsőkével, külső kihatásában pedig nem tudjuk, melyik külső  
testvérre várnak sorsdöntő feladatok.

5. A kültagok megnyerése, beszervezése, gondozása nemcsak 
Tilda nővérre váró feladat, hanem mindnyájunk gondja. Már most is 
tudjuk, hogy hány helyen vehet át a Társaság egy-egy művelésre váró 
munkaterületet az ő kiegészítő közreműködésükkel. Világosan kell 
látnunk, hogy jelentőségük milyen nagy még ezen kívül is. Ők segítenek 
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a Társaság szellemével áthatni a társadalmat. Márpedig hivatások, 
munkabeli eredményesség és gazdasági fejlődés erősen összefüggnek 
azzal a kérdéssel, hogy van-e termőtalaj a társadalomban a társasági 
eszmék számára, értik-e, szeretik-e. 

6. Mivel, mint említettem, a succrescentia10 elég gyenge, ezen a 
ponton kell nagyon tudatos elhatározásokat tennünk. Ez is mindenkire 
váró kötelesség. Igaz, hogy a jelen tényeknek fő oka részint abban van, 
hogy mintegy 15 hozzánk hasonló nővérszervezetnek kell a jelentkező 
hivatásokon osztoznia, de még inkább abban, hogy az állami szociális 
pályák biztosított állásokkal és ösztöndíjas tanulási alkalmakkal nagy 
tömeget vonnak el. Sőt, azt mondhatjuk, a legértékesebbet. A szociális 
[pálya] ragadja meg az ifjúságot, mielőtt a krisztusjegyességre való 
hivatására ráébredne, vagy kevéssé keresztény környezete folytán arról 
hallhatott volna. Így ezen a téren kell a Társaság összes tagjának a 
legtudatosabb és rendszeres propagandára összefognia, nem feledkezve el 
arról, hogy a megfelelő utánpótlás kegyelmi ajándék, és így azt imával 
és a Jegyeshez való szeretettel, odaadó ügybuzgósággal, a mutatkozó 
hivatások nagyrabecsülésével, az értük való hálával kell kieszközölni.

Emberi vonalon pedig fáradhatatlannak kell lennünk Társaságunk 
ismertetésében, A Lélek Szava terjesztésében, alkalmak megragadásában. 
Erre vonatkozóan közkézre fogunk adni egy kis kalauzt. De ezen felül úgy 
hiszem, meg kellene választanunk egy új szakvezetőt, akinek feladata, 
hogy a sajtót társulati anyaggal az egész vonalon ellássa. Ma az összes 
modern államok propaganda-minisztériummal dolgoznak. Nekünk is 
szükségünk van egy propaganda-miniszterre, aki rendszeresen irányítja 
a sajtótudósításokat, és állandóan rajta tartja a figyelmet.

7. Az imádkozó ág továbbfejlesztését is mindnyájunk szeretetébe 
ajánlom. Mi most nem kis nehézséggel fokozatosan kiemeljük  
Klementin testvért munkaköréből, mert már olyan régen kéri a 
kontemplatív csoportba való átosztását, de kísérjék figyelemmel az 
összes elöljárók a hozzájuk beosztott testvérek lelkiéletét, és akiben az 
imaélet iránt mély indítások vannak, ezt a hajlamot szeretettel ápolják 
bennük.
10 növekedés, új nemzedék növekedés, új nemzedék

Quis ut Deus?! Ki olyan, mint az Isten?!
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Egyébként ennek a hat évnek feladata, hogy az imádkozó testvérek 
életformáját, kereteit kidolgozza. Az Erzsébet testvértől fordított 
zsolozsmáskönyv nagy segítség arra, hogy imaóráikat magasztos és 
klasszikus tartalommal töltsék meg, de egyéb vonatkozásokban még 
bizonytalanok életformájuk körvonalai.

8. Legnehezebb és konkrét programpont a templom-anyaház 
mozgalomnak gyorsított menetben való továbbvitele. Ennek, ha a jó 
Isten megengedi, a következő hat évben konkrét formát kell öltenie. 
Nem a végleges templomról beszélek, mely a nemzetközi Szentlélek-
tiszteletnek és [Szentlélek]-imádásnak kell, hogy központja legyen. Ki 
tudja, [hogy azt] melyikünk látja meg földi életében! Én az előkészítő 
templomról szólok, mely maga is óriási feladat.

Ennek helye lenne az Árpád tér, a budapest-bécsi országút mentén, 
Óbudán. Ennek biztosítja a törvényhozás is országos támogatását, mert 
bebizonyítottnak veszik, hogy Árpád apánk itt volt eltemetve. Ehhez 
csatlakozna a társulati központi ház, az anyaház.

És ha még csak az előkészítő templomról van is szó, nekünk már 
most kell azért könyörögni, hogy a Szentlélek Úristen adja meg nekünk 
az elképzelhető legnagyobbat. Kérjük, hogy a Szentlélek-templom – 
így már az előkészítő is – megkapja azt a kegyelmet, hogy nem fizikai 
gyógyulásoknak, de lelki új egészségre jutásnak, lelki újjászületéseknek 
legyen kegyhelyévé!

Ha ilyen központunk lesz, akkor az nemcsak külső tömegeket 
fog vonzani, hanem a mi szerteterjedő Társaságunknak is mágneses 
központja lesz. Ha ehhez egyszer megvalósítjuk a római jelöltnevelési 
házat féléves tartózkodásra, teljes, mély lelki alapozásra, Genfet világi 
nemzetközi horizont kialakítására, akkor jelöltképzésünk négyéves 
lesz ugyan, de képes lesz megadni olyan tagoknak a felkészültséget, 
akik nemcsak saját országukban, hanem nemzetközi vonatkozásban is 
meg fognak felelni a társasági hivatás legjellegzetesebb célkitűzésének, 
annak, hogy a tagok ügyekben dolgozzanak, tudományos hozzáértéssel, 
szervezettséggel, nemzetközi kapcsoltsággal. Az a típus, mely előttünk 
lebeg a képzésben, nagy áldozatokat követel, de azokat meghozni 
érdemes. […]
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Ennek a templomnak felépülése egyébként azért is döntő, mert 
alapját adná a férfiágnak. Ha megkérvényezzük a teret, ahhoz mindjárt 
meg kellene kérni a leendő új plébánia határait is, hogy majd mint 
plébániatemplom kezdjen működni, és létalapot adjon a Szentlélek-
atyáknak.

Azonban addig is, míg ez a nagy terv valósul, szüksége lenne a 
Társaság szellemi központjának egy kis állandó gazdasági forrásra, mert 
az emberi lélek pszichológiájával számolva, fájó, hogy akkor, mikor a 
központba érkeznek a mieink, tartásdíj-hozzájárulást kell tőlük kérnünk. 
Az egyes soha sem fogja azt átérteni, hogy egy centrális pontnak – ha 
boldogan mondja is ezt a helyzetét a magáénak – mekkora terheltetést 
kell szellemileg, lelkileg, de anyagilag is megbírnia. Számítok arra, hogy 
Marianne testvér hathatósan segítségemre lesz ilyen gazdasági forrás 
találásában és beállításában.

Most csak arra szeretnék utalni, hogy gondoljunk mostani fontos 
káptalanunk kiküldöttjeinek létszámára, ami tizenkettő, mint az 
apostolok voltak. Lelkiigazgató urunk is velünk van, mint ahogy az 
apostolokkal együtt volt az Úr Jézus. Talán azért vagyunk ennyien, 
hogy gondoljunk küldetésünk fontosságára. Ki tudja, milyen messzire 
nyúló idők számára szövegeztük végleges formába a Szabályzatot, 
és milyen egyesek és nemzetek számára készítettünk programot és 
munkakiindítást. Adja nekünk mindehhez kegyelmét a kegyelmek 
Osztogatója!

Végül ajánlom, hogy befejezésül menjünk ki az Árpád térre, és 
vigyük el annak a helynek konkrét emlékét magunkkal, amely helynek 
társulati és nemzetközi lelki mozgalmaink központjává kell lennie! 
Hogy azzá legyen, dolgozzunk [érte mindannyian]!

Margit testvér

(A Testvér, XII. évfolyam 7. szám, 1941. július)

Quis ut Deus?! Ki olyan, mint az Isten?!
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Merjünk boldogok lenni!

Az emberi lélek boldogságra van teremtve. Ez a vágya lényegéből 
[következik], és azért szenved mindentől, ami nem hoz örömet 

számára, mivel az lényegében ellentétben van természetével, ellentétben 
van rendeltetésével.

Rendeltetésünk az Úristen dicsőítése. Az Úristen pedig az ő 
dicsőségét a boldog ember által gondolta el. Mikor arra törekszünk, 
hogy önzetlenek legyünk, s hogy a jó Istent csak önmagáért szeressük, 
az istenszolgálatot csak egyedül érette végezzük; amikor nem az az 
imádságunk célja, hogy lelkünket ezáltal széppé tegye – tehát ezt a 
legspirituálisabb önszeretetet is kikapcsoljuk  –, akkor keressük igazán 
az ő dicsőségét.

Lehet kérni is a jó Istentől, de ez nem lehet célja az Isten imádásának. 
Nekünk a kialakult lelkület érzületével kell elhelyezkednünk a jó 
Istennel szemben: őt csak önmagáért szeretni, és neki hódolni.

Ugyanakkor értékelem a jó Istenért mindazt az értéket, ami 
a földön van, a jó Isten által teremtett állatokat is beleszámítva. 
Értékelem azt is, ami nem az enyém. Mint erkölcsileg érett lélek, a 
teremtett dolgokat rangsoruk szerint értékelem […] De lélekboldogító 
nyugalommal megnyugszom abban, és hálás vagyok érte az én teremtő 
Istenemnek, hogy ebben az értékvilágban a jó Isten akarata folytán benne 
van az én boldogságom is. Ne akarjak önzetlenebb lenni, mint maga 
a jó Isten, mert az szépnek látszó, de végzetes herezis,11 ha valaki azt 
hiszi, hogy önzetlenebbül tud elgondolni valamit, mint a jó Isten. Az Úr 
nem azért teremtette a fát, a fára a leveleket, hogy lefossza azokat. Nem 
azért ad a lelkünkbe vágyakat, hogy elvegye tőlünk. Ne essünk bele 
ebbe a herezisbe, mely katolikusok között is előfordul szent köpenybe 
burkolódzva; éppen ezért nagyon nehéz ellene küzdeni. Tökéletesebb 

11 tévedés, eretnekség tévedés, eretnekség
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Isten akarata szerint boldognak lenni, mint a magam elgondolása szerint 
máglyán, lángokban égni vagy kereszten haldokolni. Az a jó, amit 
az Úristen akar. […] Lelkünkbe a boldogság vágyát a jó Isten oltotta, 
tehát merjünk boldogok lenni! […]

Az aszkézist gyakorlók leginkább beleeshetnek abba, hogy célnak 
tekintik az eszközt, és elveszítik a több szeretetet. A pozitív irányt 
gyakorlókat viszont az a veszély környékezi meg, hogy nem gyakorolva 
az önmegtagadást, a böjt szellemét, az áldozatosságot, akkor sem  
fogják gyakorolni ezeket, amikor a jó Isten megkívánná tőlük.  
Ezek a föld árnyai. Nekünk meg kell találnunk a Szentlélek Úristen 
kegyelmével a lényeget, és nem szabad elveszítenünk az eszközt.  
A lényeg az isteni akarat!

Szemléljük boldogan és hálásan azt, hogy a jó Isten nem sírva, de 
örömben akar látni minket, s ha könnyet fakaszt szemünkben, ezt csak 
azért teszi, hogy annál nagyobb legyen az örömünk, ha annak az ideje 
elérkezik.

Akinek a lelke nem képes örülni – s nem azért, mert bűnét 
siratja, hanem mert elaludt lelkében az öröm lámpácskája, ami a 
jó Isten jelenlétének jelzője –, hogy kell annak sietnie a lángocskát 
újra meggyújtani! Mert az Úristen és az öröm egy.  A szentek, akik 
a legnagyobb önmegtagadások közepette éltek, örömet hordoztak 
lelkükben, akár maguk vették vállaikra a keresztet, akár mások helyezték 
oda azokat. Éppen az mutatja, hogy akarja-e a jó Isten azt a szenvedést, 
amely reánk nehezedik, hogy tudunk-e annak örülni? A természetfeletti 
élet csodája, hogy a lélek a legmélyén, a legbelsőbb szentélyében képes 
örülni akkor is, ha a szeméből könnyek folynak, és jajok szólnak 
az ajkáról. A Szentlélek Úristen, aki az öröm és a vigasztalás Istene, 
kegyeskedik eljuttatni a lelkeket e mély igazságnak felismeréséhez. 
Akármilyen vergődéses az élet, és akármennyire nem érezzük az örömöt, 
a lélek legfelsőbb régióiban ez a boldogságunk magva. Kis Szent Teréz – 
ez a ragyogó lélek – az örömöt úgyszólván sohasem érezte. Ő csak tudta, 
hogy boldog, de folytonosan szenvedő állapotban volt. Nem érezni az 
örömöt, csak lélekben örülni, ez rendkívül nehéz, de nekünk el kell 
idáig jutnunk.

Quis ut Deus?! Ki olyan, mint az Isten?!
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Szent Marillac Lujza darabjában láttam: a darab végén letérdel,  
és megköszöni az Úristennek, hogy a létbe hívta, és hogy  
megismerhette őt. Ez már a legmagasabb rendű örömök közül való,  
mert hiszen a föld a siralom völgye, ahol küzdve, sírva haladunk a 
cél felé. Amikor pedig a lélek már oda emelkedett föl, hogy minden 
szenvedést megér neki az a nagy tény, hogy az Úristent, az élő, a 
teremtetlen Boldogságot megismerhette, akkor lelkéből ez a boldogság 
kilövelli már a földre sugarait.

Slachta Margit

(A Lélek Szava, VIII. évfolyam 10. szám, 1941. október)

A szociális imádkozó testvér

Az imádkozó testvér a szociális Mártának ugyancsak szociális Mária 
kiadása. Habár hivatása egészen más, mint akár a külső munkatéren 

dolgozóké, akár a gazdaságiaké, típusvonásaiban egyenlőnek kell lennie 
a dolgozókkal. Ha mégis valami megkülönböztetheti tőlük, akkor az 
az, hogy a típusvonások közül a lelkiek kifejezettebben verődnek ki rajta, 
mint azt az aktív életet élőknél találjuk, így: a kegyelemtől éltetett 
lelkiség, az ima és szeretet szelleme, a Szentlélekben való öröm, a béke, 
a lényegében magáévá tett alázatosság, a jóban való haladásnak az 
átlagnál erősebben való hangsúlyozása és a liturgikus egyháziasság.

A szellemi vonások közül nem szabad hiányoznia az életigenlő 
világszemléletnek és a lét tiszteletének sem. A kontemplatív életet élőknek 
ugyanolyan pozitív beállítottságúaknak kell lenniük, mint a többieknek, 
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s az életet önmagukban és másokban, sőt még a nagy természetben is 
tisztelniük, értékelniük is szeretniük kell.

Az imádkozó élethez tehát nem kapcsolódhat rideg aszkézis. Az 
imádkozók sem állhatnak arra az alapra, hogy elvben és általában 
mindentől megfosztják magukat. A bűntől való félelem és a mindenről 
való lemondás – és az Úristen megbántása – helyett nekik is a javak szép 
és Istent dicsérő felhasználása által kell a Teremtőt magasztalniuk.

Cellájuk se különbözzék berendezésében a többiekétől: legyenek 
abban is művészi képek, szobrok, virág, esetleg stílusos díszek,  
valamelyes szerény kényelem. Ebből következik, hogy a külső 
önsanyargatás sem lehet náluk általában véve jellemző.

Sokkal inkább kell nekik is a belső önmegtagadást és fegyel-
mezettséget gyakorolniuk. Különös feladatuknak kell tekinteniük, 
hogy az Úr színe előtt is testületük örvendező típusát képviseljék, amely 
az Úristen megszentelő szeretetének kifejezője. Imaéletükben tehát 
gondolniuk kell arra, amit Kis Szent Teréz ajánl kármelita testvéreinek. 
Arra hívja fel figyelmüket, hogy ne szomorkodjanak, panaszkodjanak 
az Úr Jézus előtt, mert az egész világ ezt teszi. Ők mintegy takarják 
el előtte a saját keresztjüket, megpróbáltatásaikat, kis szenvedéseiket, 
és legyenek ők az Úr Jézus vigasztalói. Az örömnek ilyen dominálóvá 
tétele elég sok önmegtagadás árán lehetséges csak, így testi aszkétikus 
gyakorlatok nélkül is van elég önmegtagadási terület. Ez azonban nem 
jelenti azt, hogy ha valaki benső indítást érez a vezeklésekre, különösen 
egyes alkalmakkor, vagy egyes szándékokra, azt ne gyakorolhatná, csak 
jellegében meg kell tartania az örvendező és pozitív típust.

A Társaság egyéb típusvonásai között vannak egyesek, amelyek 
kidomborítására kevesebb alkalmuk van, mint a külsőknek. Azonban 
ezek sem hiányozhatnak náluk, így: a puritánság és a jellemesség.

Hiba lenne az imádkozó testvértől, ha magát a többiekkel szemben  
felsőbbrendűnek képzelné, és a többiektől a maga kiszolgálását várná. 
Hiba volna a lelki életnek valamelyest mesterkélt és összetett formájú 
kialakítása az egyszerű, bencés természetesség helyett. Hiba volna az 
elpuhultság, az igényesség, de ugyanúgy baj lenne, ha nem alakítana ki 
magában tudatos jellemet, ha nem tudna állást foglalni elvi kérdésekben, 

Quis ut Deus?! Ki olyan, mint az Isten?!



68 69

ha megszokná a helyhez kötöttséget, és nélkülözné az úttörő munkára 
hivatottak könnyedségét.

Az imádkozó életben élők sem kívánhatják, igényelhetik, hogy 
őket soha senki se zavarja ki egyforma életükből, ők sem lehetnek a 
változatlanság rabjai.

A családias bensőséget is ápolniuk kell. Feltehetően ők lesznek a 
kevésbé fáradtak és idegileg pihentebbek, azért a kintről hazaérkezőkkel 
szemben nekik kell szent egyszerűségben és igazi testvériességben a 
hetedik napot, a vasárnapot képviselniük.

Egyik feladatuk, hogy őket látva a dolgozók folytonosan 
emlékezzenek az egy szükségesre. Éppen ezen a ponton kell az 
imádkozóknak magukat a fölényességtől távol tartaniuk. Természetesen 
a dolgozóknak sem szabad félreérteniük azt, hogy ők képezik a Társaság 
tulajdonképpeni törzsét, mivel a Társaság hivatásszerű célkitűzésén 
közvetlenül dolgoznak.

Az imádkozóknak alázatosan kell betölteniük segítő jellegű, de 

rendkívül fontos hivatásukat, azt, hogy mintegy látható őrangyalai 
legyenek az élet poros országútján előre törekvőknek, az élet piacán 
sáfárkodóknak és a szellemi csatatereken küzdőknek. Mikor a világban 
exponáltak verejtékes homlokkal, csapzott hajjal, talán szétszórt 
figyelemmel és porosan megérkeznek, az imádkozók nem gondolhatnak 
önelégülten gondozott és összeszedett belső életükre, kifogástalan 
ruhájukra. Hanem olyan alázatosan, mint az őrzőangyaloknak – akik 
szolgálnak –, meg kell emlékezniük, hogy a szociális munkások mellé 
vannak rendelve, hogy azok náluk megpihenjenek, felüdüljenek, általuk 
kegyelmeket vegyenek, és az isteni Jegyes iránt mindig új szeretetre 
gyulladjanak. Az imádkozóknak arra is kell gondolniuk, hogy a kinti 
munkások és a gazdaságiak biztosítják nekik a védettebb otthont, és 
szerzik meg a test életéhez szükséges feltételeket. A legmagasabb rendű 
lelkiséget is a szerény külsőben járó természetes élet hordozza.

Egészen különösen hangsúlyoznunk kell azt, hogy a szociális 
érzéknek náluk sem szabad hiányoznia. Az imádkozóknak egyik 
feladata az, hogy a liturgiával a többiek figyelmét állandóan a 
természetfelettiekre irányítsák, és nekik imáik által kegyelmeket 

[esdjenek] ki. Másik feladatuk, hogy a külsők által ellátott munkaterületek 
részére [kérjenek] égi segítséget. Meg kell tehát őrizniük a megértést a 
világ küzdelmei és nehézségei iránt. A szegények és nyomorultak 
szenvedéseivel szemben irgalmasoknak kell lenniük. Megalázkodva  
kell azt a tudatot hordaniuk, hogy milyen védett helyzetben vannak,  
míg az emberiség túlnyomó többsége kint áll küszködve az élet  
viharában. Feladatuk, hogy a jelen bajok elmúlásáért, a szociális 
problémák sikeres megoldásáért, egyes szerencsétlenségek elhárításáéit 
imádkozzanak, mint például háború, megszállás, egyházi üldöztetés. 
Vagyis, habár közvetett, de mégis élő kapcsolatban kell lenniük a 
mindennapi élettel.

Szabályzatunk a típusvonások közt azt is felsorolja, hogy a szociális 
testvérnek a fizikai munkát a szellemivel egyformán kell becsülnie. Az 
imádkozó testvérek fő kiegészítő munkája házi körből való. Ez nem 
zavarja őket az imaéletben, egészséges kiegyenlítést ad, és életüket 
megőrzi az egyoldalúságtól. Ezenkívül állandóan odakapcsolja őket a 
földhöz, annak munkáihoz, nehézségeihez, amelyektől a kontemplatív 
élet oly könnyen elszigetelődhet. 

Hivatásuk körébe tartoznak még a következők: a templomok, 
kápolnák gondozása, virággal való ellátása (esetleg kertészkedés), a 
sekrestye, egyházi ruhák rendben tartása, mosása, vasalása, javítása, 
hímzése, varrása, énekkarok gyakorlása, az istentisztelet liturgikus 
keretének biztosítása, lelki életi könyvek írása, fordítása, közös vagy 
magán lelkigyakorlatok és elmélkedések tartása, vagy lelki tanácsot 
keresők eligazítása, az Egyházba belépni vágyók hitoktatása, a ravatali 
imaszolgálat ellátása.

Bár az imádkozók a segítő kategóriához tartoznak, hivatásuk a szociális 
munka eredményességének szempontjából mégis döntően fontos, mert nem 
képzelhetők el szociális reformok, szociális alkotások áldásos úttörés – lelki 
egészség, kegyelmi élet és a Szentlélek áldása nélkül.

Margit testvér
(A Testvér, XII. évfolyam 12. szám, 1941. december 15.)
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Stat crux, volvitur orbis

1942

Tanítás a mottóról

Tavalyi mottónk már erős szembefordulást jelentett a világ 
mostani irányzatával: Ki olyan, mint az Isten?! Ki adhat olyan 

bölcsességet, ki adhat olyan megoldást, ki állíthatja magát olyan 
magasra, hogy ne volna annál több, annál jobb, szebb, tökéletesebb, 
annál végtelenebb az Úristen? Nekünk tehát nem lehet haboznunk 
abban, hogy ki mellé állunk.

Az Úristennek földre küldött követe: Fia, az Úr Jézus. Az Úristent 
senki más úgy nem ismeri, mint ő maga. Csak a Fiú ismeri az Atyát, és 
akinek a Fiú kijelenti. A Lelket sem ismeri senki más úgy, mint Krisztus, 
hiszen a Szentlélek az Atyának és Fiúnak egymás iránt való szeretete. Az 
életet és létet sem ismeri senki úgy, mint aki a mennyei Atyával együtt 
annak a létnek tartalmat, törvényeket adott. Mikor tehát azt mondjuk: 
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Ki olyan, mint az Isten?! – ez azt jelenti, hogy mi nem habozhatunk 
a legfőbb érték kiválasztásánál, nekünk csak egy állásfoglalásunk 
lehetséges: az Isten.

Nem láthatjuk őt, és nem hallhatjuk őt, de szólt hozzánk Krisztus 
által, s felfedte előttünk a létet valódi mivoltában. Mi tehát Krisztust 
követjük. Tudjuk, hogy amerre ő mutat, csak arra van a boldogság. Mi 
nem alkuszunk akkor sem, ha keménynek látszik az út, amelyet előír, 
ha a korszellemtől esetleg kikezdett énünk tiltakozik is ellene. S ezt 
vonatkoztatjuk Krisztusra is, akit a mennyei Atya küldött nekünk.

Mert:
Ki ismeri úgy a lelkemet, mint Krisztus?
Ki akar nekem jót úgy, mint Krisztus?
Ki mutatja meg a létnek mélységeit úgy, mint Krisztus?
Ki fedi fel a létnek boldogító titkait és értelmét úgy, mint Krisztus? 
Ki ad nekem olyan megoldásokat, mint Krisztus?
Ki vezet engem olyan győzelmekre, mint Krisztus?
Akármilyen kicsinyek tehetségeim, tanultságom, 
    ki ad nekem bölcsességet úgy, mint Krisztus? 
Ki ad nekem értelmet, tudást ahhoz, hogy úgy éljek, 
    ahogy azt az én fölséges mennyei Atyám akarja?
Ki ad nekem erőt ahhoz az élethez, amely elvezet 
    az örök boldogságba, a mennyei Atyához?
Ha az ember már hosszú évtizedekre tekinthet vissza, látja, hogy 

az élet nem játék, nem mulatság. A létnek azon titkai között, melyeket 
Krisztus tárt föl a világ előtt, egyik legmélyebb titok, hogy az életet 
nem lehet másként megszerezni, csak ha előbb meghal önmagának az 
ember, s a boldogságot magunknak is, másoknak is csak áldozatok árán 
biztosíthatjuk. A vetés sírva történik, s csak ha így vetettünk, akkor 
arathatunk. Az Úr Jézus életében beigazolta a létnek ezen és minden 
más ellentmondó törvényét.

A mennyek országa erőszakot szenved, s csak az erőszakosak 
ragadják e1 azt – mondja a Szentírás az Úr Jézus szavaival. Tehát az 
akadályt, mely a mennyországba vezető úton tornyosul előttünk, ha 
másként nem megy, erőszakkal kell eltávolítanunk. A legfőbb akadály 

1942

az én alsóbbrendű énem. Könnyek, küzdelmek között győzhetem csak 
le, és juttathatom diadalra a jobbik énemet.

A hat főigazság egyike, hogy a második isteni személy érettünk 
emberré lett, hogy bennünket szenvedésével és kereszthalálával 
megváltson, és ezáltal üdvözítsen. Ebben a mély igazságban a legerő-
sebben fejeződik ki az a törvény, hogy könnyekkel kell megvásárolni 
a boldogságot. Az Isten Fia a kereszt fáján szerezte meg nekünk a 
mennyországot. Kempis Tamás mondja: Ha volna más út, mint a 
kereszt útja, megmutatta volna nekünk Krisztus.

Mindig, mikor erőt kell vennünk a kegyelemtől meg nem 
világosított értelmünkön – amit Krisztus úgy mond, hogy gyűlölnünk 
kell magunkat –, mindig, mikor erőszakot kell vennünk magunkon, s 
ez belevág lelkünkbe, testünkbe, mondjuk magunknak: Ha volna más 
út, mint a kereszt királyi útja, Krisztus megmutatta volna. 

Vésztől terhes fellegek függnek mindenütt a nemzetek egének 
horizontja felett, s így felettünk is, ezért irányuljon most figyelmünk 
erre a kimondhatatlanul komoly tényre.

A frontokon folyó küzdelem már csak következménye annak 
a harcnak, amely előbb folyt Krisztus ellen. Mi Krisztus harcosai 
vagyunk, Krisztus megváltói munkáját kell tehát folytatnunk, meg kell 
hódítanunk az ellene küzdőket.

Lelki irányítóul vegyük a Szentatyának a Summi pontificatus 
kezdetű apostoli körleveléből azt a részt, mely azt mondja, hogy minden 
hívőnek, de elsősorban a Krisztus jegyesének, szilárdan kell állnia 
a jelen kor harcai közepette, amikor minden vajúdik, minden vív, 
amikor nincs egy nyugodt pont sem; amikor bölcsességnek kikiáltott 
tévedéseket dobnak bele az élet menetébe, amelyek le akarják rántani az 
embert boldogságának mennyországából, és le akarják tiporni azt, amit 
Krisztus vére hullásával emelt ki lelkünkből.

Helytartója vagyunk annak, aki egy döntő pillanatban a legfőbb 
földi hatalom képviselője előtt e szavakat kimondta: „Arra születtem, és 
azért jöttem e világra, hogy az igazságról tanúbizonyságot tegyek” (Jn 
18,37). – Küldetésünk isteni eredetű, mely arra kötetez minket, hogy 
apostoli bátorsággal bizonyságot tegyünk az igazságról.

Stat crux, volvitur orbis
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Drámai erővel szól a Szentatya. Krisztus abban a súlyos pillanatban, 
mikor élete és halála fölött készülnek dönteni, kijelenti Pilátus előtt, 
a római hatalom, tehát az akkor ismert egész világ legnagyobb 
hatalmának képviselője előtt: Azért jöttem a világra, hogy bizonyságot 
tegyek az igazságról. Krisztus szembeszáll a római világhatalommal. 
Drámai jelenet! Nem lenne benne semmi drámai, ha a római császárok 
ugyanúgy gondolkoztak volna, mint Krisztus, ha nem függött volna 
Krisztus feje fölött a szabadon bocsátás vagy halálra ítélés lehetősége. 
E fölséges, drámai mozzanat jelentősége abban van, hogy mikor egy 
világhatalom készül ítélkezni élete s halála fölött, amely nem áll az 
igazság alapján, mert a régi pogány világ szellemét képviseli, akkor 
Krisztus, ellentétben a korszellemmel, az akkori világnézettel, ellentétben 
az akkori felfogással, meri kimondani: küldetésem isteni eredetű. Én 
semmi másért nem jöttem a világra, mint azért, hogy bizonyságot 
tegyek az igazságról.

A Szentatya Krisztus élő folytatása. Az Egyház az ő élő folytatása. Az 
Egyházban élő hívek Krisztus tagjai. – A Szentatya méltán mondhatja 
fölséges többesben: küldetésünk isteni eredetű...

De minden ember küldetése isteni eredetű. A Szentatya a legelső, 
legmélyebb értelemben mondhatja ezt. De mondhatjuk mi is, akiket a 
Szentlélek a jegyesi hivatás szeretetével kapcsol Krisztushoz, akiknek 
hivatása is isteni eredetű. Krisztus helytartója folytatni akarja az isteni 
munkát, melynek napszámában Krisztus, nem törődve ellenségének 
hatalmával, nem törődve azzal, hogy halál vár reá, semmivel sem 
törődve, képviseli az igazságot.

Én az ő folytatása akarok lenni, mert én erre a misszióra küldettem 
– mondja a Szentatya.

S ha ő ezt mondja, nekünk is ezt kell mondanunk, mert akiket 
Krisztus kiválasztott, a jegyesi szeretet kötelékénél fogva kötelezve 
vannak arra, hogy folytassák az ő művét. Isteni küldetésünk van, isteni 
hivatásunk van! Folytatnunk kell a megváltás verejtékes munkáját, 
mely abban fejeződik ki, hogy gondolatban, érzelemben, cselekedetben, 
kihatás ban bizonyságot teszünk az igazságról.

1942

Krisztus tanítását összefoglalóan a kereszt fejezi ki.
A kereszt a mi jelvényünk. A kereszt fejezi ki számunkra Krisztus 

törvényeit. És Krisztus, aki maga az igazság, Krisztus, aki maga a 
teremtetlen bölcsesség, aki az igazságról való bizonyságtételt mondja élete 
egyik céljának, a keresztben foglalja össze számunkra legjellemzőbben 
mindazt, amire minket tanítani akart.

Mi tudjuk, s át is éltük, hogy a keresztben az üdvösség!

A kereszt nem változik,
a kereszt igazsága nem változik, 
ahogy nem változik az Isten, 
ahogy nem változik Krisztus,
ahogy nem változik a lét,
ahogy nem változnak a létnek törvényei,
ahogy nem változnak lelkem törvényei.

Változatlanul, rendületlenül és rendíthetetlenül áll a kereszt. 
A beszédes kereszt, a hallgató kereszt. Áll a kereszt, Krisztus szimbóluma, 
a boldogságnak szimbóluma, a győzelem szimbóluma.

Körülöttünk pedig zajosan, fegyveresen, erőszakkal jönnek  
nap-nap után a hatalom hordozóitól a napi bölcsességek jelszavai,  
amelyeket rákényszerítenek az emberek millióira. Ma ez az  
igazság, egy év múlva már más, és e hamis igazságok nyomában  
ott jár az emberek boldogtalansága. Hullámzik, változik a  
világi bölcsesség, a világi okosság, és áll a kereszt. Amit egyszer 
Krisztus átélt, leélt, elénk élt, amiről bizonyságot tett egy döntő  
pillanatban a föld legnagyobb hatalma, a római hatalom előtt, az  
két évezreden át nem változott, és száz évezredeken át nem fog 
változni az utolsó ítéletig, az átmegy az örökkévalóságba.

Ez vezessen minket ebben az évben: bármi történik körülöttünk 
– jár a kerék föl, alá, egyik nap ezt tiltja a törvény, a másik nap 
azt parancsolja a törvény –, mi sem meg nem zavarodunk, sem 
nem törünk össze, mi a jó Isten kegyelmével félelem nélkül bele- 
fogódzunk a keresztbe, mely áll rendíthetetlenül.

Stat crux, volvitur orbis
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Stat crux, volvitur orbis!
Áll a kereszt, hullámzik a világ!

A világ mozog, forog, változik, forrong, tekereg, nyöszörög, 
gomolyog. A kereszt pedig áll!

A világ bizonytalankodik, hánykolódik, nyugtalankodik, összezúz, 
kapkod, megtagad, állít, állandó hullámzásban van, mert nélkülözi az 
igazságot. Nekünk nem kell keresni, nekünk nem kell nyugtalankodni, 
hánykódni, mert a mi igazságunk örök, a mi igazságunk változhatatlan. 
Ettől az igazságtól csak mi szakadhatunk el, amitől őrizzen meg minket 
a Szentlélek Úristen! De ha mi el nem szakadunk tőle, ez az igazság 
üdvözít minket!

Mottónk nagyon komoly, de reményünk erős és igen vigasztaló: mi 
nagyon jól tudjuk, hogy a végső szót az isteni igazság és szeretet mondja 
ki. Mi nagyon jól tudjuk, hogy az utolsó szó a mai világot rengető 
viharban is az Úristené, és mi ebben bízva megyünk az Úristen felé. 
Vonulhatunk viharos ég alatt, megrengett földgömbön romok között, 
ez mind csak átmenő történés. A végső diadal az Úristené, aki csatát még 
sohasem vesztett.

A mi Hadvezérünk győzhetetlen, zászlaja a kereszt, és mi megyünk 
utána az örök Atyához. A mi győzelmünk biztos.

Stat crux, volvitur orbis.

Margit testvér

(A Testvér, XIII. évfolyam  2. szám, 1942. január)

1942

Farkas Edith, 
a Szociális Missziótársulat alapító főnöknője

Hazánkban ma a nő- és családvédelem terén nagy egyházi 
nőszervezeteket látunk működni, melyeknek tagjai hivatásuk 

tudatában vállalják a karitatív és szociális munkát életfeladatuknak. De 
önkéntes, világi hölgyeket és lányokat is látunk mind szakszerűbben 
vezetett és mind számosabb szervezetek élén a testvériség szent törvényét 
érvényesíteni, nem beszélve az államnak és városnak szociálpolitikai 
programjáról, mely a kormányzatnak mind nagyobb gondját és 
gondoskodásának tárgyát képezi.

Egy megindult lavinánál nehéz megállapítani, hogy az első kis 
görgeteg miként nőtt hatalmas, magával ragadó erővé. Nehéz nyomon 
követni, hogy város, állam, társadalom miként fogtak lángot egy lobogó 
szövétneken, miként keltett gondolat gondolatot, hogyan indított meg 
terv terveket. Nem is kísérlem meg ennek a nyomozásnak munkáját. 
Egy tényt kívánok csak megörökíteni – és e megemlékezést hálás 
borostyánággal övezni –, azt, hogy hazánkban a világi munkatereken 
dolgozó fogadalmas, modern nőszervezetek életre keltése Farkas Edith 
főnökasszony nevéhez fűződik, hogy ő volt ennek a gondolatnak úttörője, és 
a Missziótársulat e gondolatnak első valósítója.

Ebben fejeződik ki összefoglalva az ő hivatása, ez a magyar katolikus 
kultúrtörténelem lapjain az ő jelentősége.

Farkas Edith 1877. február 16-án született Budapesten, régi nemesi 
családból. Édesatyja Farkas Jenő, miniszteri tanácsos volt. Édesanyja 
Kuncze Mária. Szüleinek egyetlen gyermeke.

Alig végezte el középiskoláit, már felébredt szívében a vágy, hogy 
a szegényeket személyesen szolgálja. Ezért már akkor tagja lett a Szent 
Erzsébet Egyesületnek, és látogatta a szegényeket. A karitásznak ez 
az érzése mindjobban elmélyült benne és hivatástudatban kezdett 
kibontakozni. Egyelőre nem öltött konkrét alakot, de valószínűleg azt 
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keresve határozta el a fiatal lány, hogy az ő korának szokása ellenére 
tovább tanul. A soproni Szent Orsolya-rendi intézetben szerzette meg 
magánúton a tanítónői, majd a tanárnői oklevelét.

Ennek gyakorlati hasznát csak rövid ideig látta a tanítói pályán. Pálffy 
grófnénak, a magyar katolikus egyesületi élet első megindítójának korán 
feltűnt a nagy tehetségekkel megáldott, szép megjelenésű fiatal tanárnő, 
és saját munkaterületén, az Országos Katolikus Nővédő Egyesületben 
ajánlott fel neki működési teret. Farkas Edith erre a meghívásra igennel 
felelt, és így lett a Nővédő Egyesületnek 1906-ban alelnöke, 1908-ban 
ügyvezető elnöke. Teljes odaadással intézte a Nővédő Egyesület ügyeit, 
mely gyors fejlődésnek indult. Ezen ügy érdekében utazta be hűséges 
barátnőjével, a mindnyájunk emlékében feledhetetlenül élő Stoffer 
Micivel az országot.

A gondolat ismertetése, vidéki fiókok létesítése agitációt, 
eszmeismertetést, szervezést kívánt, és bár hajlamai kezdettől fogva a 
magányba vonzották, a nyilvánosságot, az emberek tömegét ösztönösen 
kerülte, mégis a lelke egész melegével szeretett feladat teljesítése 
érdekében a nagy nyilvánosság elé lépett. A mai kor asszonyainak és 
leányainak ez nem mond annyit, mint amit jelentett a főnökasszony 
idejében. Először az ő személyében, azután a missziós nővérek nyomán 
megszokták az előadó, a szónokló nőt. Akkoriban ez teljesen új jelenség 
volt, mondhatjuk, a nőmozgalom haladásának egyik újabb állomása.

Áldásos munkásságának további folytatásaképpen életre hívta 
Balogh Jenő igazságügy-miniszterrel a Katolikus Női Patronázs 
Egyesületet, majd Korányi Saroltával együtt a Katolikus Tisztviselőnők 
és Női Kereskedelmi Alkalmazottak Országos Szövetségét, végül páter 
Buttykai Antal támogatása és védnöksége mellett Rabolt Margittal a 
Katolikus Leányok Országos Szövetségét. Munkássága így közvetve már 
széles körben éreztette a magyar női társadalomban hatását, és mind 
több hozzáértő kezet kívánt. Ez a bontakozás tette szükségessé azt a női 
munkás típust, amely magánéletéről lemondva, világi céljait és gondjait 
kikapcsolva, megfelelő ismeretekkel ellátva szenteli minden erejét a 
szociális munkának. Így született meg lelkében a fogadalmas szociális 
munkásnak eszméje. Ez volt a Missziótársulat szükségességének alapja.

1942

Terveinek megvalósításában és az első kikezdéseknél a 
főnökasszonynak tanácsadói, lelki támaszai és nagylelkű támogatói: 
Kanter Károly prelátus, a királyi vár plébánosa, Prohászka Ottokár 
püspök, akkoriban esztergomi spirituális, özv. gróf Pállfy Pálné, a 
Nővédő nemes lelkű alapítója és Foerster Frigyes Vilmos zürichi 
egyetemi tanár, a nagy morál- és szociálpedagógus voltak.

A Missziótársulat gondolata 1908. november 19-én, Szent Erzsébet 
ünnepén valósult meg, amikor az első nővérjelöltek bevonultak az 
Elnök utca 4. szám alatt lévő otthonba, mely a fogházból kikerült fiatal 
leányoknak adott hajlékot.

A Missziótársulat innen indult útjára, hogy mind több érdeklődőt 
vonzzon a szerzetesi életformák közt valósuló szociális hivatás számára. 
A főnökasszonynak a Gondviselés nagy segítőket küldött Fischer Colbrie 
kassai püspök, dr. Mázy Engelbert OSB, akkori kassai tankerületi 
főigazgató és Balogh Jenő igazságügy-miniszter személyében.

A Missziótársulat a maga életformáit és kereteit természetesen még 
nem alakíthatta ki, hanem csak kereste. Az első forma után, amely a 
világi élettől alig különbözött, a főnökasszony dr. Mázy Engelbert OSB, 
első lelkiigazgató hatására, aki Szent Benedek hűséges fia volt, a bencés 
alapokat fogadta el a Missziótársulat lelki épülete számára. A nővérek 
a benedeki Regula szellemében élték belső életüket, és dolgoztak a 
társadalom krisztusi újjászületésén. A kékfátyolos missziós nővér rövid 
idő alatt közfogalommá lett, és a Társulat gyors fejlődésnek indult. 
A nővérek lángoló lelkesedéssel szívták magukba főnöknő anyjuk 
gondolatait, és alakították magukban az eléjük állított ideált.

A főnöknő anya azonban úgy érezte, hogy még nem találta meg 
azt a típust, melyet keresett, és a Társaság tizenötödik évében, 1923-
ban, új szabályzatot adott neki, és az egész elgondolásban gyökeres 
változásokat [hajtott végre]. Ez a körülmény vezetett az 1923-ban történt 
kettéágazásra, melynél azok, akik a régihez ragaszkodtak, a Szociális 
Testvérek Társaságába tömörültek, megtartva a bencés irányzatot. 
Akik pedig az újat magukévá tudták tenni, azok a Jézus társasági atyák 
vezetésével és jezsuita szabályzat alapján a Missziótársulatban folytatták 
működésüket.
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Mindez a főegyházmegyei hatóságnak közvetlen részvételével és 
hozzájárulásával történt, és nem egyedülálló jelenség a szerzetesrendek 
történetében. Az elviek síkján maradva nem is okozna az ilyen mozzanat 
akkora zökkenőt, mint amekkorát a kívülálló és az eseményeket nem 
értő jó barátok, de még inkább kíváncsi tömegek okoznak.

Az 1923-as eseményeket lényegükben kifejezve így mondhatjuk: 
az addig egy keretbe foglalt gondolattömeg differenciálódott, és két 
keretben helyezkedett el. A Missziótársulat kiemelte az egész körből a 
karitatív és szociális munkát. A Szociális Testvérek Társasága ezeknek 
a rétegeződésén túlmenően főleg a mozgalmi, eszmeszolgálati és 
állampolgári jellegét akarja kidomborítani. Ezekhez kapcsolódott az 
idők folyamán a külföldre szakadt magyarság szolgálata.

A Missziótársulat is gazdagodott egy újabb programmal és jelleggel. 
A főnökasszony az új irányzat kipróbálása nyomán 1931-ben visszatalált 
a bencés területre, és beuroni hatás alatt találkozott a bencés liturgia 
szépségével, melynek művelését a társulati programba bekapcsolta.

Legrégibb leányai velem együtt tudják, hogy ebben találta meg igazi 
énjét, és hogy a bencés szellemre, annak fölséges istentiszteleti módjára, 
felemelő korális énekére, nemes formák között kifejeződő egész lelki 
életére, beleértve a zsolozsmaimákat, reagált az ő lelke énjének legmélyén 
legjobban.

Életének első két szakasza tele van a Bibliával, ezért is nevezte őt egy 
alkalommal Gárdonyi a bibliás főnöknőnek, életének befejező szakaszát 
betöltik a korális misék és zsolozsma klasszikus dallamai. Az 1931. év 
újabb szabályzata a bencés szellem és a liturgikus élet ápolását örökítette 
át lelki családjára, a Társulatra.

Gondolatainak terjesztését tollal és rádió útján is szolgálta a 
főnökasszony. A szociális és karitatív munka ismertetésére már 1911-
ben megírta a Szociális Missziótársulat rövid ismertetőjét, 1912-ben a 
Hivatalos Pártfogót, 1924-ben kiadta a Missziós Útravalókat, s 1925-
ben a Szociális Missziótársulat Kültagjainak Kézikönyvét. 1928 óta 
minden hónap első szombatján Missziós üzenetek címmel a rádióban 
tartott előadásokat.

1942

Az alapító főnökasszony nagyméretű munkássága úgy az egyházi, 
mint a világi tényezőknél nagy elismerésre talált. 1907-ben kapta meg 
Ferenc József királytól az alapítványi hölgy címet, 1911-ben X. Piusz 
pápától a Pro Ecclesia et Pontifice kitüntetést, 1918-ban, a háború alatt 
IV. Károly királytól a polgári hadi érdemkeresztet, 1933-ban pedig 
Horthy Miklós kormányzótól a magyar érdemrend tiszti keresztjét.

Élete utolsó éveiben hosszan tartó betegséggel látogatta meg őt az 
Úristen, amely keresztet ő teljes készséggel viselte. Laetare vasárnapján 
még részt vett az Egyház liturgikus örömében, és a feketevasárnap utáni 
kedd reggelén csöndben, halálküzdelem nélkül lehunyta örök álomra 
szemét, hogy lelke sok és fárasztó munkája után megpihenhessen az 
Úristen boldogító szeretetében!

Slachta Margit

(A Testvér, XIII. évfolyam 4. szám, 1942. április)
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Pünkösdi kiáltás

Testvérek! Magyarok!
Aki hegygerincen jár, és nem csúszik le a lejtőn, az erős. Aki 

lecsúszott és zuhantában visszakapaszkodik, az erősebb.
Aki járvány idején meg nem betegszik, az egészséges. De aki 

megbetegedvén legyőzi a pestist, abban nagyobbak az életenergiák.
Akit ellensége félre nem vezet, az okos. De aki nem volt okos, és 

ezért az ellenség csapdájába esett, de ki tud abból szabadulni, az bölcs.
Testvérek! Magyarok! Ha jól imádkozunk, megkapjuk a Szentlélek 

pünkösdi ajándékául a nagyobb erőt, a több életenergiát és a mélyebb 
bölcsességet.

Slachta Margit
(A Lélek Szava, IX. évfolyam 5. szám, 1942. május)

Viharmadarak

Már benne vagyunk a pünkösdi előkészületekben. Minden 
mozgásban van, érkeznek, utaznak a testvérek, a jelentkezők. 

Jön és fordul a posta, visz és hoz kérdéseket és válaszokat. Tervezünk, 
várunk, reménykedünk, feszülünk, imádkozunk, és várjuk a drága 
Szentlelket!

De ne is legyen, aki ne várná! Soha ilyen szükségünk rá nem volt, 
mint most. Orkán seper át a világon, és jaj annak, akit elseper! De 
aki kikönyörgi magának a kegyelmeket, és hűségesen megőrzi azokat, 
az megerősödve kerül ki a viharból is. Annak semmi sem árthat, sőt 
Krisztus igéje szerint minden javára szolgál.

1942

Néhány éve szokásba vettük, hogy [a jelöltek vagy az újfogadalmasok] 
egy-egy csoportja közös nevet kap valamilyen nagyon jellegzetes, 
emlékezetes körülmény miatt, melyhez emlékeik fűződni fognak.

Így van a hét láng csoportja,12 vagy az 1938-ban fogadalmat tett 
eucharisztikusok [csoportja].

12  Wagner Beatrix testvér írása a hét láng csoportról A Testvérben jelent meg: Mi, 
akik a hét láng nevet viseltük, 1929 őszén léptünk be a Társulatba, név szerint: Hor-
váth Annazita, Gyulassy Hanna, Kácser Erna, Propper Viola, Pataki Alexia, Papp 
Vilma és Wagner Beatrix.
Egyszer Alexia testvér mesélt nekünk egy erdélyi nyaralásról, amikor a nyaralónak az 
ablakából esténként hét pásztortüzet láttak a hegy oldalában kigyulladni. Ezt elne-
vezték hét lángnak. Minden nap már alig várták az estét, mert az alkonyattal min-
dig megjelent a hét láng is.
Nekünk nagyon tetszett a hét láng mese. Egy alkalommal, amikor a hivatásunkról 
beszélgettünk, rájöttünk, hogy mennyire hasonlít a mi életünk a hét lánghoz. Meg-
beszéltük, hogy fogunk írni egy kis szerződést, melybe belevesszük azt is, hogy bár-
hová vigyen az élet, bármit hozzanak a körülmények, mi a lélekmentésben mindig 
ilyen pásztortüzek, ilyen lángok akarunk lenni. Megszövegeztük közösen a kis meg-
állapodásunkat, és a Lippert-levélből vett idézetekkel kibővítve lesokszorosítottuk, 
hogy mindenkinek jusson belőle egy.
Nem tudnám szó szerint elmondani, mi volt a szöveg, de azt határozottan tudom, 
hogy [megfogalmaztuk]: mi heten minden körülmények között világítani és mele-
gíteni akartunk. Tudjuk, hogy lesznek komoly szakaszok is az életünkben, de szem-
benézünk velük, és amikor szeretnénk sötétek és komorak lenni, akkor tudatosítjuk 
magunkban, hogy a lángnak az a hivatása, hogy világítson.
Mivel magunktól nem vagyunk képesek megőrizni és beváltani fenti elhatározásunkat, azért 
megállapodunk abban, hogy minden csütörtökön este a szegvári kis kápolnában lélekben ta-
lálkozóra jövünk össze esti ima után, és elmondjuk egymásért: Krisztus Lelke, szentelj meg min-
ket… Azóta, hogy ezt a szerződést megírtuk, elmúlt 12 év, és mi – egynek, Hanna nővérnek a 
kivételével – az Úristen kegyelméből a hivatásban megvagyunk az ország különböző helyein, 
és a legtöbbünk önálló, felelősségteljes munkában.
Most meg kell vallanom, hogy bizony nagyon régen nem mondtam el a megígért kis imát 
csütörtökön este, de minden csütörtöki szentmisém a hivatásoké. Most, hogy kedves Klemen-
tin testvér levele felszólított ennek a megírására, úgy szégyellem magamat, és azt gondolom, 
nem ok nélkül küldte nekem ezt a jó Isten, hanem azért, hogy emlékezzem a szerződésünkre.
Ma éppen csütörtök este van, és térdelve írom az utolsó sorokat, amiért a jó Istennek tetszett, 
hogy megtartson bennünket, hetünket, a hivatásunkban, és ma szívből elmondom pótlásul 
is és azért is, hogy egyszer az Úrnak kedve teljék a hét lángban: Krisztus lelke, szentelj meg 
minket… (A Testvér, XIII. évfolyam 5. szám, 1942. május)
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Akik idén tesznek fogadalmat, azok a szerető és védő fészekből 
viharba repülnek ki, azért lesz a most kiszálló csoport tagjainak neve: 
viharmadarak.

Milyen nagy tudat! Viharba kiküldöttnek lenni!
Aki már járt tengeren vagy nagy tavakon, aki folyókon hajózott, 

az ismeri a sirályok gyönyörű röptét, hogyan cikáznak a víz tükre és 
a levegőég közt. Ha vihar közeledik, mennyire nem bújnak el, hanem 
könnyű, suhanó szárnyon attól függetlenül tovább röpködnek, ringanak 
a vízen, vagy lépegetnek a jégtáblákon, semmi sem zavarja őket.

Szálljon ki fogadalmas testvéreink idei csoportja így: legyenek a 
Szentlélek sirályai a hullámzó tenger fölött, és legyenek függetlenek 
minden körülménytől! Csak egy függőségük legyen: a kegyelmi 
kötöttség [Istenhez], akitől hivatásukat, küldetésüket kapták.

Margit testvér

(A Testvér, XIII. évfolyam 5. szám, 1942. május 15. )

Aktualitások a piramisról

Azt remélem, hogy nincs közöttünk senki, akinek szeme előtt ne 
állna a piramissal szimbolizált munkaprogramunk. Az év folyamán 

erről még bővebben [beszélünk]. Most csak ezt emelem ki:
Az a rettenetes ostrom, mely a kereszténység ellen minden vonalon 

folyik, arra indított, hogy idei munkaprogramom előterébe a világnézeti 
mozgalmat állítsam. Ez egyébként a társulati munkaprogramnak a 
piramis felsőbb vonalain való továbbépítése.

1942

Ezzel kapcsolatban kérdezem: elolvasta-e mindenki behatóan 
[A Lélek Szava] novemberi számban hozott vázlatot.13 Ez a vázlat 
világnézetünknek csak legalapvetőbb lényeges igazságait foglalja 
magában, mert [világnézetünk] részleteiben oly sok irányba oszlik, 
amennyi vonatkozása az életnek csak van. De aki magáévá tette, 
megértette és tudatosította az alapvető igazságokat, az egy kis 
gyakorlatot szerezve, minden vonalon tudja alkalmazni [azokat], és az 
eseményekből ki is tudja elemezni, hogy a mögöttük meghúzódó lényeg 
a kereszténység mentén vagy az ellen van-e.

Nem mondom, hogy könnyű a világnézeti alapvető igazságoknak 
teljes tudatosítása, de bármennyire [nehéz], elengedhetetlen minden 
szociális testvérnél, hogy ez birtokában legyen. Ezért nemcsak az 
anyakerületben, hanem a többi kerületben is elsősorban ennek földolgozását 
vegyék a házfőnökök a közös lelki olvasásoknál. Ez természetesen áll az 
egyedül kihelyezettekre is.

Ezen túlmenően: mindenkinek feladom, hogy a pünkösdi 
lelkigyakorlatig a tizenkét vázlatot tanulja meg. Aki nem tudja szó  
szerint megtanulni, tanulja meg tartalom szerint, de tanulja meg úgy, 
hogy teljesen el tudja mondani. Auguszta testvér, mint tanulmányvezető, 
az anyakerületben és Marianne testvér úgy is, mint ugyancsak 
tanulmányvezető az erdélyi kerületben, a közgyűlés előtt vagy után 
minden egyes testvért ki fog kérdezni, és a tudás fokáról a kerületi 
főnöknőnek jelentést fog tenni. Hogy pedig ne maradjon az egész az 
év végére, mindenki ossza föl a tizenkét vázlatot úgy, hogy havonta 
legalább kettőt tanuljon meg. Januárban kérek a tanulmányvezetőknek 
jelentést, hogy négy vázlatot megtanultak-e.

Ez a feladat egyúttal engedelmességi gyakorlat, ugyanis 
aggodalommal látom közelben és távolban, mintha az engedelmes- 
ségbe egy kissé belefáradtunk volna, ahelyett, hogy azt mind 
bensőségesebben és komolyabban vennénk. Tehát a fenti meghagyás 
ezen intencióval és szó szerint értendő. Ugye örömmel fogadjátok,  

13  Margit testvér 1942-ben hirdette meg a világnézeti tanfolyamokat, amelyeket a szociá-  Margit testvér 1942-ben hirdette meg a világnézeti tanfolyamokat, amelyeket a szociá-
lis testvérek képzett világi munkatársakkal együtt tartottak szerte az országban. A 12 rész-
ből álló tanfolyamhoz készített vázlatot A Lélek Szava 1942. novemberi száma tartalmazza.
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hogy a jelen infernális időkben kaptatok egy kis katonai gyakorlatot, 
mint Krisztus Urunk harcosai?

***

Komárom, Szombathely, Marosvásárhely s a többi erdélyi szervezet! 
Szívből örülök a világnézeti tanfolyamoknak. A Szentlélek Úristen 
áldása legyen rajtatok! Várom a többi városok hasonló munkájáról a 
hírt.

Margit testvér
 

(A Testvér, XIII. évfolyam 11.  szám, 1942. november)

Szentlelkes életstílus14 

Sokszor volt már és van arról szó, hogy életünket és mindent, amit 
teszünk, egy stílusban kell kialakítanunk. Hogy ez valósuljon, 

tudnunk kell elsősorban azt, hogy hivatásunknál fogva az Úristen 
milyen életstílusra hívott meg. Gyönyörű kertjében milyen növényekké 
kell lennünk? Ha már egyszer ezzel tisztába jöttünk, akkor figyelnünk 
kell arra, vajon az, amit éppen teszünk, stílusában ennek megfelelő-e.

Mi, emberek, abban különbözünk a többi teremtett lénytől, hogy 
azok saját közreműködésük nélkül, belső szükségszerűséggel alakulnak 
ki a Teremtő adta gondolat szerint. Nekünk azonban ezt az Úristen 

14 Az eredeti tanítás az Időszerű lelki témák cím alatt jelent meg A Testvérben. A Szentlelkes 
életstílus címet az elmélkedés tartalma alapján adtuk, hogy megkülönböztessük az Időszerű 
lelki témák cím alatt megjelent egyéb tanításoktól.

1942

gondolata szerint való kialakulást tudatosítanunk és akarnunk kell. Mily 
nagy ellentmondás lenne, ha egyáltalán lehetséges volna, hogy a liliom 
nefelejccsé válnék, vagy hogy egy magnólia fa hagymát teremjen virágok 
helyett! Náluk, öntudatlan teremtményeknél száz százalékban teljesedik 
az Úristen akarata. Nekünk pedig ezen a téren is két lehetőségünk van, 
választhatunk az Úristen és a saját elgondolásunk között. Rendkívül 
nagy megtiszteltetés ez ránk nézve, de egyben igen nagy veszedelem is.

Rendkívül nagy megtiszteltetés az, hogy a Teremtő bennünket 
tudatos lényeknek alkotott. Tőlünk alacsonyrendűség volna az a 
következtetés, amelyre egy szikszói leányka az egyik tanítás után jutott. 
Ezt mondta: „Ha a hallott tanítások ekkora felelősséggel járnak, inkább 
ne is tanítsanak többé bennünket!”

Részünkről efféle megnyilatkozás majdnem az önvesztés biztos 
előjele volna. Nem akarni tudni semmit a nagyobbról, a  többről, a 
szebbről, egyszerűen csak azért, hogy egyidejűleg ne legyenek nagyobb, 
szorosabb kötelezettségeink: még világi keresztényekhez is méltatlan 
dolog, nem beszélve a Szentlélek Társaságába hívott Krisztus-jegyesről! 
Mennyire nem az ő stílusa az ilyenféle gondolat: inkább lemondok 
minden lelki nagyszerűségről, de még arról is, hogy róla egyáltalán 
valamit tudjak, hogy kötelezve ne legyek rá! Ha az Úristen megtisztel 
azzal, hogy nagyra hív, a kegyelmeket is megadja hozzá. Tudatos 
lényeknek kell lennünk, akiket komolyan foglalkoztat a kérdés: milyen 
egy szociális testvér a szentlelkes élet stílusában, milyen egy szentlelkes 
életre hívott krisztusjegyes?

Szentlelkes: lelki szempontból érett embert jelent. Az egyházi 
évben is milyen gyönyörűen fejeződik ez ki! Karácsonykor, amikor a 
Megváltó születését ünnepeljük, jászla mellett kicsiny gyermekeknek 
érezzük magunkat. Viszont amikor a szenvedő Üdvözítőt elkísérjük 
verejtékes kereszthordozó útján fel a Golgotáig, úgy érezzük, hogy ez 
olyan időszak, amely izmosító, küzdő lelki életre hív. Küzdő, nehéz 
életre, mely – bár távol van a gyermekkortól –, de még nem ért célba. 
Utána következik lelki nyarával a pünkösd, amely a lélek győzelmes, 
célba jutott állapotát fejezi ki. Mint végső akkord jön nyomában 
Szentháromság vasárnapja, amelytől kezdve a lélek mintegy mindennel 
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ellátva, istengyermekségének felséges tudatában halad előre a kivívott 
győzelmeken át, érett emberként, az élet további útján. Kell, hogy ez 
az érettség jellemezze a szociális testvért. Minél többéves fogadalmas, 
annál jobban ki kell domborodnia e vonásnak benne, s főleg akkor, ha 
már örök fogadalmas.

Lelkigyakorlataink, lelkimagányaink alkalmával nem tennénk 
eleget az igazi követelményeknek, ha csak tisztogatásra szorítkoznánk. 
Ez pusztán negatív rész lenne. A negatív szónál megjegyzem, hogy 
az nem jelent valami rosszat, hanem egyszerűen tagadást. A bűnt  
tagadni nem rossz, de még nem elegendő. Az evangélium egy  
talentumos embere negatív maradt, üres maradt az élete, mert ez a 
gondolat irányította: „Nem akarom elveszíteni!” Ez önmagában nem 
rossz, de nem elég. „Nem akarom a bűnt elkövetni” – kitűnő szándék, 
de nem elég a lelkiéletben.

Azonban csodálatos törvényt adott az Úristen a földi létnek: nincs 
olyan dolog, amelynek veszedelme ne volna.

A földön sem lehet csak tiszta pozitív eszközökkel dolgoznunk. 
Tiszta pozitívum csak az égben van. Aki közülünk életébe semmi 
negatívumot nem akar bekapcsolni azzal a megokolással, hogy mi 
pozitív irányzatúak vagyunk, el fogja veszíteni a jó Istent, a legfőbb 
pozitívumot. Az emberi lélek oly gyatra, hogy ha nem gyakorol  
időnként türelmet, nem teljesíti odaadással unalmas kötelességét,  
ha nem tagadja a bűnt s az arra vivő hajlamokat, s nem fogja fel 
Isten megbántását a legnagyobb szerencsétlenségnek: akkor a végén  
el fogja őt veszíteni.

Az egyik körülmény, amely arra indít, hogy negatívumról 
beszéljek, az az, hogy a Szentatya jubileumi lelki csokrába társulati 
házaink egyike három önmegtagadással csatlakozott be, szemben a 
felajánlott szentmisék, szentáldozások számaival. Lelkünk visszaélő 
hajlamát, a pozitív irányzat félreértését látom benne. Nincs jó a földön, 
amelynek ne volna meg a maga veszedelme. A negatívum veszedelme 
az, hogy a lélek elszegényedik, összezsugorodik, elkomorodik. A 
pozitívumé viszont az, hogy a lélek fegyelmezetlenné, rendetlenné, 
féktelenné, önmagát meg nem tagadóvá válik, és a végén elveszti az igazi 

pozitívumot. Foglalkozzunk tehát gondolatban készséggel és komolyan 
azzal, amivel egyébként alig szoktunk: lelkünk negatív alapzatával, mint 
keresztények, mint Krisztus-jegyesek, s azok közül is mint olyanok, 
akik a lelki élet különféle módjai közül a szentlelkes életet élik. Nézzük 
át lelkiéletünket, hogy vajon használjuk-e az önmegtagadás különböző 
lehetőségeit: nehéz elöljáró, világi munkatárs lelki elviselése, unalmas 
munkakör száz százalékos betöltése, megaláztatások, mellőzések, 
félreismerések elfogadása által stb. Ne csak evésben, testtartásban 
ismerjük fel és gyakoroljuk az önmegtagadás erényét, hanem ezekben is!

A szentlelkes életstílus nem jelent soha egyoldalúságot, hanem 
mindig az élet teljességét. Ez az igazság lebegjen mindig a szemünk 
előtt, amikor értékeljük és használjuk a negatív eszközöket is.

Margit testvér

(A Testvér, XIII. évfolyam 12. szám, 1942. december 15.)

1942 Stat crux, volvitur orbis
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Tanítás a mottóról

Tavalyi mottónk ez volt: Áll a kereszt, forrong a világ. E forrongást 
tapasztalva akaratlanul is kérdezhetjük, hogy az ember miért is 

nem fordul azonnal a kereszt igazságához, amikor látja, hogy amit a 
világ ma tesz: az rossz, borzasztó, szörnyű.

Tulajdonképpen az igazság szó elé nem is kellene odatenni, hogy 
keresztény, mert az igazság csak egyféle lehet. Az igazság nem lehet 
más, mert nincs keresztény és nem keresztény igazság, nincs világnézeti 
igazság vagy pártigazság. Igazság csak egy van.

Krisztus Urunk volt az első és egyetlen a földön élők között, 
aki felnyithatta a hétpecsétes könyvet, akinek megadatott, hogy a 
létigazságot tévedhetetlenül tárja elénk. Az igazság itt áll rendületlenül, 
örök érvénnyel –, és a világ mégsem látja meg.
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Amikor az ember látja, hogy a világ hogyan bukdácsol, és hogyan öl 
meg magában és másokban mindent, mert nem látja meg az igazságot, 
akkor tárgyilagosan meg kell kérdeznie: Vajon én sem látom meg az 
igazságot? Milyen végzetszerű ez! Nem hallom, nem veszem észre?

Mi lehet az oka annak, hogy a világ ennyire nem látja, nem érti 
az igazságot? Pedig a jelen szemléletesen mutatja, hogy ami ma van, az 
ennek a vakságnak a gyümölcse. Én is részese vagyok ennek a vakságnak?

Azt mondjuk, hogy az igazság maga az Úristen, helyesen: mert 
hiszen az Úristen maga az igazság. Mi birtokolhatjuk az igazságot, 
mégsem vagyunk az igazság. Viszont az Úristen maga az igazság. Ha 
azt mondom, hogy az igazságot látom és értem, ezt más szóval így is 
mondhatom: az Úristent látom és értem.

Ha nem látom az igazságot, hanem a fordítottját, akkor nem is 
láthatom a jó Istent.

Miért nem tudom meglátni az igazságot helyesen? Erre felel meg 
a nyolc boldogság egyike, amely szerint: Boldogok a tisztaszívűek, mert 
ők meglátják az Istent. Igen, csak ők láthatják meg az Istent. Mert az 
igazság és az Úristen egy, ebből következik az, hogy aki nem láthatja 
az igazságot, az nem láthatja meg magát az Urat sem. Az nem láthatja 
meg, akinek a szíve nem tiszta.

Olvassuk el újra valamennyien A Lélek Szava 1941. januári számában 
Stadler Frieda erről szóló cikkét a nyolc boldogságról írt sorozatában.

A cikk arról szól, hogy akiket a földi vágyódások lefoglalnak, 
azoknak lelkében, életében a talmi csillogástól nem marad erő és hely 
a valódi kincsek befogadására. Tévelyegnek. Tehát a nem tiszta dolgok 
akadályozzák a tiszta látás érvényesülését lelkünkben.

A tavalyi jelszó szerint vallottuk, hogy áll a kereszt, bár a világ 
kavarog. Itt állunk mi is ebben a mindent tipró és mindent öldöklő 
világban. Milyen tragikus volna, ha a mi lelkünk sem tudná meglátni 
a jó Istent, aki az igazság! Akkor a szemünk nem volna tiszta, az élet 
kevélysége, a test kívánsága fátyolozná szemünket, és bekövetkeznék, 
hogy ez a világ elragadna minket is. Már nem tudnánk vinni a keresztet 
úgy, ahogy azt szent hivatásunk megkívánja, hanem mi is sodortatnánk 
ezzel a megtévedt világgal, amelyben annyi a szenny, annyi a nem tiszta. 
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Ez volna életünk egyetlen tragikuma. A szenvedés és öröm, az élet és a 
halál mind jó, ha kegyelem van benne. Viszont mindez rossz, ha nincs 
meg benne és hozzá a kegyelem.

Ez évben legfőbb törekvésünk, hogy mindent eltávolítsunk, ami a jó 
Istent, az igazságot eltakarja előlünk. Mi azok a boldogok akarunk lenni, 
akiket az élet nem vezethet félre, és nem húzhat le magához semmi földi 
hatalommal, mert mi látjuk a jó Istent. Amint az Úristent birtoklók 
az égben nem tudnak eltévedni, úgy a földön az Istent látók sem 
tudnak eltántorodni. Ennél jobbat és nagyobbat nem is gondolhatunk 
magunknak. Nem mondhatom, hogy én szerény kvalitású és keveset 
tanult vagyok, azért nem láthatom meg az igazságot, és azt sem, hogy 
azért tudnak engem eltéríteni, megmételyezni, mert az igazságok 
megértéséhez mégis csak kell felfogás és értelem. Nem szabad a kettőt 
összetéveszteni. A csillagászathoz, a logaritmushoz, tudományokhoz stb. 
kell értelem, kell tudás. Azokat megérteni csak képességekkel is lehet, 
de az örök igazságok megértése csak a kegyelem erejével lehetséges.

Itt van tehát a magyarázata annak, miért látja meg az Úristent csak 
a tiszta lelkű ember.

A kegyelem érzékeny. Amilyen mértékben zavaros a lélek, olyan 
mértékben húzódik tőle vissza a kegyelem. A természetes értelemnél 
sokkal nagyobb képesség a kegyelem. A természetes értelemmel bíró, 
de a kegyelem hiányában levő ember mindent ért, de csak lidércek után 
fut. Aki azt érzi, hogy nagyon szerény képességei vannak, de őrzi a 
kegyelmet, őrzi lelkiismerete tisztaságát, az nincs akadályozva abban, 
hogy lássa az igazságot.

Annak értelmében, hogy boldogok a tiszta szívűek, kérjük a hármas 
értelemben vett igazság bírását! Kérjük a Szentlélektől nemcsak a 
magunk, de mások számára is újévi ajándékul, hogy láthassuk Istent, 
és birtokolhassuk igazságát, mert akkor vinni is tudjuk azt a világba, és 
ez hivatásunk is. Mit is tudnánk tenni többet és jobbat, mint vinni az 
emberek közé és hirdetni Isten igazságát?!

Az idei jelszavunk a tavalyinak folytatása. Csak a tiszta szív érti meg, 
hogy Krisztusban van az egyedüli megoldás az életben is, az életen túl 
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is, az egyedek, a tömegek és a nemzetek számára is. Egész életünkben 
semmi sem olyan fontos, mint az, hogy ilyen értelemben vegyük 
Krisztust, és semmi sem olyan döntő, minthogy belőlünk és rólunk 
sugározzon az Úristen, az igazság!

Margit testvér 
(Margit testvér által át nem nézett jegyzet.)

(A Testvér, XIV. évfolyam 1. szám, 1943. január)

Küzdelem a lelkiségért15

Nemrégiben volt arról szó, hogy hajdan a csillagokból jósolták 
meg a nehéz időket. Manapság fordítva áll. Megfigyelték, hogy 

háború alatt bizonyos bolygók a rendestől eltérően jelentkeznek. 
Tudjuk, hogy már maga az időjárás is mennyire befolyásolja az 
emberek kedélyét: vihar előtt általános a nyomott kedély. Meglehet, 
hogy a bolygók némelyikének olyan kapcsolata van a Nappal, amely 
a Föld lakosaiban állandósult izgatott állapotot idéz elő. Ebben az 
állapotban a népek túlkapásai háborút eredményeznek, míg az egyedek 
viszonylatában ugyanaz a hatás összeférhetetlenséget, veszekedést 
okoz. A vezetők összekülönböznek, legtöbbször azért, mert tagadják a 
hitet, mert nincs lelkiségük, és megjelentetnek például ilyen hivatalos 
nyilatkozatokat: „Nem a keresztény emberek ellen vagyunk, hanem 
a kereszténység ellen.” Tudjuk, milyen nehéz a kereszténység minden 
igazságának elfogadása, minden törvényének betartása még akkor is, ha 
erőforrásaink állandó használata mellett a megfelelő lelki színvonalon 
vagyunk. Elgondolhatjuk, micsoda zűrzavar, káosz lehet egy mindent 
15 Az eredeti tanítás az  Az eredeti tanítás az Időszerű lelki témák cím alatt jelent meg A Testvérben. A Küzdelem a 
lelkiségért címet az elmélkedés tartalma alapján adtuk, hogy megkülönböztessük az Időszerű 
lelki témák cím alatt megjelent egyéb tanításoktól.
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elvető és tagadó lélekben, melyet nem enyhít sem a jó Istenben való hit, 
sem a számadás felelősségének tudata. Könnyen kikövetkeztethetjük, 
hogy egy ilyen állandó feszültségi állapot háborút von maga után.

Mi magunk is hasonló feszült légkörben vagyunk, s hozzá, mint 
„turáni”-ak, különösen hajlunk az izgulásra, perlekedésre, széthúzásra, 
egyenetlenkedésre. Miután ezzel tisztában vagyunk, komolyan 
foglalkozzunk lelkünk negatív erődítményeinek felépítésével! Ezek adják 
meg majd a pozitív lendítő erőkhöz a gránitalapokat.

Talán emlékezünk még arra, hogy a franciák híres Maginot-
vonala16 aránylag milyen rövid idő alatt esett el. Acélból készülnek 
manapság a hadiépítészet hasonló csodái, amelyeknél villamos erő föld 
alatti acéltornyokat emel fel, ágyúszerkezeteket indít meg, melyeket – 
miután lövéseiket leadták – újra föld alá süllyeszt. A hírszolgálat révén 
az ellenség megtudta, hogy ennek a híres erődnek Franciaország felőli 
része gyengébb, mint a másik része. Ott szálltak tehát le az ellenséges 
repülők, és hátba támadva kezdték meg romboló munkájukat. Amilyen 
finom egy ilyen szerkezet, egyetlen jól irányzott lövés képes az egészet 
megbénítani. Ez a törvény ugyanígy áll a lelki vonalon is: minél 
finomabb, magasabb a lelki élet, annál könnyebb tönkretenni egyetlen 
jól irányzott rombolással.

Mi oly magasra vagyunk hivatva: krisztusjegyességre, állandó 
természetfelettiségre. A rombolás nálunk nem azt eredményezi, hogy 
gyilkosságra vetemedünk, vagy testi tisztaságunkat prédául dobjuk. 
Nálunk már az is leromboltság, ha olyan lelkiállapotba jutunk, amely 
a jó Isten akarata ellen van. Ma, amikor a lelki életet annyi ellenséges 
erő kezdi ki, próbálja meg, vajon milyen az a kereszténység, kegyelmiség, 
krisztusjegyesség, szentlelkesség, amely bennünk van?

Talán nagy lelki sötétség és gyengeségek gátolnak, mert ez vagy 
az nincs a rendjén bennünk. Ezért kell magunkat megszorítanunk, 
megerősítenünk, […] különben az ostromok, melyek érnek, kikezdenek 
bennünket. A Maginot-vonalnál nem volt szükséges mindent 

16 Franciaország által épített erődítmény Németország felé, amely az I. világháború után ké- Franciaország által épített erődítmény Németország felé, amely az I. világháború után ké-
szült el. Miután felfedezték az erődítmény gyenge pontját a franciaországi oldalon 1940-ben 
Hitler csapatai nagyon rövid idő alatt térdre kényszerítették Franciaországot.
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lerombolni; elég volt egy repedés az acéllapon. Nekünk sem kell egészen 
odáig jutnunk, hogy azt mondjuk: „Én is az anyagelvűséget vallom! 
Éljen a materializmus!” – Olyan világban élünk, amely kereszténység 
adta lelkiségünket támadja igazságban, érzetben, erkölcsi törvényben 
és a legkülönfélébb megnyilatkozásban. Nem irányít támadást a 
kegyelmiség ellen, hiszen a lélek ezen erőiről nem is tud. Azért közvetlen 
támadásra sokszor nem is képes, de alapjainkat szétrombolhatja, akkor 
pedig az egész erődítmény ledől. 

Példákat hozok fel. Ha magunk körül állandóan hiányos 
fürdőruhába öltözötteket látunk, lassan-lassan más fogalmunk támad 
a lelki szüzességről, tisztaságról, mint amilyet arról eddig alkottunk. 
Az a bizonyos érzékeny, harmatos lelkiség letörlődik. Így van ez más 
irányban is.

Egy fiatalasszony mondta el, hogy férje hűtlen lett hozzá és szeretőt 
tart. Köztük még fennáll a kapcsolat, mert a feleség még mindig reméli, 
hogy élettársa visszatér hozzá. Ezt a kapcsolatot azonban úgy tartja 
fenn, hogy a férje kedvesére vonatkozó dolgot vele beszéli meg. Ez az a 
szál, amely kettőjüket még összefűzi.

Vegyük a már többször felhozott esetet, amikor egy intelligens 
úrinő kifogásolta a hercegprímás háborús imájának szövegében azt, 
hogy az Úristenhez úgy imádkozunk, mint aki minden nemzet Ura 
és Istene. Csak nem tartjuk az oroszokat és zsidókat testvéreinknek –
mondta a hölgy –, hiszen mi keresztények vagyunk?! Ha az ember kétszer, 
háromszor, tízszer lát, hall ilyeneket, a szeme, füle, lelke hozzászokik.

Ezeket a példákat csak hevenyében hoztam, de mondhatom, 
hogy minden irányban így van. Ez az anyagelvűség behatolhat még a 
fogadalmas életbe, még a szerzetekbe is. Ez késztet egyeseket esetleg arra, 
hogy keressék, milyen módon lehetne az elöljáró utasításait kijátszani. 
S mi az eredmény ilyen esetekben? Lelkünk elveszti érzékenységét, 
eldurvul, és végül is azt mondjuk: „Talán nem is olyan rossz ez vagy 
az, hiszen természetes! Talán a krisztusjegyesség is csak fantazmagória! 
Mire való az áldozathozatal, az önmegtagadás? Mégis sok igazság van 
a nemzetiszocializmusban és bolsevizmusban, amelyek azt állítják, 
hogy mindez tévedés.” Ez egy lélekben így mehet végbe. Ez van az 
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utcán, kirakatokban, újságokban, könyvekben, s az a veszély fenyeget, 
hogy nem vesszük észre, amint hatásukra letörlődik lelkünkről a 
krisztusjegyesség hamva.

A Társaság akarva, nem akarva mindenki harcába kénytelen 
beleállni, hogy a lelkiségért élet-halál küzdelmét megvívja. Nem azért, 
mert támadnak bennünket. Addig egyelőre nincs nagyobb bajunk, amíg 
az arcunk nem keleti.17 Mégis kisebb volna a veszedelem, ha bennünket 
bántanának. Azért érzem úgy, hogy most, amikor a „turáni”-aknak 
annyira kedveznek, élet-halál harcot kell vívnunk önmagunkban a 
lelkiségért. Mivel senki sem támadja egyenesen, nem vesszük észre, 
hogy elveszítjük.

A szentlelkes jellegből következik a tudatosság, amellyel meglátjuk 
a veszélyt akkor is, amikor kedveznek, s közben elsorvasztják 
lelkiségünket. Mily tudatosság kell annak megvédéséhez, amit nem 
akarnak programszerűen támadni, elvenni! Értitek-e, hogy ilyenkor sokkal 
több negatív eszközt kell alkalmazni, mint amikor bennünket vernek? Ezért 
kell állandóan fokozni magunkban a tudatosságot. Azért kell Quis ut 
Deus-pajzzsal járnunk, s szent gyanakvással viseltetnünk minden iránt, 
ami mézes-mázosan jön felénk. Krisztusjegyességünket, szentlelkes 
életünket nem adhatjuk oda semmiért sem. Csak úgy tudjuk a minket 
tépő vihart átélni, ha mi magunk lelkileg érintetlenek vagyunk. Látom 
ugyanis a törvényszerűségeket és azt, hogyan rakja a tömeg maga alatt a 
máglyát, amelyen mi is égni fogunk. Amíg egészséges a lelkünk, nincs 
mitől féltenünk magunkat. Amitől félek, az az, hogy jönni fog a kihívott 
erők reakciója. Ha Társaságunk belső lelki szintjéről nem csúszik le, a 
külső megpróbáltatások nem fogják érinteni: megölhetetlenek vagyunk 
addig, amíg erős alapokon állunk.

A következő ok, mely miatt fokozottan kell törekednünk a lelki 
megerősödésre, az a tény, hogy szinte gyárilag kieszelt kegyetlenségek 
sorozatával találkozunk. Ettől eltekintve a nyomor oly nagy, hogy többen 
éhségtől esnek össze az utcán. Ezzel szemben mi történik? Az ember 
nem tud mindenkin segíteni, és lassan közömbössé válik a szenvedés, 
a szenvedők iránt. Ez a tény is olyan természetű, mely bennünk a 
17 A  A nem keleti azt jelenti, hogy nem zsidó (Mona Ilona Anícia testvér szóbeli közlése)
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lelkiséget gyengíti, tompítja, esetleg kiöli. Ha felületesek [vagyunk], és 
nem kegyelmiek, nem önmegtagadók, nem krisztusjegyesek vagyunk, 
[akkor] a végén megkeményedett, elkérgesedett szívvel járunk a 
tönkrejutott, szenvedő emberek között. 

Ezek azok a nagy veszedelmek, amelyek mindenfelől leselkednek 
lelkiségünkre, amelyet önfegyelmezéssel, önmegtagadással kell 
körülbástyáznunk Finomaknak, érzékenyeknek kell maradnunk 
lelkileg, s úgy kell járnunk a Szentlélek Úristen fényében, mint akik 
magukban hordják a másokat erősítő és megváltó kegyelmeket.

Margit testvér
 (A Testvér, XIV. évfolyam 1. szám, 1943. január) 

Újévi levél

Az itthoniaknak a hadbavonultakról, 
  a honvédelmi miniszter kijelentéseiről,
a krisztusi intésről: amely mértékkel mértek, olyannal mérnek 

vissza nektek,
a Gondviselés vargabetűiről és a kegyelmi világ törvényeinek 

logikai menetéről,
arról, hogy a boldogabb új évet mindenki a maga vetéséből aratja.

*Kedves Nővérem!
Neked írok, aki könnyesen és gondterhelten állsz az újév küszöbén, 

és nincs pillanatod, amikor ne gondolnál bevonult atyádra, férjedre, 
fiadra.
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Ó, mit meg nem tennél, hogy biztosítsd számukra ott kint a 
Gondviselés védelmét hideg, eső, szél, ingovány, viszontagság, ellenséges 
golyó, kegyetlenség ellen! Ha nem érted ezt a védelmet úgy, hogy 
mindenképp abban a formában történjék, ahogyan azt Te jónak látod, 
hanem ha rábízod a mikéntet az Úristenre, akkor biztosíthatod nekik ezt 
az isteni védelmet.

Hogyan? – kérdezed. Sok módja van ennek. De előbb talán 
megírom, hogy miképp akadályozhatod azt. Ennek is sok módja van. 
Most csak egyet említek.

Megfosztod Tieidet az Úristennek különösebb oltalmától akkor, 
ha más anyának, hitvesnek, gyermeknek hasonló gondja, aggodalma, 
könnye iránt közömbös vagy. Megfosztod, ha megértést, kíméletet, 
segítséget csak a Tieidnek kívánsz. Megfosztod, ha hidegen, talán 
kárörömmel, rosszakarattal nézed a másiknak fájdalmát, és főleg 
– amit leírni is nehéz –, ha talán odakívánod másnak azt a rosszat, 
szánod másnak azt a szenvedést, melyet magadtól és Tieidtől el akarsz 
imádkozni.

Akarsz a veszedelmek közepette szeretteidnek kettőzött isteni 
segítséget? Fogadd szívedbe a mások sorsát, különösen azokét, akiket 
így szívedbe fogadnod nehéz. Egy haragosodét, valakiét, aki károsított, 
valakiét, aki megbántott. Fogadd szívedbe úgy, hogy [amikor] a Tieidért 
imádkozol, ugyanakkor azért a másikért is küldesz egy igaz fohászt a 
mindenek Urához! Fogadj szívedbe egy munkatáborost, akit a korszellem 
kizár a testvérközösségből!

Merd ezekben a halálosan komoly időkben szívedből kiűzni a 
közönyt, a szeretetlenséget, a gyűlöletet! Merd bent, szíved legmélyén 
testvérednek elismerni azt a másik anyát és fiát, merd befogadni 
fájdalmát, és segíteni hordani keresztjét!

Merd kimondani, hogy az egyetlen keresztény és államférfiúi út az, 
amelyen a honvédelmi miniszter úr jár, amikor habozás nélkül hirdeti, 
hogy a munkatáboros hadiszolgálata hazaszolgálat, és nem büntetés, 
hogy testi épségük és becsületük jogvédelem alatt áll épp úgy, mint a 
fegyvereseké. Merd megvallani, hogy Te is így gondolkozol!
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És merj tenni! Merd kérni, kívánni, sürgetni olyan hozzátartozódtól, 
ki munkatábor-parancsnok, hogy olyan fölöttese legyen a 
szolgálatosoknak, amilyen fölöttest az ő fiának kíván a fronton vagy 
az ellenség fogságában. Hangoztasd előtte Krisztus örökérvényű igéit: 
amilyen mértékkel mértek, olyan mértékkel fognak nektek viszont mérni. 
Az Úr is így fog cselekedni. Sújt vagy kímél, irgalmaz vagy elfordul, 
amint Ti együtt érzők vagy kegyetlenek vagytok.

Leányok, hitvesek, anyák, értitek-e, hogy misztikus egység van a 
családtagok között, és közös áldás vagy átok a sorsa az összetartozóknak? 
A Tieidet véded az isteni igazságosság előtt, ha testvéri és irgalmas vagy. 
A magad személyében nem mehetsz a frontra, hogy saját testeddel fogd 
fel a Tieidre mért csapást, de kiviszi oda értük felajánlott áldozataidat, 
irgalmasságodat, igazságszeretetedet az Úrnak angyala, és amit Te 
cselekedtél más anya fiáért, az lesz a Te gyermekednek védő pajzsa testi-
lelki csapások ellen.

Lehet, hogy ha ilyen leszel, akkor sem hozza haza Tieidet az isteni 
Gondviselés. De mennyi szívfacsaró szenvedéstől óvhatja meg drágáidat 
az Úr! Kegyetlenkedésektől, borzalmaktól, lelki meghasonlástól. Ha 
jobbnak is látja a mindnyájunkat szerető mennyei Atya – amit nehéz 
kimondani –, hogy ne hozza vissza, de tenyerére veheti odakint, és 
békességben, csendességben emelheti át érted, miattad, mert Te szívedbe 
fogadtad másnak szeretteit. Megkímélted, megkíméltetted fölösleges 
szenvedéstől, keménységtől, keserűségtől, megaláztatástól. Szeretted 
krisztusi szeretettel, és szeretetednek áldása ott lebeg a tieid fölött.

Értelmed talán első pillanatra nem látja át, hogyan függ össze az, 
amit Te teszel azzal, ami a Tieiddel történik. De szíved és hited tudja 
követni az isteni logika vargabetűjét: a Te szereteted, mint villamos erő, 
felcikázik a minden kegyelem forrásához, és onnan visszaárad isteni 
kéztől áldottan féltett, kint harcoló Tieidre.

És ha nem egyes emberre gondolunk, hanem nemzetre, amelynek 
egyik tömege a másikat védi vagy támadja, gyűlöli vagy szereti, akkor 
a nemzet ugyanúgy aratja a maga egésze, a maga hadserege, a maga 
nemzetteste számára azt, amit vet. Elveszíthet vagy megmenthet egy 
egész hadsereget, elveszítheti vagy megmentheti saját magát.

1943

Boldog új évet tehát neked, kedves Nővérem! Boldog új évet neked, 
aki immár érted, hogy miképpen van boldog új évednek nyitja, titka 
saját kezedben!

1943. január 1.

Margit testvér

(A Lélek Szava, X. évfolyam 1. szám, 1943. január)

Társaságunk féléves munkája  
a hazafias háborús fronton

Kedves Testvéreim!

Mikor újévi társulati lapunk szétröppen, hogy felkeressen 
titeket, küldök benne egy rövid összefoglalót a pünkösdkor 

kitűzött legújabb munkánkról – a keresztény és egészséges közszellem 
szolgálatáról –, hogy áttekintésünk legyen arról, mit végez ebben a 
tekintetben a Társaság központja.

Pünkösd óta ezért a célért a következőket tettük: 
1. A cél rendkívüli fontossága miatt szétválasztottuk az anyakerületi 

vezetőséget az általános vezetőségtől. Paula testvért választottuk meg 
az anyakerület főnöknőjévé, hogy én az országos külső munkában 
az ország belső frontján dolgozhassam a közszellem, a kereszténység 
mélyítéséért és tudatosításáért. 
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Ez a jelen nehéz körülmények közt a legfontosabb munka. Amíg 
egészséges az ország közlelke, addig semmitől sem kell félnünk, úgy a 
benti, mint a háborús frontot az ország polgárainak lelkülete tartja.

2. Országos mozgalommá szélesítve rendeztük a világnézeti 
tanulmányestéket. A Lélek Szava teljesen ennek szolgálatában áll.

3. Decembertől kezdve kivonultunk a mozifrontra, és megkezdtük 
a világnézeti filmdélutánokat, estéket, matinékat.

4. Benedikta nővér személyében intenzíven részt veszünk a 
kecskeméti Frontharcos Örökimádó-hálatemplom mozgalomban. 
Ebben a templomban egyrészt hálaimádságok fognak felszállni 
az Úristenhez azokért, akiket a Gondviselés hazahozott; másrészt 
Társaságunk imádkozó ágának feladata lesz örökimádást végezni itt 
azért, hogy a Gondviselés mentse meg hazánkat a jövőben minden 
háborútól, hogy atyáink, testvéreink és fiaink vére ne omoljon a 
harctereken.

5. A kecskeméti Frontharcos templomnak, illetve itt letelepedett 
testvéreinknek feladata lesz az is, hogy a kecskeméti kiváló 
templombizottsággal együtt országos vonatkozásban azon dolgozzon 
– ezt már most is tesszük –, hogy katonai vonalon akarják, ápolják 
és tudatosítsák a harctéren is érvényesítendő kereszténységet, vagyis a 
keresztény módon felfogott harctéri etikát, tehát a lovagiasság szellemét.

Ez egyik legnagyobb programpontunk.
6. Múlt évzárónkon, júniusban a Női Tábor beadványt adott 

a honvédelmi miniszterhez, hogy érvényesíttesse főleg az orosz 
frontvonalon azt a keresztény elvet, hogy megtorlásokkal ne éljenek 
a hadifoglyokkal szemben, mert az esetleg hadifogságba kerülő 
magyar katonáknak az oroszok kegyetlenkedéseivel szemben ez adja a 
legnagyobb védelmet.

Anyaházunkban a társasági közösség minden nap imádkozik a 
harctéren küzdő katonákért.

Újévi levelem külső munkatársak tömegét szólította fel arra, 
hogy természetfölötti vonalon biztosítson a harctéren küzdő övéinek 
isteni segítséget a veszedelmekkel szemben, és tegye ezt azáltal, hogy  

1943

függetlenítve magát a korszellem hatásától, zárjon ki szívéből minden 
gyűlöletet, mert az isteni segítséget ez akadályozza legjobban.

Karitatív téren mindent megteszünk, ami módunkban áll, úgy a 
katonákért, mint itthonmaradt övéikért. 

Támogattuk a honvédség javára folyó gyűjtést, és egy éven át, amíg 
lehetett, egy második olajmécset égettünk az anyaház oltárán hazánkért.

Elintézzük a hozzánk fordulók ügyeit: úgy a katonákét, mint 
itthonmaradt családjaikét.

Rendelkezésére állunk mások akcióinak, mint például októberben 
Dobránszky Eszternek és lelkes csapatának, katonák kívánság-
hangversenyének és uzsonnájának rendezésében, amely otthonunkban 
folyt le.

A Szociális Képző hallgatói bekapcsolódtak a Szent Vince 
Szeretetegyesület hadigondozó munkájába, és állandóan harminc 
családot gondoznak.

Miskolci testvéreink katonakórházban lelkigondozást végeznek, 
mint azt A Lélek Szava januári számában Beatrix testvér leírta. Piroska 
testvér Budafokon vezeti az ifjúsági Vöröskeresztet. Petronella testvér 
a Kammer-gyári munkásnőkkel már kétszer rendezett teadélutánt 
a honvédek javára, amelynek jövedelmét, 300 pengőt, beküldte a 
honvédelmi minisztériumba. A DLN rendezéseivel és lapjában állandóan 
dolgozik a hadbavonultakért és hozzátartozóikért. A háziiparban Petra 
testvér 800 P előállítási értékben 200 pár bőrcsizmát ajándékozott a 
katonáknak.

A Művelődés Házában tartott mozielőadások rendezésébe a Szent 
Vince Szeretetegyesület hadigondozó csoportja is bekapcsolódik. Tiszta 
jövedelmüket a hadbavonultak családjainak segélyezésére fordítják.

Testvéreink karitatív akcióinak kimutatását a következő számban 
folytatom, helyszűke miatt most csak néhány elvi megállapítást 
szeretnék leszögezni. Ezzel titeket is meg akarlak erősíteni elveinkben.

Mint mindenben, úgy ezen a vonalon is az ügy érdeke lebeg 
szemünk előtt, és a tiszta szándékot akarjuk megőrizni. Tehát ma, 
amikor mindenki vöröskeresztes és hasonló munkára jelentkezik, 
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olyannyira, hogy érdeklődésemre a Vöröskereszt központja kijelentette, 
nem kérnek több önkéntes munkaerőt, mivel már helyet sem tudnak 
a jelentkezőknek adni, nemhogy munkát, mi ma, úgy, mint mindig, 
elsősorban ott dolgozunk, ahol más nem dolgozik, és ez a munkatér a 
gyökérmunka, az ország lelki egészségének szolgálata.

Az nem lehet ránk hatással, hogy a mai materialista társadalom 
nem értékeli ezt a belső munkát. Mi azért nem adjuk fel a frontot, mert 
mi egész világosan tudjuk, hogy ez a legdöntőbb és legfontosabb munka, 
habár hálátlan, mert nem látszik, nem kézzelfogható, sok támadásnak van 
kitéve, stb., de minket nem az vezet, hogy népszerűséget hajhásszunk, 
hanem, hogy használjunk, és hogy az Úristennek a tetszését nyerjük 
meg.

A katonai fronton is a lélek a döntő, mert nagyszerűen kiképezhetik 
a katonát, és megkaphatja a legmodernebb harci eszközöket, a 
legbriliánsabb felszerelést, a harc kimenetelének ez csak materiális 
feltétele. A másik ennél is döntőbb: a katona lelkülete, hűsége, 
áldozatossága, hazaszeretete. Gondoljunk csak a fizikai értelemben soha 
meg nem épített Mannerheim-vonalra, melyen katonák lelke védte meg 
Finnországot!

Ugyanez áll a civil polgárokra is: mindig a lelkületük dönt, de 
főleg háborús időben. Mikor tehát azon dolgozunk, hogy a közlélek 
megmaradjon keresztény síkon, akkor az ország legdöntőbb fenntartó 
alapjain dolgozunk, s ez nekünk elég. A jó Isten áldását kérjük szerény, 
de meggyőződéses munkánkra és szenvedő hazánkra.

Margit testvér

(A Testvér, XIV. évfolyam 1. szám, 1943. január 15.)

1943

Húsz év

Az idő szárnyas keze letette Társaságunk életének második évtizedes 
zárókövét, és mi most megállunk e határkő mellett. Gondolatban 

megpihenünk abban a sok emlékben, eseményben, mozzanatban, 
melytől ez az idő oly gazdag. Mennyi minden is történt!

Az alapító fogadalmasok itt állnak ősz fejjel. Fájón gondolunk arra, 
hogy Zsuzsanna testvér hiányzik csapatunkból, és már nem érhette meg 
ezt a napot. Pár lépéssel e határkő elérése előtt emelte át a jóságos Isten 
az örökkévalóságba, és már onnan ünnepelte május tizenkettedikét. 
Szeretettel integetünk feléje, hiszen minket az a láthatatlan vonal, mely 
a földi és az örök hazát egymástól elválasztja, nem szigetel el.

Mennyi minden történt két évtized alatt! Milyen kimondhatatlan 
sokat kaptunk! Itt vannak a művelés alá vett munkaterületek, a kerületek 
és a házak. [Itt van] az alapító harmincöt testvér és jelölt nyomában 
háromszáz új testvér és jelölt: a Szentlélek Úristen szürke katonái, a 
Társaság legnagyobb értékei – nagyobbak, mint munkaterületeink, 
házaink számokban kifejezhető értéke.

Valóban senki sem álmodta volna, hogy egy arasznyi idő után ilyen 
termést ad Az, aki minket az aratásba küldött. Áldott legyen!

Arra is gondolunk, hogy Társaságunk első gyermekkora után még 
csak most lép az ifjúkorba. Erkölcsi és főképpen kegyelmi erőkre épülő 
szervezetek nem állnak anyagi alapokon, mint a fizikai házak. Ezeknek 
alapjául a kifürkészhetetlen Gondviselés egymással ellentétesen ható 
erőknek eredőjét tette meg. Ezek az eredők pedig a folytonos lelki 
tevékenység kifejezői.

Amely szervezet arra van hivatva, hogy erkölcsi vagy kegyelmi 
pályákon tegye meg útját a létben, annak állandóan végeznie kell ezt a 
kiegyensúlyozó munkát. Ezért áll az, amit erkölcstanunk mond, hogy a 
lelki életben csak előrehaladni vagy lefelé csúszni lehet, megállni nem.

Ez a kétévtizedes évforduló olyan előkészítő mozzanata a közelgő 
negyedszázados jubileumnak, mint [amilyen] a Szent Imre év volt az 
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Eucharisztikus Világkongresszusnak, vagy mint [amilyen] a liturgiában 
a vigília az ünnepnek. Ha akkor igazán jubilálni akarunk, most kell 
egyensúlyba és lendületbe hoznunk magunkat, vagyis felindítani az 
Úristen felé feszülő szeretetünket, hogy azt a kegyelem lefoglalhassa, 
és lendületbe hozva szabaddá tehesse benne a fejlődési életenergiákat. 
Ezeknek folytonos tevékenysége adja ki azt az előbb említett eredőt, 
melyben kegyelmi élet és földi bontakozás gyökerezhet.

A jubileumokat nem lehet programszerűen beállítani. Az igazi 
jubileumok alapját az előttük lefolyó évek kegyelmi és munkás élete 
képezi.

Kedves Testvérek! Úgy küzdjünk, dolgozzunk, úgy győzzük le 
magunkat, és úgy haljunk meg magunknak, hogy a mostanáig lefolyt 
húsz évből és az utána következő öt évből ünnepi program készítése 
nélkül bontakozhasson ki az 1948-ban tartandó ünnepi jubileum, mint 
a növény koronáján a virág és a gyümölcs!

Margit testvér
(A Testvér, XIV. évfolyam 5. szám, 1943. május)

A Szentlélekből sugárzó fény nyomában

Margit testvér válasza  
az anyakerület 1943. évi közgyűlésén elhangzott felszólalásokra

Olyan jó, hogy sok munkánk közepette gyakran nem érünk rá 
előre megbeszélni a dolgokat, mert ha tudtam volna előre, mi 

fog közgyűlésünkön elhangzani, egész idő alatt lefoglalt volna az a 
gondolat, hogy testvéreim – habár tudom, őszinte szívvel – hogyan 
fogják rám hárítani mindazt, amiből ők is kivették munkarészüket, 
nem egyszer nagyobbat, mint amilyen az enyém volt. A jó Isten tudja 
mindannyiunkról, akik itt együtt vagyunk, hogy az eredményben 
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kinek mi a munkarésze. Azért nem is felelek külön-külön arra, ami 
elhangzott, hanem az oltár elé teszem a magatoktól elhárított érdemeket, 
s kérem, hogy a jó Isten mindenkit különösen azon áldozataiért áldjon 
meg, melyek névtelenek maradtak, de tényleg megvoltak, vannak, 
és reméljük, lesznek. Ennél a fohásznál elsősorban Paula testvérre 
gondolok, aki annyit tesz személytelenül.

Rátérve arra, amit lelkiigazgató urunk a küzdelmes évek 
nehézségeiről mondott, azt hiszem, az alapító első testvérek velem együtt 
úgy találják, hogy a kezdő éveknek nem áldozatai, hanem verőfénye 
vésődött emlékezetünkbe. Igaz – s ezt inkább utólag állapítottuk 
meg –, hogy kissé hátborzongató sötétbe ugrottunk annak idején, 
de ez az ugrás akkor nem volt félelmetes, mert a hivatásnak átélése 
mindnyájunkat szárnyaira vett, s így nem is gondoltunk arra, hogy 
esetleg szakadékba zuhanunk. Szívből kívánom a fiataloknak, hogy 
legyen az ő hivatástudatuk is ilyen mély, és lelkesedésük oly lángoló, és 
akkor [bennük] is megvalósulnak az Úristennek róluk való gondolatai.

Megköszönöm még a munkatársak és a kültagok részéről történt 
bensőséges megnyilatkozást, melyet Frieda és Tilda nővér tolmácsoltak. 
Ezek tudatosítják kötelezettségemet, hogy ne okozzak csalódást 
azoknak, akik bíznak bennem, és hisznek nekem.

Ami Társaságunkat illeti, még csak bontakozóban van, mint ahogy 
egy húsz éves fiatal lány sem az, aki teljes érettségében lesz. A program 
valósítását, a szellem kialakulását és a szervezeti megerősödést illetően 
is csak úton vagyunk a kifejlődés felé.

Nagy lépés volt a kialakulás felé a tavalyi anyakerületi közgyűlés, 
mely Paula testvért kerületi főnöknővé választotta. A kerület ezáltal 
külsőleg is kifejezte nagykorúságát, mert belsőleg már az volt előbb is.

Lényegében, valójában, munkakörében és rendeltetésében a központi 
tanács feladata egészen más, mint a kerületi tanácsé, és más a központi 
főnöknőé, mint a kerületi főnöknőé. A központ részéről most kerül 
sorra az a program, hogy próbáljuk megvalósítani a központi anyaházat. 
Ez a Thököly úti szép ház [ugyanis] még nem a társulati központnak 
háza: ez az anyakerületé, amelyben a Társulat központja is elhelyezést 
talál. Mély boldogságomnak és nagy örömömnek tudok kifejezést adni 
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azért, hogy a kerületnek anyja, a mi kedves Paula testvérünk, annyira 
biztosítéka a nyugodt ügymenetnek, a szellem erősödésének, s példánk 
az áldozatos szeretetre.

Paula testvér említette, hogy szociális téren még csak közeledünk 
a piramis felső csúcsához – azonban közeledünk, és ez a fő. A DL 
mozgalom18 ténylegesen elért nagy eredményeivel határozottan kifejezi 
már a közvélemény előtt a szociális testvér hivatását mozgalmi téren. P. 
Gausz a hivatásokat ismertető könyvében a mi Társaságunk munkáját 
szemléltető képnek a DL-zászlót tette, nagyon találóan.

Ezenkívül mint mozgalom jelenik meg az a munka, amely az 
államélet terén menteni akarja a lemorzsolódó kereszténységet, és 
ezzel menteni akarja az emberi méltóságot, a jogelvűséget. A köztudat 
előterében akarja tartani: az államnak hivatása, hogy az örökkévalóságra 
született embert szolgálja, és ne áldozza fel magának. Az összes testvérnek 
világosan kell ezt a mozgalmat és célkitűzését látnia, és e munkában, 
mely az államéletre irányul – de színtiszta rekrisztianizáló munka –, 
részt kell vennünk.

Hiszen a piramis csúcsán az a munka lebeg szemünk előtt, mely a 
lelkeket és az egyházat az államélet területén szolgálja. Fogadalmunkkal 
kapcsolatos imánkban is kérjük a Szentlelket, segítsen minket abban, 
hogy egy boldogabb világ úttörői lehessünk. Ezt elérni sem karitatív, 
sem szociális munka útján nem érhetjük el, hanem csak az államéletre 
irányuló mozgalmi és a törvényhozói munkával. Erre kell tekintetünket 
az elkövetkező évtizedekben függeszteni.

Amikor a húsz év végén hálát adunk az Úristennek azért az aratásért, 
melyre álmunkban sem gondoltunk, akkor ki akarom emelni azt, hogy 
hálám lényegét nem a testvérek nagy létszáma, nem a tulajdonunkba  
 

18  Katolikus Dolgozó Leányok Országos Szövetsége: katolikus hitbuzgalmi és szociá-
lis segítő szervezet munkásnők számára. Az 1910-ben alapított Katolikus Leányok Országos 
Szövetsége utódszervezeteként 1932 folyamán kezdték szervezni Slachta Margit kezdemé-
nyezésére a Szociális Testvérek Társasága tagjai és munkatársai, többek között Rónai Paula, 
Palágyi Natália, Jolsvai (Köstler) Hedvig testvérek. 1938-ban az ipari munkahelyeken dol-
gozó katolikus női szervezeteket Katolikus Dolgozó Nők és Leányok Országos Szövetsége 
néven egyesítették. (Magyar Katolikus Lexikon internetes változata)
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jutott ingatlanok, nem a Társaság kiterjedt munkaköre képezi, hanem a 
Szentlélek Úristennek az a kifejezhetetlen nagy ajándéka, mellyel minket 
akkor ajándékozott meg, mikor Társaságunkat a világot perzselő, 
gyilkoló, pusztító, lelki pestis idején megőrizte alkutlan krisztusi 
szellemében, és immunizálta a kornak mérgező hatásával szemben, 
mely még annyi egyházi embert is leszállít a kegyelmi színvonalról. Ha 
választanom kellene a többi ajándék és e kegyelem között, gondolkozás 
nélkül lemondanék minden konkrét eredményről, és csak ezt az egyet 
szorítanám magamhoz.

Kedves testvérek, mi valóban átéltük azt, hogy akik elsősorban 
az Úristennel és az ő igazságaival törődnek, azoknak minden más 
hozzáadatik. Legyünk földre borulva hálásak a minden egyébért, de 
lelkünk legmélyéről felszálló Te Deumot azért mondjunk, hogy társulati 
körünkben a kegyelmi világ érintetlen maradt, és nem tört be határain 
az újpogányság.

A fiatalok talán nem is tudják kellően mérlegelni, hogy ez milyen 
nagy dolog. Milyen csoda, hogy nálunk otthon van a természetfelettiség 
és a lelkiség, hogy a világot elöntő gyűlölettenger közepén ott áll a mi 
zöld kis szigetünk, melyben nem harcol testvér testvér ellen, mely fölött 
nem dúlnak viharok, hanem minden testvér szereti a másikat, és a 
fölséges Isten előtt arra törekszik, hogy ez a szeretete igaz és őszinte 
legyen.

Őrizzük magunkat továbbra is a szennyáradat elől, mely annyi 
millióra ráömlött! Tartsuk lelkünket tisztán, mert a Szentlélek 
kegyelméből csak így jelentkezhetünk arra, hogy az újonnan építendő 
szebb világnak munkálói lehessünk! Amikor a béke galambja 
megsuhogtatja szárnyait, és az emberek felocsúdnak patologikus szörnyű 
lidércálmukból, és vágyni kezdenek ismét emberhez méltó élet után, 
akkor itt lehessünk, és ajánlkozhassunk a tömegek újrakeresztelésében 
való munkára!

Amikor a húsz év lezárásakor nekimegyünk a huszonegyedik évnek, 
azt kérem tőletek, kedves testvérek, hogy lelketek egész erejéből kérjétek 
további ajándékul is a Szentlélek Úristentől lelkünk természetfeletti 
életének és épségének megtartását!

Boldogok a tisztaszívűek, mert ők meglátják az Istent!
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Most már csak pár hónapig kell kitartanunk, és magunkat 
keményen harcolva védenünk az alvilági szellemek támadásaitól. Lehet, 
hogy a békeállapotba való visszatérés idején elsötétül még fölöttünk az 
ég, de az már csak keskeny sáv lesz – az már nem a háború, az már a 
fizetség lesz mindazért, amiben a mi nemzetünk is vétkezett.

Lehet, hogy felfordulás következik, hogy idegfeszítő idők szakadnak 
ránk. Lehet, hogy fizikai házunk áldozatul fog esni, talán leég, talán 
légbe röpül, közülünk egyesektől az Úristen talán életáldozatot is 
fog követelni, ez mind nem számít. A döntő, a fontos és az egyetlen 
lényeges az érintetlen kegyelmi lelkiség, amellyel külső háború és belső 
felborulás, harc és béke körülményei között az örök értékeket szolgáljuk 
az egyesekben, a társadalomban és a hazában.

Mikor megköszönöm prelátus urunknak, drága lelkiigazgatónknak, 
jótevőinknek, munkatársainknak, kültagjainknak minden hozzánk 
való eddigi jóságukat és áldozataikat, mindnyájunk tekintetét a 
gyönyörű jövőre irányítom, amely felé induljunk azzal az ünnepélyes 
fogadalommal, hogy mindig a Szentlélekből kisugárzó fény nyomában 
fogunk járni!

Margit testvér

(A Testvér, XIV. évfolyam 7. szám, 1943. július 15.)
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A Szentlélek katekizmusa

A hitvallási könyvek sorozatában nagy hiány, hogy még nem jelent 
meg a Szentlélek katekizmusa.
Az anyakerületi gyűlés alkalmával felvetődött az a gondolat, hogy 

a Szentlélek Úristen iránti hálából Társaságunk fennállásának huszadik 
évében valósítsuk azt, amit P. dr. Kárpáthy indítványozott a tavalyi 
lelkigyakorlat alkalmával, vagyis, hogy adjuk ki a Szentlélek Úristen 
katekizmusát.

Mikor felsóhajtottunk, hogy honnan veszünk erre időt, azt mondta: 
ez roppant egyszerű, minden testvér küldjön be néhány kérdést és 
feleletet a Szentlélek Úristenre vonatkozóan. Ezek fussanak be egy 
szerkesztőhöz, aki kikeresi a hasonlók közül a legjobbat, pótolja azt, 
ami esetleg hiányzik, stb., s ily módon szinte észrevétlenül létrejön a 
Szentlélek Úristen katekizmusa.

Méltán kötelességünknek érezhetjük, hogy P. Kárpáthynak ezt 
a nagyszerű gondolatát valósítsuk, és ha ezzel késlekednénk, és más 
megelőzne bennünket, akkor hiúság nélkül méltán gondolhatnánk, 
hogy ez számunkra büntetés. Mert ki lenne inkább hivatva arra, hogy 
a Szentlélek Úristen katekizmusát közkézre adja, mint a Szentlélek 
Úristen Társasága? Meghosszabbított beküldési határidő: október 1. 

(Leveleinket e tárgyban intézzük a Szentlélek-katekizmus 
szerkesztőségéhez Budapestre.)

Margit testvér

(A Testvér, XIV. évfolyam 8. szám, 1943. augusztus 15.)
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Társaságunk szellemi arcképe

Azért jöttünk össze, hogy jótevőinknek, barátainknak és a magyar 
társadalomnak beszámoljunk az 1923-ban történt alakulásunktól 

mostanáig eltelt húsz évről. Ez még nem jubileum, csak megállás egy 
kétévtizedes határkőnél, hiszen két évtized az alkotó embert tekintvén 
egy fél emberöltő.

Húsz év már történeti távlat, és így beszámolónkat kezdhetem 
annak megemlítésével, hogy mi okozta 1923-ban a Missziótársulat 
kettéágazását.

Ekkor ugyanis a Missziótársulatban váratlan és lényeges változások 
történtek.

A Társulat
a) munkatér tekintetében kikapcsolta a modern programpontokat 

(mozgalmak, szociálpolitika, államéleti kör);
b) a szellemet tekintve eltért a bencés alaptól, és a Jézus Társasága 

felé orientálódott;
c) külső megjelenés és stílus tekintetében inkább szerzetesnői jelleget 

kívánt kifejezni, mint az eredetileg tervezett világit.
Ezen új elgondolásokkal kapcsolatban senkinek sem lehet, 

önmagában tekintvén a dolgot, nehézsége, azonban a mi lelkünkbe 
olyan mélyen vésődött bele a főnöknő anyánk által elénk állított első 
ideál, hogy attól nem tudtunk elszakadni. Akik az eredeti elgondoláshoz 
ragaszkodtak, azokat a Társulat elküldte, és így alakult meg 35 
taggal 1923. május 12-én a Szociális Testvérek Társasága. Ennek a 
kettéágazásnak tehát távolról sem voltak kicsinyes, személyi okai, 
hanem annak átélése, hogy hivatásunk a régi szerzeteslényeg hűséges 
megőrzése mellett a modern külső világhoz fűz.

Az alakuló jegyzőkönyv vonatkozó pontja így szól: „Mondjuk ki, 
hogy lényegében azon az alapon akarunk állni, melyre főnöknő anyánk 
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és püspök atyánk a Missziótársulatot eredetileg állította, mint az az első 
szabályzatokból kitűnik.” 

Továbbá: „Örökítsük meg, hogy főnöknő anyánk gondolatait 
vettük át, ő adott [nekünk] eddig [hivatásbeli] életlehetőséget, miért is 
mindig hálával és szeretettel fogunk róla megemlékezni, és napi közös 
imáinkban érte kifejezetten imádkozni.” 

Lelkem igénye, hogy most, mikor tekintetünket az elmúlt évekre 
irányítjuk, ne álljunk meg az 1923. évnél, hanem gondoljunk az 1923 
előtti időre is, melyből mint gyökérből Társaságunk fája kinőtt! Gyújtsuk 
meg az örökkévalóságba tért főnöknő anyánk előtt az emlékezés 
és hála mécsesét! Nemcsak azért, mert neki adta a Gondviselés a 
küldetést,19 hanem azért is, mert bár az akkori jelenben számunkra fájó 
elszeparáltatás20 által, de a következő két évtizedben mind világosabb 
bizonyossággal,21 a Gondviselés akaratának közvetítője volt számunkra.

A jóságos Isten kegyelmének érezzük, hogy nem kell múltunkra 
önváddal visszagondolnunk, hogy nem önakaratból léptünk külön 
útra, hanem elküldettünk; nem személyi okokból kellett távoznunk és 
újrakezdenünk, hanem az eredeti hivatástudat iránt való hűségből.

Mielőtt Társaságunk történetének és munkaterületének ismertetésére 
térnénk, vázlatos képet szeretnénk adni a Társaság benső énjéről. Húsz 
év nem elegendő idő arra, hogy szellemi arcának jellegzetes vonásai a 
külvilág előtt kirajzolódjanak. Húsz év még egy ember életében is csak 
az ifjúság kora, egy társaságnál ez az idő még csak a gyermekkort jelenti.

Társaságunk ősi, bencés alapokra épül. Ennek lényeges kitevői a 
következők:

A pozitív irányzat, melynek értelmében az Úristen iránt való 
szeretetből nem hagyja el a világot, hanem behatol oda, hogy kultúráját 
kereszténységgel áthassa. Európát az V. században Szent Benedek és 
fiai keresztelték meg. Az európai kultúra bencés kultúra. Van-e ennél  
19 Utalás arra, hogy a Szociális Testvérek Társasága azt a küldetést akarja folytatni, amelyet  Utalás arra, hogy a Szociális Testvérek Társasága azt a küldetést akarja folytatni, amelyet 
Farkas Edith a Szociális Missziótársulat alapításával 1908-ban elkezdett.
20 1923. május 12-én a Szociális Testvérek Társaságát azok alapították meg, akiket a Szoci- 1923. május 12-én a Szociális Testvérek Társaságát azok alapították meg, akiket a Szoci-
ális Missziótársulatból Farkas Edith és Prohászka püspök elküldött, mert nem fogadták el az 
új szabályzatot.
21 Utalás a Szociális Testvérek Társasága kétévtizedes lendületes fejlődésére. Utalás a Szociális Testvérek Társasága kétévtizedes lendületes fejlődésére.

Boldogok a tisztaszívűek, mert ők meglátják az Istent!



114 115

szebb és alkalmasabb alap egy szervezet részére, mely az újpogány világ 
újrakeresztelésében való szolgálatot tartja hivatásának?

Társadalmi reformokért kívánunk dolgozni. Ez úttörő munkát 
jelent. Milyen könnyen siklik bele az úttörő abba a tévedésbe, hogy 
romokon lehet csak igazán újat építeni. De Szent Benedek atyánk a 
paxhoz kapcsolja a reformtörekvéseket, a benedeki paxhoz, a krisztusi 
békéhez. Társaságunk ilyen békés úttörő akar lenni, amely nem 
romokon gázol keresztül, hanem az evolúció útján halad.

Világjelszóvá lett a Monte Cassinóról kiinduló ora et labora is, az 
imádkozva való dolgozás; nehogy a szakadatlan munkában elveszítse 
magát az, aki másokat menteni akar. Az ima és a munka szellemének 
összekapcsolása a Társaság felépítése által fejeződik ki. Van a testvéreknek 
egy osztálya, mely sem szociális, sem gazdasági tevékenységben nem 
vesz részt, hanem imaéletet él, és így kér áldást a dolgozók munkájára, 
és emlékezteti őket folytonosan az egy szükségesre, amelyet még a 
legnemesebb földi célokért sem szabad feláldoznunk.

Programunkban a Szentlélek-templom építésére vonatkozó tervben 
konkretizálódik ez a mottó. Ha megengedi a Gondviselés, akkor onnan 
fognak azok a kegyelmi életáramok kisugározni, amelyek új kegyelmi 
életet keltenek az emberi társadalomban. Csak az újjáteremtett belső 
világból nőhetnek ki szilárd társadalmi reformok. Ha ez megvalósul, 
akkor ebben a templomban fogjuk örökimádó szolgálatunkkal az 
Eucharisztiát körülvenni.

A Táraság felépítettségében kifejeződik az, hogy háborús viharoktól 
rázkódtatott világban született. Sokféle szerve van életfolytonosságának 
biztosítására. Az egyenruhás, közösségben élő testvéreken kívül itt 
vannak a semmi megkülönböztetést sem viselő külső fogadalmasok, 
akik nem válnak ki világi viszonylataikból, hanem látszólag világiak 
módjára élnek tovább. Ha – hasonlattal élve – szellemi erőknek 
sikerül lebombáznia a Társaság látható derékhadát, akkor bennük, 
láthatatlanokban, folytatódik a Társaság élete.

A tagok egyik csoportját képezik a késői hivatásúak, akik bármilyen 
életkorban kapcsolódhatnak a társulati életbe.

1943

Vannak kültagok is, akik nem fogadalmasok, hanem – ugyancsak 
hasonlattal szólva – unokatestvérei a testvéreknek. Mindezekről az 
Akiket az Úristen hív című kiadványunk részletesen beszél.

Munkaprogramunk felöleli az élet egész terét, tehát a karitatív, 
szociális, valláserkölcsi, népegészségügyi, kulturális, nőmozgalmi és 
államéleti teret. Ehhez a programhoz mégis azt fűzzük, hogy azokon a 
területeken dolgozunk inkább, ahol mások kevésbé vagy egyáltalában 
nem, hiszen rengeteg szociális munkaterület még gazdátlan ugar. 
Azonkívül olyan centrumokban, melyeknek kihatásai nagyobbak, mint 
az egyéni karitatív munkáé.

Azokon a munkaterületeken dolgozunk, melyek a társadalomnak 
még mindig idegenek. Ilyenek a mozgalmi, szociálpolitikai és 
államelméleti munkakörök. A Társaság legjellegzetesebb hivatását 
ezekben látja, de e fejlődésfokig még nem jutott el. Konkrétan szólva: 
a Társaság tagjai fokozatosan inkább lesznek szervezők, előadók, 
statisztikusok, írók, közgazdászok, politikusok és a nemzetközi munka 
művelői, mint árvaházak, menhelyek, szegényházak vezetői vagy 
családgondozók.

E fejlődési fok felé még csak egyes kikezdésekben haladunk, így a 
DLN-ben22 és a [Keresztény] Női Táborban.

Könnyen érthető, hogy a valósulásban ez következik legkésőbb. 
Munkánkat természetük szerint sokszor hasonlítjuk piramishoz, 
melynek alsó tömbsora a karitatív, aztán következnek a szociális, 
szociálpedagógiai munkák, föl egészen a politikai tevékenységig, mely 
a piramisnak záróköve. 

Hogy egy társaságnál, mely krisztusi elvek szerint akar társadalmi 
reformokért dolgozni, és amely a nincstelenségből indul ki, a közéleti 
munka még húsz év múlva is csak a kezdet kezdetén áll, az természetes, 
mert a közéleti munkának nincsen tulajdonosa, aki ennek végzésére
állásokat ajánlana fel. Akit elvek vezetnek, annak a közéleti munka nem 
jövedelmi forrás, ellenkezőleg, anyagi áldozatokat tételez fel.

22 Katolikus Dolgozó Nők és Leányok Országos Szövetsége Katolikus Dolgozó Nők és Leányok Országos Szövetsége
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Mélyreható előképzettséget is igényel, és hosszan tartó 
tanulmányokat. Jelöltképzésünknél a teljességhez még hiányzik a 
háromévi előkészítést befejező néhány hónap Rómában, melynek célja 
az lesz, hogy a testvérek megismerjék az Egyház hasonlíthatatlan erkölcsi 
tőkéjét; az e tőke megszerzéséhez a múltból hozott és századokon át 
folyamatos áldozatait, mártíromságát és azt, hogy a krisztusi Egyháznak 
van csak emberiséget fenntartó ereje. Aki a közélet munkásának készül, 
annak látnia kell az utat a Colosseumtól a Vatikánig, és át kell élnie, hogy 
egy új világ csak igazságból, elvhűségből és áldozatokból születhetik.

A jelöltnevelés teljességéhez tartozna még néhány hónap Genfben, 
amely a nemzetközi szociálpolitikai törekvések világközpontja. Ott 
kell megtanulnia a közélet munkásának azt is, hogy a munkásosztály 
problémáinak megoldása az egész földet átfogó világverseny és 
egyezményi hálózat folytán csak nemzetközi alapokon oldható meg.

Hálásak vagyunk a Gondviselésnek azért, hogy Társaságunkat a 
jelen idők ilyen előkészület és hozzáértés nélkül is, bizonyos értelemben 
már a közélet tűzvonalába állították. Mert ma, mikor a modern 
pogányság rohanó árja a krisztusi igazságoknak és jogrendszereknek az 
alapjait igyekszik aláásni, és csapkodja szennyes hullámaival, mindenki 
állampolgári, politikai tevékenységet végez, aki előéli a tömegeknek 
azt a szellemet, amelynek megtagadása a jelen földi pokol tüzét 
meggyújtotta. Aki ma beszél, amikor beszélni kell; aki mint katolikus 
beszél és cselekszik, mikor szól és tesz, az a társadalmat és az államot 
alapjaiban támogatja. Ez az a közéleti munka, melyre elsősorban érzünk 
hivatást, és melynek oly kimondhatatlanul kevés társadalmi munkása 
van.

Utolsónak említem Társaságunk megszervezésében azt, hogy épülete 
kettős pilléren áll: az egyik a Szociális Testvérek Társasága az ismert 
célkitűzéssel, a másik pillér a Testvérszövetség, mely gazdasági, világi 
egyesület, és melynek feladata, hogy vállalkozások és munkaalkalmak 
útján adjon munkát annak, aki munkát keres. Vállalataink tiszta 
jövedelméből pedig támogasson általában véve katolikus szervezeteket, 
de elsősorban Társaságunkat. Az anyagnak Isten elgondolta hivatása 
van: lelket és szellemet kell hordoznia és szolgálnia. A saját munka 

jövedelme teremti meg a meggyőződéses lelkek számára azt a tényleges 
függetlenséget, melynek birtokában bátran és a mellékkörülményekre 
nem tekintve szolgálhatják a kitűzött célt: egy jobb világ eljövetelét. 

Utolsónak említem azt, ami talán mindennek a hordozója: a Társaság 
lelki életének szentlelkes jellegét. Ez az a típusvonás, amelynek birtokában 
a mai sarat taposó csupatest emberrel szemben az istengyermekséget ki 
kell fejeznie a szociális testvérnek; az anyaggal, a matériával szemben a 
lélektől való áthatottságot; a matéria fölött a szellemnek a győzelmét; a 
sárból való fölemelkedést isteni zónákba.

Milyen nagy tudat, milyen nagy tény és nagy hivatás ezt hirdetni, 
nem szavak, hanem a saját életünk által a szomorú, keserű, jajveszékelő 
világnak! Innen van a Társaság típusvonásai közt oly dominálóan az 
öröm. Lehet-e nagyobb öröm a belső diadalnál? A szentlelkesség, 
a Szentléleknek a győzelme a magát neki átadó emberi lélek fölött a 
megszenteltség. Ebben találjuk meg a mai világprobléma belső feloldását 
és megoldását.

Ennek valósulásáért imádkozunk, amikor fogadalmi imánkban 
ezt mondjuk: „Ó, Szentlélek, kinek csodálatos valóságáról és titokzatos 
működéséről életemmel kívánok bizonyságot tenni, segíts kegyelmeddel, 
hogy hivatásomhoz hű maradván, elnyerjem az élet koronáját.”

A fentiekben adtam meg vázlatos vonalakban azt az ideált, 
amely előttünk áll, amelynek még csak egyes részletei rajzolódtak ki 
típusvonásokként testvéreink lelkében.

Reméljük, hogy idő, igyekezet, meggyőződés, ima és a Szentlélek 
Úristen kegyelme Társaságunk gyermekarcán ki fogják rajzolni idővel 
teljesen azt a képet, amelynek szépsége lel künket kezdet óta foglyul 
ejtette.

Margit testvér

(A Testvér, XIV. évfolyam 10. szám, 1943. október)

Boldogok a tisztaszívűek, mert ők meglátják az Istent!1943
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Boldogok, akik sírnak, 
mert ők megvigasztaltatnak.

1944

Január 6.

A Keresztény Női Táborral tavaly, január hatodikán évi programként 
azt vettük fel, hogy minden cselekedetünk zsinórmértéke a krisztusi 

erkölcs lesz. Az idén legidőszerűbb, legsürgősebb feladatunk, hogy lássuk 
az erkölcs mögött álló isteni törvényt.

Szentatyánknak 1942. évi karácsonyi szózata, amelyet sorozatos 
dramatizált előadásainkon figyelemmel, szeretettel és megrendüléssel 
kísértünk végig, ezt tárgyalja. Az anyagelvűséggel szemben, amely csak 
a láthatókra, az ökölre, a hatalomra, a tankokra, a tigrisekre, a repülő-
erődökre épít, a Szentatya a szellemi világot, az emberi szellemet, 
emberi akaratot állítja szemünk elé, amely hatalmasabb, mint mindezek 
a harci eszközök. Szentatyánk rámutat a szellemre, a törvényhozóra, 
a teremtőre, a törvényre. Karácsonyi szózatának azt az egyszerűen 
hangzó alapgondolatot adja, hogy vissza kell irányítani a társadalom és 
az emberiség figyelmét a Rendre.
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Rend! Milyen egyszerű szó, majdnem, hogy lapos, de mit emel 
ki ebből a pápai szózat! Hogy csak akkor van rend, ha minden létező 
végső okához, minden létezőnek Istentől megadott törvényéhez igazodik, 
tehát megtartja az általa előírt rendet. Megtartja annak törvényeit, aki 
mindenek ura és parancsolója.

Ha eltér ettől a társadalom, akkor rendetlenség következik be az 
emberiség életében. Milliók kínja, milliók halála, milliók gyötrelme... 
És ha csak a testek hullanának porba! ... Ha csak földi halálról volna 
szó! ... De lelkek zuhannak a kárhozatba, lelkek érintetlenségét tiporják 
le sáros csizmák. Emberi homlokokról törlik le mindennapi, utcai, 
felületes filozófiák az istengyermekség jegyét!

Szentatyánk nemcsak háromszázötven millió katolikust képvisel, de 
– mint maga mondja –, minden istenhívőhöz fordul, s mindenkit szólít. 
Az isteni rendet és földi boldogságot kereső emberek élére áll, szemben 
a világot bomlasztó, alvilági erőkkel működő, az emberi szellemet és 
értelmet összezavaró sereggel. Ott áll a világ közepén, Rómában, fehér 
ruhában, a Szentlélektől ihletett lelkével. Ott áll a felfegyverkezett 
hadseregekkel és tömegekkel szemben fegyvertelenül, ennek a láthatatlan 
szellemnek erejével, ennek a láthatatlan törvényhozónak képviseletében, 
mint az ő fő hadvezére, és kiált, kiált az északi sarktól a déli sarkig: 
„Emberek, gyermekeim, az egész világon! Hallgassatok rám, akit az isteni 
Gondviselés ideállított! A látható valóságok mögött ott áll az isteni 
akarat, amely azt kívánja, hogy az országok és a társadalom az egyedeket 
segítsék a földi és az örök boldogság felé.

Ez törvény és kötelesség! Szegény gyermekeim, a földi gyehenna 
tüzében jajveszékelve és kezet tördelve és gyűlölködve! Gondoljatok 
arra, hogy van menekvés! Vissza, vissza az isteni akarat alapjára!”

Az erkölcs zsinórmértéke az, amit a Fölséges és Láthatatlan elénk írt. 
Engedelmeskedjünk, hogy ismét rend legyen, hódoljunk, hogy ismét ő 
uralkodjék! Ne azért, amiért a földi uralkodóknak engedelmeskedünk: 
mert ott állnak korbáccsal és guillotine-nal, s gépfegyverekkel 
hajszolják a tömeget. A mi Atyánk dicsősége és boldogsága nem 
fokozható, gazdagságához semmi hozzá nem tehető. Az ő dicsősége 
a mi boldogságunk, ezért kéri a mi földi atyánk, Szentatyánk, hogy 
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mentsük meg ezt a bomló, vesztébe rohanó, saját rendetlenségében, saját 
poklában kallódó emberiséget!

Igen, a Szentatya ma nemcsak a katolikusoké, nemcsak az 
istenhivőké. Ma a Szentatya a földön élő kétmilliárd ember nevében 
emel szót azokért a jogokért, amelyeket a fölséges Isten az utolsó 
cigánygyereknek is adott! Azokhoz beszél, akiknek kivétel nélkül az 
örök boldogság a céljuk, amelyre a mennyei Atya mindenkit vár.

A Szentatya azt is mondja: a mai helyzetért mindenki felelős. Én is? Igen! 
Én is, te is, mindnyájan! Mennyit engedtem, mennyit hagytam, hányszor 
nem érdekelt a közügy? Hányszor tagadtam meg a kért szolgálatot; 
hányszor láttam közeledni a fenyegető veszélyt, és nem tettem semmit, 
mert saját házam táját közvetlenül nem érintette? Hányszor bújtam 
el ma még békés, boldog családi otthonomba, és néztem közönyösen, 
hogy mások családjait hogyan dúlják szét? Mennyit néztem, hogy 
morzsolódik szét a közerkölcs, és rosszabbodnak a közállapotok? Vajon 
tiltakoztam-e, vajon írtam-e az újságokba, vezettem-e demonstrációt 
a miniszterhez? Vajon felhangzott-e a keresztények ajkáról olyan kiáltás, 
amely visszadöbbentette volna ezt a lassú lemorzsolódást, az Úristentől való 
eltávolodást?

Ebből a kölcsönös felelősségből kölcsönös kötelesség következik!
Szentatyánk mint égig érő hős áll és harcol – nekünk vele együtt kell 

dolgoznunk! Itt áll a titán, harcol a fronton – mi is álljunk, harcoljunk, 
és maradjunk a fronton mögötte, és ha kell – mint a mi jó katonáink a 
harcmezőn –, dobjuk oda magunkat az emberiség útjába: „Álljatok meg, 
mert minden elvész, elsősorban a lelkek!”

Hogyan tehetek én is valamit?
Ha a Mont Blancra gondolok, mely fenségesen tör az ég felé, vajon 

miből áll az? Porszemekből! Ezt a porszemet kéri az emberiség minden 
tagjától a Keresztény Női Tábor. Csak egy porszemet vigyünk hozzá az 
emberiség újonnan építendő boldogságához! Az első porszem én vagyok! 
Dolgoznom kell azért, hogy amit belevetett a köztudatba ez a felületes, 
utcai, kamaszfilozófia – hogy létezik jámborság erkölcs és jogelvek nélkül 
–, kipusztuljon belőlem!

Boldogok, akik sírnak, mwert ők megvigasztaltatnak.
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Az isteni igazságok, a jogelvek, az erkölcs és az ima együtt alkotnak 
szerves egységet. Aki a templomban vagy otthon imádkozik, az 
nem gyűlölhet, jogtalant nem cselekedhet. Az Úristen nem csak 
templomokat adott nekünk, de jogrendszert is, amely minden embert 
kell, hogy védjen. Kérnünk kell a Szentlélek Úristent, elevenítse meg 
előttünk, melyek a jogelvek, az igazságok és a törvények, és [segítsen 
minket], hogy mi mindnyájan – a konyhában, a családban, az irodában, 
a gyárban, az utcán, a villamoson – e jogelvek védői lehessünk.

Mikor a múlt tavasszal megengedte a Gondviselés, hogy Rómában 
járhassak, láttam, hogy a Vatikán milyen fellegvára az erkölcsi világnak, 
és milyen küzdő erődje Krisztus igazságainak.

Az egész földnek egyetlen pápája van, aki az emberiség nevében 
harcol, aki mindenkié. Ezen egyetlen ember mögé, aki Péter szikláján 
állva mentes a jelen kor minden bacilusától és kikezdésétől a Szentatya 
mögé sorakozzunk fel zárt sorokban mindnyájan: katolikusok, 
protestánsok, zsidók, mohamedánok, mindenki, aki ember akar lenni, 
mert ő a Szentlélek erejével tanítja az abszolút törvényeket, amelyek 
alapján az emberiség boldog lehet.

Ezzel a pápai szózattal országos mozgalmat indítunk. A Keresztény 
Női Tábor ezennel felhívást intéz az egyes helyekhez, egyházközségekhez, 
városokhoz, hogy ahol szeretnék ezt megrendezni a helyi kimagasló emberek 
részvételével, csak hívjanak bennünket, mi szívesen elmegyünk. Ez tehát a 
Keresztény Női Tábor ez évi programja.

Akiktől először január 6-án előadni hallottuk a Szentatya karácsonyi 
szózatát, azok a társadalomnak valóban vezető egyéniségei. Nagy 
erkölcsi tőkéjüket összetéve hozták alázattal a legjobbat, amit hozhattak: 
Szentatyánknak az Úristentől sugallt és rábízott szózatát, igazságait. 
Ez az élcsapat vezeti azokat, akik vissza akarják hódítani a magyar 
társadalmat Krisztusnak. Ők azok, akik zártan, mint falanx,23 indulnak 
a modern korszellemtől megmételyezett és félrevezetett tömegek felé, 
hogy áttörjenek rajtuk.

Mindenki, aki szereti ezt a gondolatot: Isten és Egyház, Haza 
és Király – az nyomuljon zárt sorokban dolgozva, áldozva, harcolva és 
23 tömött, sűrű hadsor tömött, sűrű hadsor
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imádkozva utánunk! Gyengék vagyunk, csak nők vagyunk, de nem 
baj! Megrohamozzuk az egész magyar társadalmat, meghódítjuk újra 
Istennek, Krisztusnak, és akkor, ha akármi történik keleten, nyugaton, 
északon vagy délen: Magyarországon a poklok kapui sem fognak erőt 
venni!

Margit testvér

(A Testvér, XV. évfolyam 1. szám, 1944. január)

Sokan kérdezik:  
hol és mit dolgoznak a testvérek?

Erre a kérdésre különféle szempontok szerint többféle válasz lehet.
 Az első felelet: Az életnek, tehát a szociális tevékenységnek 

egész területén. Szabályzatunk ezt így sorolja fel: karitatív, szociális, 
valláserkölcsi, gazdasági, népegészségügyi, kulturális, nőmozgalmi és 
államéleti területeken, melyeken a gyermek, a nő és a család érdekét 
tartjuk szem előtt.

Második felelet: A módot illetően mozgalmi formák közt óhajtunk 
elsősorban dolgozni, ugyancsak elsősorban a közélet és államélet 
területein.

Harmadik felelet: A munkásterületek közül azokat választjuk 
elsősorban, melyekre hívnak, melyeken munkáshiány van, melyeken 
mások nem, vagy kevésbé dolgoznak, s ezzel ismét csak a mozgalmi, 
közéleti és államéleti területen vagyunk.

Negyedik felelet: Ma még alig fejeződik ki jellegzetesen, hogy mely 
területeket tekinti a Társaság elsősorban hivatása terének. Ma még a 

Boldogok, akik sírnak, mwert ők megvigasztaltatnak.
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karitatív munka dominál, mert ez ad egyúttal kenyeret. A Társaságnak 
ma még nincs olyan tőkéje, mellyel az összefogó, tudományos, 
mozgalmi, centrális központokat elláthatná éveken át képzett és 
gyakorlott munkaerőkkel, akiknek ellátásáról maga gondoskodna, 
mert a közügyeknek a szociális téren még nincs olyan „gazdája”, 
ki a „napszámosokat” fizetné is. Akinek a Gondviselés megengedi, 
hogy ennél az oltárnál szolgáljon, annak munkást, munkát és anyagi 
áldozatokat is kell hoznia. Bár már itt lenne ez az idő!

Ötödik felelet: Felsorolva a tényleges helyeket és munka köröket, 
melyeket testvéreink ma ellátnak, a következő statisztika ad választ :

6 országban,
24 egyházmegyében,
20 mozgalom irányító munkájában,
8 lap szerkesztésében,
1 lelkigyakorlatos házban,
59 női otthon illetve szálloda élén, intézményekben, házainkban, 

egyházközségi, szegénygondozó, vasúti [misszióban] és kórházmissziós 
mozgalmi munkakörben Budapesttől Los Angeles-ig és a kanadai 
Montrealig dolgozik 300 testvér és jelölt.

Az Urat áldva szántunk, vetünk, és egyszer talán aratunk is az 
Úrnak azokon a földjein, melyekre minket hívott meg munkásoknak.

Margit testvér

(A Testvér, XV. évfolyam 1. szám, 1944. január)
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A pozitív irányzat

Ennek világos megértéséhez foglalkoznunk kell először magával a 
szóval. Pozitív: igenlő, állító. A negatív: nemleges, tagadó.
Magában véve a negatív vagy a pozitív nem jelent sem jót, sem rosszat. 

Jó vagy rossz volta attól függ, hogy mit állítok, vagy mit tagadok, mivel 
szemben foglalom el az igenlő, mivel szemben a nemleges álláspontot.

Az élet és a boldogság a létnek pozitívumai, melyek az Úristenből, 
a legnagyobb, az abszolút Pozitívumból valók.

Az ember lelkének törvénye, hogy céljában csak olyan felé tud 
törekedni, amit jónak ismert fel. De, hogy elérhesse ezt a jót, sokszor 
negatív módon kell eljárnia, vagyis szembe kell fordulnia a rosszal, 
kerülnie kell a bűnt és mindazt, ami őt a jónak elérésében akadályozhatja.

Egy irányzatot aszerint mondunk negatívnak vagy pozitívnak, 
hogy ezt milyen arányban állítja be.

Az ember a lelkébe írt törvénynél fogva el akarja érni ezeket a 
javakat, sőt ezeken felül a minden jót magába foglaló, az önmagában 
való jóságot: Istent.

Ahhoz, hogy ezeket elérje, szükséges magából minden rosszat 
eltávolítani, kidolgozni, mert amilyen mértékben helyet talál lelkünkben 
a rossz, olyan mértékben lesz hiányos életünk, boldogságunk és a jó 
Istennek birtoklása.

Jóvá a kegyelem segítségével és a mi erőnk megfeszítésével leszünk. 
Gyakorolni kell magunkat a jóban és irtani magunkban a rosszat. A 
jónak gyakorlása pozitív munka által történik, a rossznak eltávolítása, a 
rosszal szemben való ellenállás pedig negatív úton.

Ebből világosan kitűnik, hogy a negatív eszközöket nem 
nélkülözhetjük. Ha sohasem mondunk le, ha nem fegyelmezzük 
magunkat, ha nem hozunk áldozatokat, akkor a végén elveszítjük magát 
a pozitív tartalmat, az életet, a boldogságot, a jó Istent, mert elgyengülünk 
a rosszal szemben való ellenállásban, megerősödik lelkünkben az önzés, 

Boldogok, akik sírnak, mwert ők megvigasztaltatnak.
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az örömhöz, a javakhoz való rendetlen ragaszkodás, rossz hajlamaink 
erőre kapnak. Mindez önmaga törvényénél fogva választ el minket a 
pozitív javak belső birtoklásától.

Minden őszintén lelki ember tehát a pozitív javakat akarja 
megszerezni. Ha mégis megkülönböztetjük a pozitív és a negatív 
irányzatot, az onnan ered, mert a gyakorlati életünk mégis inkább a 
szerint ölt igenlő, vagy a rosszal szemben védekező (negatív) jelleget, 
amint a pozitív vagy negatív elemek dominálnak náluk; amint inkább 
a tényleges jóra irányítják figyelmüket, melyet elérni törekszenek, 
vagy a rettegett rossz áll inkább szemük előtt, amelytől félnek. Lehet 
a tekintetet dominálón a szépségen és jóságon nyugtatni, mely pozitív 
javaknak az a természetük, hogy szeretetük immunizál a rosszal szemben. 
Ha teljes odaadással gyakoroljuk például az istenszeretetet és az 
emberszeretetet, akkor azzal automatikusan gyengítjük a szeretet elleni 
bűnöket, az indulatosságot, a haragot, az irigységet, a bosszúvágyat, 
stb... Ez a rossz ellen való küzdelem pozitív formája. Az üdvözültek azért 
nem tudnak vétkezni, mert színről színre látva, birtokolva a teremtetlen 
Jóságot, szépségében és tökéletességében úgy magához ragadja őket, hogy 
nem is tudnak már rosszat akarni.

Vagy lehet inkább a rossznak szörnyű és félelmetes voltát szemünk 
elé állítani, és ellene direkt küzdeni, irtogatva magunkban minden 
jelentkező rosszat, és elriasztva magunkat esetleges végzetes hatásától. 
Ez negatív beállítottság.

De nemcsak magában a beállítottságban jelentkezhet ez a kétféle 
hangsúlyozottság, hanem az eszközök használatában is. Némely ember 
azt ítéli célravezetőbbnek, ha inkább gyakorolja magát a pozitív 
erényekben, mint például szolgálat, aktivitás, a szent öröm ápolása. 
Míg mások az önmegtagadást, a lemondást hangsúlyozzák. Sőt már 
közömbös esetekben is aggasztónak tartják az örömöket, a birtoklást, 
stb. azon az alapon, hogy gyengíthetik az önzés által az ember ellenálló 
képességét.

Így nyeri azután az egyik irányzat a negatív, a másik a pozitív 
jelleget, aszerint, hogy a negatív vagy pozitív szemlélet, a negatív vagy 
pozitív eszközök alkalmazása dominál-e benne.
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Minden, amit az Úristen cselekszik, pozitív szándékkal történik. 
Tehát, ha ő kereszttel terheli, sújtja, próbálja az embert, azt mind 
azért teszi, hogy abból mi mint több, mint jobb ember kerüljünk 
ki. Azt is magában foglalja tehát a pozitív irányzat, hogy mindent a 
lélek gazdagítására használ fel a mennyei Atya szándéka szerint. Ha 
bármilyen körülmény, esemény vagy tény minket kevesebbé tesz, 
ront, az vád ellenünk, mert az Úr szándékát meghiúsítottuk. Az Istent 
szeretőknek minden javukra válik!  Tehát mások rosszakarata, minden 
szerencsétlenség, sőt még saját gyengeségeink is. „Moss a sárból aranyat, 
termelj a kóróból virágot, fordítsd az átkot áldássá, hívj a halálból életet!” 
Ez a krisztusi pozitívum legyőzhetetlensége.

Embertársainkkal szemben is kötelez minket ez. Ha mások 
hibáira bosszúsággal, gyengeségeire gáncsolással, bűneire megtorlással 
válaszolok, távol vagyok a teremtő Jóság ösvényeitől. Felebarátainkkal 
szemben akkor jutottam el a pozitív beállítottsághoz, ha mindazt, amit 
velük szemben teszek, az igazság szellemében azért teszem, hogy nekik 
több életük legyen. Így kerülhet sor büntetésre, keménységre is, de az 
indító ok, a szándék mindig az legyen, hogy nekik használjak.

A pozitív beállítottságú ember másra és magára vonatkozóan 
mindig azt kérdezi, hogy mi szolgálja a több életet. A több, teljesebb 
élet, a gazdagabban, szebben kialakult lélek, ez az ő vezető gondolata. 
A kegyelem képesíti arra a szabadságra, hogy valóban mindig azt 
cselekedje, amitől maga is és más is jobb, több, boldogabb lesz. Ennek 
a teljességét az Úr Jézus a szenvedése idején bontakoztatta ki szomorú 
lelkéből, amikor kínzóiért és gyilkosaiért imádkozott, amikor „fogva 
vitte e szabadsága által a fogságot, és meghalván, legyőzte a halált!”

A pozitív irányzatban megerősödött embernél tehát nem azon 
van a hangsúly, hogy konkrétan mi az az anyag, amelyet fel kell 
dolgoznia – tehát nélkülözés-e vagy bőség, sikertelenség-e vagy ragyogó 
eredmények, gyötrő betegség vagy viruló egészség, önmegtagadás vagy 
örömök élvezete –, hanem azon, hogy mindez eléri-e nála célját: azt, 
hogy több, jobb, kialakultabb ember legyen belőle. Prohászka püspök 
mondja: „Senki sem jut a pokolba, mert sokat örült, és senki sem jut 
a mennyországba, mert sokat sírt, hanem elkárhozik, ha rosszá lett, és 
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üdvözül, ha lelkét széppé alakította. Maga az anyag, mellyel ezt eszközli: 
közömbös.”

A pozitív irányzat alapdogmája tehát ez: az Úristen mindent javamra 
küld. Az egész élet azért van, hogy jobbak, szebbek, gazdagabbak 
legyünk általa. Ezt az isteni szándékot kell magunkban és másokban 
minden által valósítanom!

Margit testvér 
(A Testvér, XV. évfolyam 2. szám, 1944. február)

Credo24

HISZEK A MINDENHATÓ ISTENBEN,
aki magát és az erkölcsi világot a tízparancsolatban 
kinyilatkoztatta.

I.
HISZEK AZ ATYAISTENBEN:
 mindenek Teremtőjében,
 minden embernek Atyjában,
 minden létezőnek Birtokosában,
 minden hatalomnak Kútfejében,

24 A világnézeti  A világnézeti Credot 1943. márciusában írta Margit testvér Rómában. Ebben a hitvallás-
ban megfogalmazza a lelkében élő természetfeletti igazságok foglalatát, amelynek alapját XII. 
Piusz pápa első enciklikája, a Summi Pontificatus képezi. Rómába azért utazott Margit test-
vér, hogy közbenjárjon a Szentatyánál a szlovákiai 20000 zsidó érdekében, akiknek deportá-
lását 1943. február 8-án jelentette be a szlovák belügyminiszter. XII. Piusz pápa 1943. már-
cius 11-én fogadta Margit testvért. A pápai kihallgatást követően a Szentatya utasította a hét 
szlovákiai püspököt, hogy személyesen menjenek el tiltakozni az államelnökhöz és a minisz-
terekhez. Elrendelte, hogy Szlovákia összes templomában a hét püspök személyes aláírásával 
ellátott pásztorlevelet olvassanak fel. Mindezek eredményeképpen a deportálás elmaradt (vö. 
Mona Ilona: Slachta Margit, Corvinus Kiadó, Budapest, 1997, 152-153. o.)
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 minden jognak Forrásában,
 minden törvényszerűség Szerzőjében,
 mindenek Jutalmazójában és Büntetőjében,
 a mindenség Kormányzójában,
 mindenek Uralkodójában,
 minden számonkérés Urában.

HISZEK TEREMTŐ ATYÁNKBAN:
 aki az embert társul veszi a teremtésben,
 aki őt részelteti a szülői méltóságban,
 aki vele osztozik a birtoklásban,
 aki neki részt enged a hatalomban,
 aki őt felemeli a jognak hordozására,
 aki őt képesíti törvényhozásra,
 aki hatalmat ád bíráskodásra,
 aki őt bevonja kormányzásába,
 aki őt felkeni uralkodásra,
 – De mindenben kötelezi számadásra.

VALLOM TEREMTŐNK ATYASÁGÁBAN:
 az embertestvériséget, az emberi egyetemességet,
 az Istentől függés mellett az emberi szabadságot,
 a viszonylagosság mellett az emberi önrendeltetést.

VALLOM, HOGY
 embernek ember, szervezet, állam nem birtokosa,
 ember embernek, szervezetnek, államnak nem tulajdona,
 Isten ellen nincs érvényes törvényhozás,
 Az Ő szent akaratával szemben bűn a jogfosztás,
 Ember nem engedheti meg, amit Isten nem akar,
 földi hatalom meg nem tilthatja, amit Isten megenged,
 nem parancsolhatja, amit Isten tilalom alá vetett!
 Hiszek teremtő Atyánkban, mindenek Urában!
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II.

HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, 
AZ ATYA EGYSZÜLÖTT FIÁBAN, 
A VILÁG MEGVÁLTÓJÁBAN:
 aki bizonyságot tett arról, hogy Isten abszolút hatalom,

hogy az erkölcsi törvény szent és sérthetetlen,
 hogy a bűn rosszasága rettenetes,
 hogy az igazság kérlelhetetlen és alkutlan,
 de az isteni irgalom határtalan.

HISZEK A VILÁG MEGVÁLTÓJÁBAN:
 aki szenvedésével és halálával az isteni haragot kiengesztelte,
 bűnadósságunkat letörlesztette,
 minket a bűn hatalmából kiváltott,
 és a természet kötöttségéből kiszabadított.

HISZEK A MEGVÁLTÓBAN:
aki istengyermekségünket visszaszerezte,
az embertestvériséget önmagában megszentelte.
Aki megtanított, hogy a bűnt gyűlöljük, és a bűnösön 
könyörüljünk,
másért inkább elégtételt adjunk, minthogy tőle elégtételt 
vegyünk.
Aki megmutatta, hogy a rosszat csak jóval győzhetjük le,
hogy Istenhez nem bosszúért, hanem bocsánatért kell kiáltani.

HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN:

1944

aki nemcsak az egyének megváltója, hanem a társadalomé és 
az államéleté is.
Aki feltörte számunkra a világot alkotó, építő és megváltó 
szeretet misztériumának pecsétjét.

HISZEK MEGVÁLTÓNKBAN!

III.

HISZEK A SZENTLÉLEKBEN:
 minden kegyelem osztogatójában,
 a hét ajándék Kútfejében,
 az igazság és szeretet Lelkében,

aki nélkül nincs istengyermeki élet,
 aki nélkül nem érthetjük meg a szeretet titkát,
 nem élhetjük meg a szeretet életét.

HISZEK A SZENTLÉLEKBEN:
 akinek kegyelme nélkül tévedésekbe süllyedünk,
 balgaságokat gondolunk,
 magunknak a földön poklokat teremtünk,
 aki nélkül a sátánt, lelkünk ellenségét le nem győzhetjük,
 aki nélkül nem üdvözülhetünk.

HISZEK A MEGSZENTELŐ SZENTLÉLEKBEN!
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IV.

VALLOM:
 a kősziklára épített Anyaszentegyházat,
 Krisztus rendelte örökségünket, Anyánkat,

vallom, tisztelem, szeretem, követem Krisztus Urunk
 földi helytartóját, a római pápát.
VALLOM,
 hogy a földön mindennek célja és értelme az ember
 igaz boldogsága, azon túl örök üdvössége.

HISZEM
 életünk végső célját, az örök életet.
 Ámen.

ÜNNEPÉLYES HITVALLÁS

 Mindezen igazságokért ünnepélyesen ellene mondok 
mindennek és mindenkinek, aki és ami Istennek, lelkünknek ellenére 
gondolkodik, érez, és akar új világot építeni!
 Megtagadok minden közösséget a földi bálványistenekkel és a 
sátán hitvallásával: a gyűlölettel!
 Igazságtól és szeretettől eltelve, ünnepélyesen átadom és 
lekötöm magamat a Szentháromság egy Istennek: az Igazságnak és 
Szeretetnek. Isten engem úgy segéljen és a Boldogságos Szűz!
 Amen.

Slachta Margit

(A Lélek Szava, XI. évfolyam 4. szám, 1944. február 15.)

1944

A mozgalomról

Bizonyára mindegyikünk tudja, hogy mostanában a Társaság 
mozgalmi munkáinak határozottabb kialakítására törekszünk. 

Eddig sem hiányzott ez a munkatérről, és főleg a Paula testvér által 
szervezett DL területén folyt, most azonban általánosabb értelemben 
kell kialakítanunk. Erre a mostani sajátos idők nagyon is alapot adnak.

A célt egyáltalában nem érnénk el, hogyha csak itt Pesten 
dolgoznánk ilyen irányban. Föltétlenül szükséges, hogy a Társaság 
a maga egészében is együttműködjék vele, hogy a tudatunkban is 
világossá legyen mozgalmi munkánk jelentősége, és a gyakorlatban is 
dolgozzunk rajta.

Mi jellemzi a mozgalmi munkát? Olyan szellemi célokat tűz ki, 
amelyek nincsenek a köztudatban, és olyan konkrét célokat, amelyeken 
való dolgozással tömegeket kíván megnyerni. Jelenleg – nem említve a 
DL-t, melynek célja a dolgozó osztályok leányainak testi, lelki, gazdasági, 
szellemi előbbre vitele – a mai korszellem szörnyű rombolása megadja 
azt, hogy mi a legsürgetőbb mostani mozgalmi feladat: nem más, mint 
a pogány tömegrombolással szemben a keresztény részről tömegekre 
irányuló térítési misszió. Ez nem mai keletű. 1919-ben a kommunizmus 
tette ezt roppant szükségessé. A kommunizmus sem volt lényegében 
más, mint a mostani modernizmus, csak más köpenyben jelent meg, de 
lényegében szintén evilágiság, materializmus, a túlvilágiaknak semmibe 
vétele, az Úristen eljelentéktelenítése, a transzcendentális világfelfogás 
helyett az evilági felfogás.

Mikor azt mondjuk, hogy Társaságunk hivatásában inkább van 
bent a szociális, a mozgalmi és az állampolgári munka, mint a karitatív, 
akkor ezzel azt hangsúlyozzuk, hogy mi inkább törekszünk arra, hogy 
tömegekkel dolgozzunk, mint arra, hogy egyénekkel. Ezzel nem azt 
akarjuk mondani, hogy az egyénekre irányuló, tehát karitatív munka 
nem értékes, hanem csak azt, hogy ez más. Azért kell nekünk, modern 
társaságnak, a tömegek szellemének átalakításáért dolgoznunk, mert a 
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modern rombolás tömegeket rombol. Ezt tehát karitatív munkával nem 
tudjuk ellensúlyozni. […] A modern munkát a tömegekre való hatás 
jellemzi. Mi sokszor hangsúlyozzuk, hogy modern eszközökkel kell 
dolgoznunk, hivatásunk a modern világhoz köt bennünket.

Melyek a mozgalmi munkának további jellemző vonásai? Mindig 
van egy átfogó gondolat, amely tartalmát, célját képezi. A mozgalom 
mindig időszerű, tehát tartalmában változik. Sajnos a mozgalom 
jobban függ egyénektől, mint a szociális, az intézményes munka. Tehát 
a mozgalom csak akkor él, ha állandóan éltetik.

Mivel lehet és kell a mozgalmat éltetni? Folytonos gondolattal, tehát 
eszmékkel, konkrét programokkal, melyek azt az eszmét szolgálják, 
ötletekkel stb. Kell a mozgalom számára anyagi forrásokat is találni, 
amelyek hordozzák, mert hiszen a mozgalom nagyon sok anyagit 
emészt fel. Ebből láthatjuk tehát, hogy minden mozgalom időkhöz 
kötött, és ha egy-egy szakasza eléri részletcélját, áttér egy másik tárgyra, 
de fő céljában természetesen mindig ugyanaz: az örök értékű léleknek 
szolgálata krisztusi szellemben.

Milyen mozgalmaknak az anyagát fogja most hozni A Testvér?
1) A Keresztény Női Tábor krónikáját. Ennek a Tábornak 1919-

től kezdődő munkáját ismerteti. A Lélek Szavában egészen részletesen 
megvan az anyaga. Ehhez tartozik három akkori film, (mozgókép) és 
kb. 50 diapozitív kép.

Habár ez 25 évvel ezelőtti történteket vetít, emellett semmit sem 
idejétmúlt dolog, mert a jelen generáció a legtöbb lelkesedést az előző 
generáció múltjából meríti. Ha valaki keres az ifjúság keresztény és 
hazafias lelkesítésére jó anyagot, akár felnőttek számára is, erre jó a Női 
Tábor krónikája, a film a diapozitívekkel együtt. Ahol nincs mozigép, 
ott természetesen a diapozitívekre vagyunk utalva. Egyébként, ha lesz 
idő, elkészítjük keskenyfilmen az egykori normál filmeket, és akkor 
nem lesz többé akadály, és jól előadhatjuk mindenütt.

2) A második mozgalmi anyag a Szentatya karácsonyi szózata. 
Amennyiben decemberi és januári [időpontokon] kívüli időben akarjuk 
előadni, akkor természetesen elhagyjuk a karácsonyra vonatkozókat, 
ami kissé kár, mert gyönyörű időszaki diapozitívjaink vannak hozzá, 

1944

továbbá egy hanglemez, amely a harangzúgást adja. Éppen ezért nem 
rossz ezt az anyagot decemberben és januárban előadnunk.

Placid atya most feldolgozta az egészet szavalókórusra. Hogyha 
tehát valaki szeretné ezt így feldolgozva, kérje Placid atyától, akinek 
címe: Olofsson Placid OSB, Sopron, Bencés rendház. Ha valamelyik 
ház volna olyan szíves több példányban lemásolni, az nagyon jó volna, 
mert biztos vagyok benne, hogy többen fogják kérni.

A szózat közvetítőjének célja, hogy megadja azokat a tárgyi 
eszközöket, amelyek alapján a sarkaiból kiforgatott világot ismét 
vissza lehet vinni az isteni törvények alapjához és így a békéhez, a 
rendhez. A mozgalomnak tehát nagy célja van, ami nem más, mint 
a tömegeket annak tudatára ébreszteni, hogy a modern szellemmel 
aláaknázott társadalmat hogyan lehet keresztény alapokon újra normális 
életlehetőségeihez juttatni. Tehát ez valóságos katolikus tanulmány. 
Mivel a tömegek általában nem igen tudnak elmélyedni, azért nekünk 
kell arról gondoskodnunk, hogy már előzőleg foglalkoztassuk az 
embereket vele.

Éppen azért azzal kell kezdenünk, ha már megvan a társaság, 
amely e szólókat és a kórusokat adja, hogy először mi adjunk alaposan 
összeállított magyarázatot a pápai szózatról és a benne kifejeződő 
igazságok tartalmi jelentőségéről. Az előadás alatt pedig gondoskodjunk 
arról, hogy ott a közönségnek alkalma legyen megvenni a Szentatya 
szózatát és más olyan sajtótermékeket, amelyek a keresztény világnézetet 
alapozzák. Ezzel az emberekkel jobban megértetjük azt a lényeges 
különbséget, amely a materialista és a transzcendentális világfelfogás 
között van.

3) Nagyszerű mozgalmi anyagot ad a Pastor Angelicus. Egészen 
kitűnő, ha a pápai szózattal egy időben pergetjük. A Pastor Angelicus 
nem annyira a fő igazságokat adja, hanem természetszerűleg bemutatja 
ezeket az igazságokat és a Szentatyában élő nagyszerű eredményeit: 
az ő Istenhez kapcsolt énjét, nagy nyugalmát, a belőle kiáradó békét, 
szeretetet, továbbá az Egyháznak nagyszerűségét, óriási méreteit, a 
római tradíciót stb. Hogy az emberek mindezt meglássák, megértsék, 
ahhoz szükséges, hogy kétszer is megnézzék. Számomra kétszeri, 
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háromszori megtekintése sokkal többet adott, mint első alkalommal. 
Itt Pesten az egyik iskola igazgatója, aki növendékeit elküldte a film 
megtekintésére, előzőleg kiküldte egyik tanárát, hogy nézze meg a 
filmet, és az iskolának már előzőleg adjon róla magyarázatot. Ha tehát 
valamelyik letelepedésünk, illetve testvérünk a Szentatya filmmel kíván 
dolgozni, aknázza ki szintén ily módon a tárgyat, mert azzal jobban 
szolgálja az emberek mentalitását és nagyszerű programot ad az Egyház 
mellett.

4) A világnézeti Credo anyagát A Lélek Szava március 15-ei 
száma hozza azt sürgetve, hogy idén világnézeti alapra fektetett 
lelkigyakorlatokat tartsunk. Ezért vázlat is van a lelkigyakorlat számára. 
Itt az anyaházban persze megvannak az egyes hozzátartozó elmélkedések 
is, de nem tudom, mennyire leszünk képesek azokat sokszorosítani, 
és így az ezen alapon való lelkigyakorlatot testvéreink rendelkezésére 
bocsátani.

Kedves Testvéreim, most tehát négy igen nagy anyagunk van, 
amelyek minden mozgalomnak az anyagai. Hiszem, alkalmasak arra, 
hogy újra felépíthessük régi alapjaira az elpogányosodott közszellemet.

Ha bele tudtok kapcsolódni ebbe a munkába, majd írjátok meg 
vele kapcsolatban mindazt, amit a mozgalom természetéből közben 
tapasztaltatok. A Jóisten áldása kísérje munkátokat, amely közben 
át fogjátok élni, mit jelent az, hogy Társaságunknak jellegzetesen 
mozgalmi természetű munkák végzésére van hivatása.

Margit testvér

(A Testvér, XV. évfolyam 3. szám, 1944. március 15.)

1944

Fontos, sürgető és időszerű

az a kérdés, hogyan cselekedjünk mi, Szövetségünk25 tagjai 
minden egyes esetben úgy, hogy ne kerüljünk ellentétbe a szent 

kereszténységgel. A kérdés helyes megválaszolása rendkívül fontos.
Fontos elsősorban azért, mert megmérhetetlen veszteség éri 

mindazokat, akik a gyakorlatban nem valósítják a kereszténység 
alapigazságait, és így csak egy halott kereszténység hordozói.

Fontos másodszor a Szövetség szempontjából, mert erkölcsi, de 
főleg egyházi testületek sokkal inkább élnek erkölcsi, mint anyagi 
erőkből. Amikor pedig azon szervezetet alkotó egyedek erkölcsileg 
elhanyatlanak, akkor kiszikkadnak a közösség számára az erkölcsi éltető 
források, sőt az erkölcsi erőkészletek is. Fogynak nemcsak a jelenben, 
hanem a jövőben is. Nívótlan, gyenge magatartásunkra a jövő generáció 
mindig úgy mutatna vissza, hogy nem volt erkölcsi erőnk cselekedetek 
által megvallani Krisztust az emberek előtt akkor, amikor az Úristen 
minket próbára bocsátott.

Fontos társadalmi hivatásunk szempontjából. Sokszor 
megbeszéltük, hogy habár programunkban van az egész szociális 
munkaterület művelése és így a karitatív munkáé is, elsősorban nem 
ez a mi feladatunk, hanem a társadalom regenerálása. Fogadalmi 
szövegünkben is benne van a Szentlélekhez intézett fohász azért, hogy 
egy jobb világ úttörői lehessünk. Semmivel sem szolgálhatjuk ezt úgy, 
mint derék, következetes, bátor, adott esetekben hősies színvallással és 
annak megfelelő cselekvéssel. Míg az ellenkezőjével nemcsak Krisztust 
bántjuk meg, mint minden keresztény megbántaná, hanem megbántjuk 
a Szentlelket is, mivel hivatásunkhoz nem voltunk méltók.

A helyes elvek megértése, azoknak követése tehát nemcsak katolikus, 
hanem szentlelkes hivatásunknál fogva is kimondhatatlanul fontos.

Hogy a kérdést magunkban tisztázzuk, le kell szögeznünk a 
következő alaptételeket:
25 Szentlélek Szövetség Szentlélek Szövetség

Boldogok, akik sírnak, mwert ők megvigasztaltatnak.
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A kereszténységnek lényegét kétséget kizáró módon az Úristen és 
a felebarát [iránti] szeretet képezi: Szeresd a Te Uradat, Istenedet teljes 
szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez a legnagyobb és első 
parancsolat. A második pedig hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint 
önmagadat. E két parancsolaton függ az egész törvény és a próféták.

Alaptételeink között van továbbá a jogelvűség, ami annyit jelent, hogy 
az Úristen minden teremtményt felruházott olyan természetjogokkal, 
amelyek elismerését és érvényesítését mindenki megkövetelheti. Tehát, 
hogy az embereket nem a nagyobb erő, hanem az isteni akaraton alapuló 
jog, igazságosság védi. Ezen nyugszanak a természetjogok, amelyeket az 
Úristen az emberi lélekbe írt.

Krisztus Urunknak egyik legerőteljesebb kijelentése arról szól, hogy 
ki megy be az üdvösségre, és ki a kárhozatra. Csodálatos szabadsággal 
minden más feltétel említését elhagyja, és csak az ő szeretetén alapuló 
felebaráti szeretetet említi meg.

Olvassuk el és dolgozzuk fel A Lélek Szavának erre vonatkozó 
cikkét: Amit nem értettél meg (XI. évfolyam 8. szám).

Szent Pál kijelentése a zengő ércről és pengő cimbalomról ugyanilyen 
erővel szól a szeretet lényeges voltáról. Krisztus Urunk a szeretet hősies, 
legfelsőbb fokát említi, amikor azt mondja, hogy nagyobb szeretete 
senkinek sincs [annál, mint aki] életét adja felebarátaiért.

II.

A Lélek Szavának mostani számában azt is olvashatjuk, hogy 
a természetjogokat bajos konkrétan felsorolni, de annak a mivoltát 
megtaláljuk, ha minden adott esetben ugyancsak Krisztus szavait 
idézzük, amely így szól: Amit nem akarsz, hogy neked cselekedjenek, ne 
cselekedd azt másnak. Vagy fordítva: Amit szeretnél, hogy neked tegyenek, 
tedd azt meg másnak.

Ugyanígy lehetetlen konkrét mértéket adni arra, hogy minden adott 
esetben mit kell tennünk a felebaráti szeretet valósítására. Inkább azt 
mondhatjuk, hogy a fenti idézetekben megvan az irányítás, megvan a 
szeretet szelleme, és minden adott esetben ennek a szellemnek megfelelően 
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kell eljárnunk. Csak vigyázzunk nagyon, nehogy kiesztergályozott 
műtétekkel addig magyarázzuk a dolgot, amíg végre felmentettük 
magunkat a szeretet gyakorlása alól. Azt tartom, hogy különösen mi 
nők, lelkünk spontán megérzését követve találjuk el a legjobban a felebaráti 
szeretet útját.

Bajosan fogunk a szeretet gyakorlásával túlozni. Nagyobb annak a 
valószínűsége, hogy a kötelezettség határán belül maradunk. Krisztus 
Urunk nem olyan szeretetet kötött ugyanis lelkünkre, amelynek 
nincsenek áldozatai. Ez áll nemcsak az egyedre, hanem a közösségekre 
nézve is. Tévedés azt gondolni, hogy közösségek a jó Isten parancsának 
teljesítéséért ne hozhatnának áldozatokat, sőt adott esetben nem kellene 
áldozatokat hozniuk. Materializmus, vagyis anyagelvűség, jobban 
félteni a Szövetség anyagi javait – azt gondolván, hogy azok elvesztése 
megölheti a Szövetséget –, és nem jobban aggódni azért, hogy erkölcsi 
tőkéje kárt szenved.

III.

Többször említettem megbeszélések alkalmával, sokan nem 
ismerik fel, hogy a Szentlélek Úristen minden pillanatban milyen közel 
van hozzánk, amikor minket felvilágosít, eligazít és erősekké tesz. Ő 
a legkevésbé sem elvont szimbólum, hanem a legreálisabb valóság. 
Könyörögjünk hozzá, kegyeskedjék az értelem, tudomány, bölcsesség, 
tanács, erő, jámborság és az istenfélelem ajándékaival lelkünkbe szállni, 
hogy ezen konkrét, meg nem határozható kötelességek vagy teendők közepette 
és hirtelen előálló helyzetekben tudjuk azt tenni, amit látva, Krisztus Szent 
Szíve melegséget érez, mert az ő szelleme szerint cselekedtünk.

Annál is inkább kérnünk kell ezt a felvilágosító kegyelmet, mert 
az igazságoknak természete abszolút; ők nem alkalmazkodnak, hanem 
nekünk kell hozzájuk alkalmazkodnunk. Nem fogjuk tehát az igazságot 
megtalálni, ha előbb tudat alatt vagy tudatosan átgondoljuk, hogy egy 
elfogadott igazság a gyakorlatban mit jelent, és ha lemérjük és úgy látjuk, 
hogy az bizony áldozatokat jelent, akkor elvben is igyekszünk lazítani 
rajta. Az igazság igazság, az igazság megszabadít, megáld és üdvözít. 

Boldogok, akik sírnak, mwert ők megvigasztaltatnak.
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Ha mi bárhogy távol tartjuk magunkat tőle, és nem ismerjük el, az 
igazság megmarad annak, ami, mi pedig nélküle szegények, szomorúak 
és tanácstalanok leszünk. Nagyon fontos tehát a szándék és az akarat, 
hogy az igazságot minden körülmények között szeressük, ha bármi 
következik is elfogadásából.

IV.

Kedves munkatársak, gondolva magam és mindnyájunk 
gyengeségére, szorongó szívvel könyörgök a Szentlélek Úristenhez, 
kegyeskedjék velünk lenni, hogy a jelennek vérzivataros sötét éjjelében 
mindenkor olyan magatartást tanúsítsunk, hogy akkor, amikor elült a 
vihar, felkél a hajnal, és kisüt a nap, ne kelljen szégyenkeznünk annak 
tudatában, hogy amikor arra az Úristen alkalmat adott, gyávák voltunk 
Krisztushoz és az igazsághoz szegődni.

Margit testvér
(A Testvér, XV. évfolyam 4. szám, 1944. április 15.)

Ora et labora

A keresztény élet – különleges hivatásoktól eltekintve – az Úristennek 
teljes körű életét igyekszik mintázni, mely ugyanolyan kontemplatív 

és magában összpontosított, mint amilyen fáradhatatlanul tevékeny és 
végtelenségbe kiható. Ennek az életeszménynek legrövidebb kifejezése a 
Szent Benedek-i ora et labora.

Társaságunk, mely egész mivoltában tevékeny, erősen hangsúlyozza 
az imádkozó élet nélkülözhetetlenségét. Úttörő- és munkáscsapatai 
központjában a Szentlélek szentélyének kell állnia soha ki nem alvó 
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őrtüzekkel és imádkozókkal, kik a kegyelmi központból életet, erőt 
és áldást közvetítenek a kint verejtékezőknek. Feladatuk nemcsak az, 
hogy kegyelmeket közvetítsenek, hanem az is, hogy szünet nélkül az 
egy szükségesre tereljék a tevékenységben talán szétszóródás veszélyének 
kitett munkások lelki iránytűjét.

Imaéletünknek mélyülnie kell, szétszóródásunknak el kell tűnnie, 
hogy helyet adjon a kegyelmi összeszedettségnek. Hangunknak 
mindjobban meg kell kapnia a természetfölötti csengést, természeti 
énünk búzaszemének meg kell halnia, hogy a kegyelmi termés kalászba 
boruljon.

„Hogy szétáraszthassuk magunk körül az ima és a szeretet 
szellemét” – ez a mi első és legnagyobb hivatásunk. A Krisztus által 
kiválasztott léleknek az a nagy feladat jut osztályrészül, hogy szavak 
nélkül is lehelje, árassza az imádság, a szeretet szellemét, és hívogassa a 
lelkeket arra az ösvényre, melyet bűneikkel elvesztettek, és amely ösvény 
a mennyországba vezet.

„Hogy építhessük az ő országát az egyesek lelkében és a 
társadalomban” – ez a program kiegészíti imaéletünket, s minden 
karitatív, szociális, mozgalmi és állampolgári munkánk végső célja. 
Ez ad mindennek fokozott értéket, minden eredmény között ez 
lelkesít minket a legjobban. Minden munkánk, minden erőfeszítésünk 
végeredményben azért van, hogy az emberek lelkében megvalósuljon 
Isten országa, vagyis odaköltözzék a mennyország.

Ha figyelmeztetünk mást, azzal még nem tudjuk megváltani 
bűneitől. Segíthetünk, támaszt adhatunk nekik, de megváltani olyan 
értelemben, mint Krisztus – fogva vinni a fogságot, legyőzni a halált – 
csak úgy tudjuk, ha önmagunkban büntetjük meg mások bűneit.

Amíg testvéremnek bűne haragot, szemrehányást, bosszúságot, 
meghasonlást kelt bennem, addig nem ott járok, ahol Krisztus járt. Mert 
Krisztus minél több bűnt látott, annál inkább maga ellen fordította 
a bűnnek büntetését, és ez az a hatalom, amellyel beleoltotta az egész 
emberiség lelkébe a bűnök láttán való nyugtalan szemrehányást. Miért 
nem tudunk mi megnyugodni a bűnben? Mert Krisztus saját magában 
büntette meg a mi bűneinket.

Boldogok, akik sírnak, mwert ők megvigasztaltatnak.
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A Megváltó jegyese, embertestvéreim megváltója akarok lenni. 
Mélyen legyen ez bennem, hogy amely pillanatban az életnek adott 
alkalma érinti ezt a húrt, azonnal megszólaljon, és a megváltottság 
hangjait énekelje bele az élet zűrzavarába.

Az Úr Jézus fogva vitte a fogságot, meghalván legyőzte a halált… 
Megmutatta, hogyan lehet a halált legyőzve meghalni, rabságban a 
szabadságot megtartani.

A pozitív szellem legnagyobb tétele: a jó Isten mindent, mindent 
csak azért küld, hogy jobb, több, nagyobb, szebb, kegyelemmel teljesebb 
legyek általa.

Margit testvér tanítása nyomán

(A Testvér, XV. évfolyam 5. szám, 1944. május 15.)

1944

Közgyűlés után

Mindnyájan örvendeztünk, hogy annyifelé enged a jó Isten 
dolgozni. Itt Budapesten sok területen és egyesületben 

dolgozunk: a DL-ben ,26 a Tisztviselőnők [Egyesületében],27 a KLOSZ-
ban28, a pályaudvari misszióban. Az eddigi munkákhoz járul még az 
Actio Catholica keretében a háborús bajtársi szolgálat számára kért 
munkaerő, nem beszélve a székely leányok Kalákájáról,29 amelyet az 
erdélyi kerület budapesti munkásai végeztek, azután a Táborról,30 a 
Szociális Képző és a Szentlélek Szövetség otthonairól. 

Most már lassan egész Pestet behálózza munkaszolgálatunk. Néhány 
éve a domonkos egyházközségben, saját szűkebb kis otthonunkban is 
dolgozunk. Ha az elkövetkező évekre [gondolunk], az mennyi haladást, 
új munkát jelent majd! Nem akarunk hangoskodni, hogy itt vagyunk, 
csak csendesen szolgálni akarunk, ezért vagyunk. Szolgálni pedig azért 
akarunk, hogy a krisztusi szellemet és irányzatot juttassuk érvényre, 
vigyük magunkkal mindig oda, ahova megyünk, ahol járunk-kelünk. 
Mindig ilyeneknek kell lennünk, nehogy bárki is féljen munkánktól!

Néhány munkafeladatot szeretnék a lelketekre kötni, kedves 
testvéreim. A rettenetes helyzet különösen sürgeti azt, hogy mindnyájan 
nagyon erősítsük magunkban a krisztusi hitnek és világnézetnek a 
fellegvárát, hogy ahhoz senki hozzá ne nyúljon, hozzá ne férkőzzék, 
hogy érinthetetlenek legyünk. Krisztus szolgálói legyünk, de ne csak mi 
magunk legyünk azok, hanem megszervezetten azon dolgozzunk, hogy 
tőlünk telhetően minél több embert ebbe a szolgálatba állítsunk – ez 
legyen missziónk!. 

26 Katolikus Dolgozó Leányok Országos Szövetsége Katolikus Dolgozó Leányok Országos Szövetsége
27 Katolikus Tisztviselőnők Egyesülete Katolikus Tisztviselőnők Egyesülete
28 Katolikus Leányok Országos Szövetsége Katolikus Leányok Országos Szövetsége
29 Kaláka mozgalom Kaláka mozgalom
30 Keresztény Női Tábor Keresztény Női Tábor

Boldogok, akik sírnak, mwert ők megvigasztaltatnak.
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A most megjelenő kis pünkösdi könyvecske újabb eszköz lesz, 
amelyet az emberek kezébe adunk, különösen centrális központban 
dolgozó emberek kezébe. Ezért tudatosítanunk kell, hogy „a puszták 
rejtekéből az élet centrumába” nem annyira karitatív munkát jelent, 
hanem [azt, hogy] centrumokkal akarunk [kapcsolatba kerülni]. Ezért 
amikor megkapjátok a könyvecskét, különösen arra gondoljatok, hogy 
jegyzők, főjegyzők, főispánok, alispánok, főszolgabírák, plébánosok 
körében terjesszétek azt! Amikor át fogjátok nézni elejétől végig a 
könyvet, meg fogjátok látni, miért szükséges annak terjesztése főleg 
vezető körökben.

Mint tudjátok, erősen folyt a munka a világnézeti fronton. 
Eszközei voltak: a világnézeti tanfolyamok, villámelőadások, lapunk, 
a vázlatok, melyeket elsajátítottunk a tanfolyamokon, a világnézeti 
Credo, és [utolsóként] a sorozatos filmelőadások, amelyekben mindig 
egy keresztény gondolat kristályosodott ki. Legtöbbször a Szentatyáról 
szóló filmet adtuk elő. Budapesten tizenötször, és vidéken is [többször] 
rendeztünk előadásokat. S most jön a könyvecske: a Pünkösdi tűz.

Kedves testvérek, állandóan a szemünk előtt kell tartanunk, hogy 
nekünk a világnézeti fronton kell dolgoznunk, akár az Espressóban31 
vagyunk, akár a DL-ben, akár  különböző munkahelyeken. [A 
világnézeti munkának] nincs fizikai területe, és ezért szervezésben, 
házimunkában, pihenésben, mindenféle körülmény között azt kell 
szolgálnunk. 

Ezt akartam a szívetekre kötni. Azoknak, akik idegen területen 
dolgoznak, ezzel kapcsolatban egy negatív dolgot szeretnék megemlíteni, 
amelynek azonban egészen pozitív jelentősége van. Most jön az az idő, 
amikor kísértések jelentkeznek a könnyű szerzésre. Nekünk jogelvet 
feladnunk nem szabad, mert érinthetetlen elv, hogy nemes eszmét, ideát 
nem szabad ráépíteni semmi olyanra, amire könny és vér hullott. Tehát 
kedves testvéreim, annak rendje és módja szerint meg kell esetenként 
tárgyalnunk, hogyan vonjuk ki magunkat minden olyan dologból, 
amelynél nem az abszolút krisztusi elvek az irányadók.
31 A Budai Espressó 1942-ben nyílt meg szociális testvérek vezetésével, és két évig 
működött. 
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Ha másképpen nem megy, feláldozzuk az állást is az elvekért. A 
pozíciót azért akarjuk, mert tudjuk, hogy azon a poszton velünk kidőlne 
egy Krisztus katonája, és az rossz lenne. Mi módon tarthatjuk meg 
tehát mégis azt az állást, amelyben vagyunk, anélkül, hogy Krisztust 
megtagadnánk? Meg kell mondanunk a saját meggyőződésünket, 
de nem kiélezve, nem krakéler32 módon, hanem nagyon finoman és 
olyan szépen, mint ahogy az egyik testvér tette. Amire azután más nem 
lehet a válasz, mint az, amit válaszul kapott: „Kérem, a meggyőződés 
az meggyőződés, az előtt meg kell hajolnunk.” Mi missziót teljesítünk 
az elvhűséggel, s az egyesek lelkében talán felébred a lelkiismeret, ha 
látják, hogy mi levonjuk a konzekvenciáját annak, amit hirdetünk, amit 
hiszünk.

Egy másik dolog, amire felhívom a figyelmeteket: a Szociális Képző. 
Nagyon komolyan kérem, hogy propagáljátok, ismertessétek, kérjetek 
plakátot, ismertetőt róla! Gondoljátok el, hogy minden Képzőt végzett 
leány Krisztus számára egy-egy apostol, minden diplomát szerzett 
képzős szociális körbe áll be. Tegyetek be a helyi újságokba ügyes 
ismertetést fiatal leányok számára, hogy annak alapján megismerje, és 
lelkesedjen a Képzőért!

Azután itt van a kültagok szervezete. Tilda nővér33 vezetése és 
munkája alapján fejlődött, de olyan kevéssé támogatjuk őt abban, 
hogy kapjon új kültagot. Ez vád ellenünk, [hiszen] a kültagok a mi 
unokatestvéreink. Használjuk fel a lehetőséget, amíg a jó Isten nekünk 
ilyen kültaganyát ad Tilda nővér személyében!

Nem volt lehetséges eddig a gyűrűanyákat34 összegyűjteni. Etelka 
testvér megrendezi az összejövetelt, hogy pünkösd után összegyűjtsük 
az érdekelt gyűrűanyákat. Gyűrűanya-vezetőt is akarunk felkérni, mert 
tudjuk, hogy amíg nem kap anyát valami, addig az nem fejlődik.

32 Krakéler módon: belekötni valakibe azért, hogy elveszítse a türelmét Krakéler módon: belekötni valakibe azért, hogy elveszítse a türelmét
33 Tilda nővér valójában titkos külső testvér volt, akit azonban úgy ismertek, mint kültagot  Tilda nővér valójában titkos külső testvér volt, akit azonban úgy ismertek, mint kültagot 
és mint a kültagok vezetőjét. (Mona Ilona Anícia testvér szóbeli közlése)
34 Az első fogadalomkor kapott aranygyűrűt a Társaság ajándékba kapta barátoktól, isme- Az első fogadalomkor kapott aranygyűrűt a Társaság ajándékba kapta barátoktól, isme-
rősöktől, akiket gyűrűanyáknak neveztek el. A fogadalmas testvérek életük végéig imádkoz-
tak azért a gyűrűanyáért, akitől a fogadalmi gyűrűt kapták. (Mona Ilona Anícia testvér szó-
beli közlése)
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Még emlékezetünkbe akarom idézni Auguszta testvért, aki az 
elmúlt munkaév nagy részében még a körünkben volt, és akinek a 
munkája még itt folytatódik eredményeiben, és a gyökértelen, lélek és 
szellem nélküli jelenkorral szemben a hűség, a szeretet és a változatlanság 
példájaképpen. Még mélyebben érintenek bennünket távollevő tanácsos 
testvéreink, akikről most itt megemlékezünk. A kifelé való munkákat 
ellátjuk, de a szívük, a hivatásuk, a szellemük fokozottabb mértékben 
itt van velünk. Most Marianne testvérhez [tartozik] az anyaházi körzet 
személyi ügyvitele, én a magam részéről vidékre utazom a házakat 
látogatni, Natália testvér pedig a hatóságoknál fog eljárni. A gazdai 
munkakört Geraldine és Laura testvérek intézik, Marianne testvér fogja 
irányítani őket.

Még egy nagy örömet akarok veletek, kedves testvérek, közölni, 
hogy valami öröm is legyen a sok gondunk közepette. Szabályzatunk 
végleges jóváhagyása előtt keletkezett egy új forma: a Szociális Testvérek 
Társaságának két ága35 van, amely szellemben, irányzatban, programban 
teljesen egy. Ez az a nagy szándék, amelyért naponta imádkozunk: 
Jöjj el, Szentlélek! és Szűz Mária, Szentlélek arája, könyörögj érettünk! 
Könyörögjünk hivatásokért!

Ebben a szomorú évben azt a nagy örömet vigyük magunkkal, 
hogy a jó Isten ilyen csodálatos módon akarja továbbfolytatni a mi 
Társaságunkat!

A mi drága jó lelkiigazgató urunknak, jótevőinknek, 
munkatársainknak köszönjük jóságát, és kérjük az édes Szentlelket, 
hogy árassza el őket áldásával és kegyelmével.

Margit testvér közgyűlési beszédéből
lejegyezte Klementin testvér

(A Testvér, XV. évfolyam 6. szám, 1944. június)

35 Utalás a férfi ágra. Utalás a férfiágra.

1944

Sii generoso come un re!

1945

Tanítás a mottóról

Újév táján éltük át nemcsak Budapesten, de sok más városban is 
a mostani háború legsúlyosabb időszakát. Így adva volt, hogy 

tavalyi jelmondatunkat áthozzuk erre az évre. Azután megtörtént a 
fegyverletétel, a sziréna és ágyúbömbölés elcsendesedett, és elérkezettnek 
látszott az idő új mottó választására: Sii generoso come un re!36

Ezt a jelmondatot először a szaléziánusok központi főnöke 
használta anyagiakra alkalmazva. A nagylelkűség azonban sok irányban 
megnyilvánulhat. Mi ezt idén főleg lelki vonalon, az Úrral szemben 
akarjuk valósítani.

A nagylelkűség arra képesít, hogy bizonyos dolgokról lemondjunk, 
azokat mellőzzük, még akkor is, ha az saját érdekeinknek nem kedvez, 
azért, hogy valakit vagy valamit nagyon szerethessünk. Mennyire 
36 1945 pünkösdjétől lett ez a mondat az éves társulati mottó. Jelentése: Légy nagylelkű, mint  1945 pünkösdjétől lett ez a mondat az éves társulati mottó. Jelentése: Légy nagylelkű, mint 
egy király!
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kell, hogy lelkesítsen bennünket ez a gondolat: a Társaság eszköze 
lehet a Szentléleknek, a pogánnyá vált és Istentől mindjobban 
elforduló világnak Krisztushoz való visszatérítésében, ha nem talál 
bennünk akadályt. Mert ahogyan az erények áldást hozók, építők, épp 
úgy a bűnök bomlasztók, akadályul szolgálnak. A jó Isten az illatos 
rózsát szereti, szívesen veszi. De hozzátartozik ehhez az – ami pedig 
az embernek legnehezebben sikerül –, hogy a töviseket eltávolítsa az 
erények virágai mellől.

E nagy gondolat sugárzatában – bár fáj saját gyarlóságomat 
megállapítanom, sorra vennem, irtanom – vállalkozom erre, mégpedig 
oly nagylelkűen, hogy eltávolítok minden akadályt, minden alanyiságot.

Nagylelkűen és kemény kézzel kell ehhez a munkához fogni 
ezekben a kemény időkben!

Nagylelkűen gyakoroljuk tehát hibák esetén a Regula előírásait, a 
Társulat szokásait az önvádolást illetően. Sietünk elégtételt adni, javítani 
minden hibát, semmit sem hagyunk elintézetlenül, elrendezetlenül, 
penitencia és jóvátétel nélkül. Figyelmünket egyelőre főleg a gyermeki 
hűség fogadalmának valósítására fordítjuk. Elsősorban azokat a hibákat 
irtogatjuk, amelyek a szeretet ellen vannak. Ezt a nehéz munkát, ezt 
a tisztogatást Isten dicsőségére, önmagunk építésére fordítjuk szabad 
lélekkel, nagylelkűséggel.

Ezért írtuk fel az év hátralevő része fölé:
Légy fejedelmien nagylelkű!

Margit testvér elmélkedése 
Alice testvér kivonata nyomán

(Testvér, Körlevél a Szociális Testvérek Társasága fogadalmas tagjainak, 
1945)

1945

Testvérek, élünk!

A vihar elült. A vérzivatar megszűnt. Feljöhettünk földalatti 
óvóhelyeinkről a napvilágra. Kiléphettünk nyomasztó elszi-

geteltségünkből a közösségbe, és felvehetjük ismét a fájón nélkülözött 
kapcsolatot.

Minden lépés, minden mozzanat, mely a visszaépülést szolgálja, és 
közelebb hoz a normális társadalmi élet állapotához, nagy öröm! Mit 
éreztünk, mikor hosszú hónapok után először csilingelt végig a Thököly 
úton a villamos? Idegen emberek kiáltottak egymás felé: Villamos!!! Az 
egyik ott haladó nő elsírta magát örömében. Mit éreztünk, mikor csónak 
helyett – ha fahídon is – de hídon juthattunk át először Pestről Budára 
és vissza! Milyen nagy dolog volt, mikor anyaházunkban először gyúlt 
ki újra a villanyfény! Milyen megnyugvás és ünnepi érzés volt, mikor 
régi öt telefonunk helyett kaptunk egy telefont!! Milyen álomszerű volt, 
mikor az első vidéki testvér befutott az anyaházba!

Most pedig milyen boldog köszöntéssel kiáltjuk felétek: itt van 
újra a Testvér!!! Viszi, hozza a híreket! Boldogan köszöntjük egymást, 
lapjain keresztül viszontlátjuk egymást. A rengések, borzalmak, 
halálveszedelmek több hónapos éjszakája után úgy üdvözöljük egymást, 
mint ahogyan az ostrom utolsó idejében, mikor találkozásunk első szava 
mindig ez volt: élünk! Mert ez nem volt magától értetődő.

Nem magától értetődő, hogy mikor annyi emberrel lett kevesebb 
Magyarországon és az egész világon, Társaságunk töretlen erőben itt áll, 
és munkára kész!

Ha így megmaradtunk, kérdezhetünk-e mást, mint azt, hogy miért 
tartott meg minket a Gondviselés? Miért másért, mint azon nagy feladat 
betöltéséért, melyért naponta így imádkozunk: „Engedd, Uram, hogy 
csekélységem és méltatlanságom mellett is készséges eszköze legyek a 
mai napon a Szentléleknek. Teljesüljön bennem és általam akaratod, 
épüljön országod a lelkekben, a hazában és a társadalomban! Amen.”

Sii generoso come un re!
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Valóban, nemcsak otthonaink, házaink hevernek romokban, 
nemcsak anyagi életlehetőségeink omlottak össze: romokban van, és 
összeomlott a közlélek is. A tévedésekben és gyűlöletben sorvadó világ 
epedve keres és vár, tudtán kívül is, elsősorban belső, lelki megoldásokat. 
Szomjazza azt, amit nem tud megtalálni: a jóakarat lelkét, a jóság lelkét, 
a szentség lelkét, a Szentlelket.

Miért kímélte meg és hagyta meg teljes életteljességében az Úristen 
a magát a Szentléleknek ajánlott Társaságunkat, ha nem azért, hogy 
Isten boldogító uralmának erősítésén az eddiginél is jobban fáradozzék?! 
S képesek volnánk-e eleget tenni ennek a világmissziónak a Szentlélek 
segítsége nélkül? De lehetünk-e a Szentlélek eszközei, ha nem alakítottuk 
ki magunkban a kegyelmi élet hordozására alkalmas lelkületet? Ha nem 
gondolkozunk úgy, ahogyan Krisztus gondolkozott, ha cselekedeteink 
nem felelnek meg az istengyermekek lelkületének, ha nem fogjuk meg 
mennyei Atyánk kezét, hogy kegyelmi erőkkel lássunk nagy feladataink 
valósításához?

Ezért vettük fel tehát idei pünkösdi lelkigyakorlatunk alkalmával 
egész évi programul azt, hogy kialakítjuk magunkban az istengyermeki 
életet. Dolgozzunk ezen égő vággyal és megfeszült erővel, hogy amikor 
Urunk ránk tekint, Szentlelke örvendezhessen azon, hogy élni engedett, 
és missziót adott nekünk.

Margit testvér

(Testvér, Körlevél a Szociális Testvérek Társasága fogadalmas tagjainak, 
1945)

1945

Istent dicsérő gyűlés jegyzőkönyve

Részletek

A második világháború vérzivataros évei után 1945 pünkösdjére 
magyarországi szétszórtságunkból ki előbb, ki utóbb, de 

visszakerültünk anyaházunk áldott falai közé drága Sára testvérünk 
kivételével, kivel az Úristennek más rendelkezése volt. 

Társaságunk módot adott arra, hogy az elmúlt évek nyugtalansága 
után a testvérek egy egész hónapot tölthessenek lelkigyakorlatos 
elvonultságban, s így annál jobban elmélyítsük a háborúval, a 
megszállással és fegyverletétellel kapcsolatos élményeinket és a kapott 
kegyelmeket. 

Mélyen megindult lélekkel emlékeztünk meg egyik gyűlésünk 
alkalmával az Úristennek minden képzeletet felülmúló irgalmasságáról 
és gyengéd szeretetéről. […]

JEGYZŐKÖNYV

Felvétetett 1945. május 22-én, pünkösd keddjén, dr. Mészáros János 
prelátus, lelkiigazgató urunk elnöklése alatt, a Szociális Testvérek 

Társasága örökfogadalmas tagjainak lelkigyakorlatot záró összejövetelén, 
Budapesten, a XIV., Thököly út 69. szám alatti anyaházban. […]

Elnök: Korunk a keresztény hitvilág összes fogalmait 
elpogányosította. Így vesztette el a mai ember a Gondviselésbe vetett 
feltétlen hitét is. Jobban bízik önmagában, mint az isteni Gondviselésben. 
Ez szembeszökően megnyilvánul akkor, amikor arról van szó, hogy az 

Sii generoso come un re!
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Úristenhez való hűség miatt földi javai veszedelembe kerülnek. Ilyen 
körülmények között inkább azonnal elhagyja az Úristent és az erkölcsi 
törvények útját, csakhogy földi javait és érdekeit emberileg biztosítsa. 

Nagy örömmel értesültem arról, hogy a Társaság tagjai egy olyan 
összejövetellel akarják idei lelkigyakorlatukat befejezni, melynek 
tárgya az isteni Gondviselés, melynek jósága [amiatt is] tündöklőbben 
nyilatkozott meg – és felejthetetlen marad –, mert a körülmények 
folytán a Társaság tagjai és javai emberi mérlegelés szerint sokszor 
forogtak veszélyben. Ezt a veszélyt nemcsak a háborús körülmények 
idézték elő, hanem az uralomra jutott újpogányság hordozói is. 

Az örökfogadalmas tagok e hálával koszorúzott emlékeiket át 
akarják örökíteni a jövő generációkra, hogy adott körülmények között 
az első testvérek nagy élményeitől megtámogatva, megingás nélkül, 
mindig azt az utat válasszák, hogy hűek maradnak az Úristenhez, és 
emberi okosság ellenére is rábízzák magukat és gondjaikat. 

Kérem Margit testvért, ismertesse közelebbről mai Istent dicsérő 
összejövetelünk tárgyát. 

Margit testvér: Mint lelkiigazgató urunk megnyitójából hallottuk, 
arról fogunk tanúságot tenni, hogy a tavalyi pünkösd óta a mostani 
pünkösdig mily sokszor tapasztaltuk az isteni Gondviselés váratlanul 
érkező, sokszor megható és a maga egészében megrendítő jóságát. 
Valóban tapasztalatból elmondhatjuk azt, hogy ha nem is szabad várni, 
hogy ez mintegy szükségszerűen így legyen, mégis a Gondviselés földi 
értelemben is gyakori, sőt majdnem rendszeres segítséget ad akkor, ha 
mi az isteni törvényeknek engedelmeskedünk. 

Múlt évi pünkösdi lelkigyakorlatunkat arra állítottuk be, hogy 
emberi törvényekkel ellentétben is, az isteni parancsok útján fogunk  
járni, és a Gondviselésre bízzuk a következményeket. Erre bennünket 
nemcsak keresztény voltunk kötelez. Nekünk, fogadalmasoknak,  
második kötelezettségünk is van, éspedig az, hogy isteni Jegyesünk- 
nek, az Úr Jézusnak művét védelmezzük. 

Lelkigyakorlatunkat és elhatározásunkat az tette időszerűvé, hogy 
tavaly pünkösdig az újpogányság irányzata már az egész állami és 
politikai életben felszínre jutott, és így napról napra, sőt sokszor óráról 

1945

órára felmerült a kérdés, hogy az Úristennek vagy a vele ellentétben álló 
állami törvényeknek, pártrendeleteknek engedelmeskedjünk-e. 

A törvényhozás addigra már lezárta azt a mintegy négy éven át 
szakadatlanul hozott törvénysorozatot, mely faji szempontból üldözött 
polgártársaink ellen volt nemcsak az elnyomatás vagy üldöztetés 
általános értelmében, hanem deportálásuk, sőt kipusztításuk célzatával. 
[Mindez] élesen beleütközik a természetjogba, vagyis abba a védelembe, 
amelyet az Úristen minden létbe hívott gyermekének ad, és melyet tőle 
emberi hatalom el nem vehet. Míg tehát az állam és a külföldről betörő 
politikai erők e pusztítást nemcsak megengedték, hanem a polgároktól 
az együttműködést követelték, és a másként cselekvőkre büntető 
szankciók vártak, addig hitünk parancsa az igazságra és a felebaráti 
szeretetre vonatkozóan fennállt. Ez az ellentét tette csaknem állandóan 
aktuálissá azt az elhatározásunkat, hogy az emberi bölcsességre [épülő] 
parancsok ellenében az isteni parancsok útján fogunk járni. 

Mivel ezt a százezrekre vonatkozó irtási programot csak tömeg-
demoralizációval és a lelkekben keltett tömeggyűlölettel lehetett 
alátámasztani, nekünk ezért is ki kellett vonulnunk cselekvően és 
harcos módon a világnézeti frontra, mert a gyűlölet programjának 
valósulása egyértelmű volt azzal, hogy Krisztus művét, a lelkekben 
lakozó szeretetet, és ezzel együtt a lelkekben lakozó természetfölötti 
világot romba döntik. 

Az az elhatározásunk, hogy Krisztus Urunkhoz [cselekedeteinkkel] 
hűek maradunk, egyáltalán nem volt veszélytelen, és [ezért] a 
bekövetkezhető bonyodalmakat is tekintetbe vettük elhatározásunknál. 

Azóta elmúlt egy, lelkünkből soha ki nem törölhető, viharos,  
rettenetes és borzalmas év. Már ott Nagyváradon éltük át azt az időt,  
amikor az ottani parancsnok statáriumot hirdetett ki, és e körülmény- 
nyel súlyosbítva rendelt el házkutatásokat rejtegetett zsidó polgárok 
előkerítésére. A nagyváradi házban is megjelentek a csendőrök, ahol 
szintén rejtegettünk üldözötteket. 

Ugyanez a helyzet volt aztán Társaságunk legtöbb otthonában. 
Ehhez járultak még a hazánk területére átcsapott háború közvetlen 
veszélyei és borzalmai. 

Sii generoso come un re!
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Most nem arról fogunk beszámolni, amit a Gondviselés jóságában 
tennünk engedett, arról beszámolunk majd a kerületi közgyűlésünkön. 
Mostani összejövetelünk jegyzőkönyvéhez csak a beszámolást fogjuk 
mellékelni, hogy a jövő generáció is lássa és értse azt, hogy a Gondviselés 
milyen kockázatok között, és milyen nehéz helyzetekben óvott meg 
minket, és mintegy működött velünk együtt a sokszor bátorságot 
igénylő, vagy ha az kevélyen történt volna, mondanám, hogy Istent 
kísértő mentési akciónk között…

A Gondviselésnek nemcsak arról a kegyességéről fogunk 
megemlékezni, amelyet e munkánk körében tapasztaltunk, hanem 
ettől egészen függetlenül megnyilvánuló jóságáról is, mert hiszen 
ő nem mindig ugyanabban a körben adja meg a választ, amelyben a 
cselekedet megtörtént. Nagyon sokszor tárgyában azzal össze nem 
függően jön segítségükre azoknak, akik egyébként hozzá hűek akarnak 
lenni. Azonkívül nemcsak nagy és felemelő eseményekre fogunk 
visszaemlékezni, hanem apró mozzanatokra is, melyek azonban sokszor 
olyan megkapóak voltak, hogy lehetetlen volt bennük fel nem ismerni 
az [Úristen] gyöngédségét, vagy azt, amit azok által mondani akart. 

A lelkigyakorlatot záró összejövetelünknek második célja az, 
hogy így meghódítva az isteni jóság által, ünnepélyesen kimondjuk: 
Társaságunk a maga egészében természetfölötti alapra akar helyezkedni, 
és azon alkutlanul megmaradni. Mintegy szeretnénk megismételni 
a huszonkét évvel ezelőtt történt társulati alapítást, amely azonban 
most egészen a természetfelettinek szól. Ezt azzal a hittel is tesszük, 
hogy a Gondviselés nekünk munkarészt szánt abban az új világban, 
mely rengések, viharok, borzalmak között, és nem Isten szellemében 
született. Azt reméljük, hogy szolgálatot enged nekünk az új pogány 
világ megkeresztelésénél. Ennek az isteni gondolatnak pedig csak akkor 
tudunk eleget tenni, ha egészen természetfelettiek leszünk. 

Elnök: Felszólítja a testvéreket, hogy mondják el élményeiket. 
A következők tesznek tanúságot a Gondviselés jóságos 

megnyilatkozásairól:

1945

l. Helga tv.        5. Irén tv.        9. Dominika tv.     13. Róza Katalin tv.
2. Teréz tv.        6. Beatrix tv.   10. Cecília tv.         14. Ágnes tv. 
3. Ottilia tv.      7. Viola tv.      11. Klementin tv.   15. Mónika tv. 
4. Erzsébet tv.    8. Terezita tv.  12. Viktória tv.      16. Marietta tv. 
17. Etelka tv.     18. Margit tv. 
[…]

Margit testvér: Mindaz, amit mély meghatottsággal eddig 
elmondtunk a Gondviselés megnyilvánulásairól, olyanok voltak, 
melyek természeti énünkkel is egyeznek, és emberi szempontból is 
örömmel töltöttek el… Van azonban a történtek közt egy emlékünk, 
mely szívünket fájdalommal is tölti el, de mégis felemelő. Mert habár 
a többi mozzanatoktól teljesen eltérő, mégis lehetetlen nem látni benne 
mennyei Atyánk kezét. 

Sára testvérünkre gondolok, akit december 27-én a Bokréta utcai 
otthonból elvittek a nyilasok Bernovich Vilmával és három ott lakó 
menekített hölggyel. Azzal a kijelentéssel vitték el őket, hogy közülük 
az őskeresztényeket kihallgatják, jegyzőkönyvet vesznek fel, és azután 
hazaengedik őket, a faji törvény alá esőket pedig a gettóba szállítják. 
Azóta mindnyájuknak nyoma veszett. Sára testvért sem láttuk viszont, 
habár Köstler Hédy kérésére Ruppert főtisztviselő úr – akit később egy 
légó előtt golyótalálattal holtan fedeztek fel – nyomozott. Mi magunk 
is kerestünk módokat a nyilasokkal való kapcsolatba jutásra. Mónika 
testvérrel és Honórával bementünk a nyilas központba […] a nagyszerű 
Aurea nővér [segítségével]. Illetve én magam csak bekísértem a városba 
a testvéreket, nem akarva őket az ostrom veszélyei közt egyedül útra 
küldeni, de a központba nem mentem be, tekintve a nyilasoknak 
irántunk való érzelmeit. 

Miután a nyilasok abban az időben már teljesen elvesztették maguk 
fölött az uralmat, a statáriumot is kimondták, és lázasan akartak végezni 
áldozataikkal, feltehető, hogy Sára testvérünk is még elhurcoltatásának 
estéjén áldozhatta fel őáltaluk életét az Úristennek. 

Hogy Sára testvér így áldozatul essék, és hogy Társaságunkat 
az [Úristen] az ő személyében ajándékozza meg egy vértanúval, 
emberileg végiggondolva a történteket, nem volt előrelátható.  
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Sokkal [kézen fekvőbb lett] volna, hogy Dominika vagy Róza Katalin 
testvér vesszen el. Egyébként a megszállók bejövetele előtt pár nappal már 
értem is jöttek, és egyáltalán nem saját ügyességemen múlt, és csupán 
egy hajszálon fordult, hogy kisiklottam kezeik közül. Lehet, hogy ezt 
Sára testvérnek köszönhetem, vagy talán annak a másik testvérnek, aki 
megnevezetten értem ajánlotta fel magát a jó Istennek, de aki ezt tőle 
nem fogadta el, bár lehet, hogy a szándékot cselekedetnek vette. Mélyen 
átérzett hálával gondolok rájuk. 

Sára testvérünk nem tartozott a legexponáltabbak közé. Azonkívül 
sokkal nagyobb veszély fenyegette Jankovichtelepen, ahol mintegy 
harmincöt menekített vendégünk talált otthont. A feljelentés folytán 
a csendőrök vizsgálatot is tartottak a telepen, és meg is állapították a 
tényállást. Szerencsére csupán egyetlen egy hölgyet vittek el, aki később 
Kaposvárról a fogságból írt is még, de minket nem bántottak, és főleg 
nem vonták felelősségre Sára testvért. 

A Bokréta utcában az ott levő néhány menekített valóban nem 
szúrhatott szemet a százas létszám mellett. Hogy mégis onnan vitték el, 
ezt valószínűleg azért intézte így a Gondviselés, hogy világosan kitűnjék: 
Sára testvér nem szükségszerűen és a körülmények miatt vesztette életét, 
hanem azért, mert életfelajánlását az Úristen elfogadta.

[Sára testvér] ezt a felajánlást Paula testvér jelenlétében és az én 
jelenlétemben tette meg az anyaházi kápolnában. Felajánlása határozott 
körvonalú és célú, átgondolt volt, és írásba foglalt. Sajnos, ez az írás 
nem maradt meg,37 valószínűleg zsolozsmás könyvében tartotta, és azt 
magával vitte utolsó útjára. 

A mostani történelmi idők küzdelmeinek emlékei között 
elhalványulás nélkül fog élni az ő áldott emléke. Mindig látni fogjuk őt 
[úgy, ahogy] reggelenként [láttuk], amikor összejöttünk a kápolnában: 
ő már ott zsolozsmázott, hiszen súlyos munkabeli elfoglaltsága ellenére 
sem mulasztotta el a napi zsolozsma elvégzését. Látni fogjuk kedves és 
lelkes [egyéniségét] ragyogó, mosolygó szemével, üde életteljességében…

37 Később Sára testvér életfelajánlásának szövege előkerült, és fontos dokumentuma lett a  Később Sára testvér életfelajánlásának szövege előkerült, és fontos dokumentuma lett a 
boldoggá avatási folyamatnak. Salkaházi Sára boldoggá avatása 2006. szeptember 17-én volt 
Budapesten.
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Életáldozata engem is, Titeket is arra kötelez, hogy mi is hűségesek 
legyünk az isteni Akarathoz, és nagylelkűek az áldozatban. Erre 
kötelezve vannak az olyan szervezet tagjai, amelyet a Gondviselés egy 
vértanúval ajándékozott meg. 

Elnök: Paula testvér és Natália testvér is szólni fognak Sára testvérre 
emlékezve. 

Paula testvér: Sára testvér több ízben sürgetve kérte, hogy letehesse 
ezt a fogadalomszerű felajánlást. Éreztem a belőle áradó nagy erőt. 
Nem jámbor óhajtozás volt ez részéről, hanem a jó Istentől jött indítás. 
Csak annyit mondtam, hogy forduljon gyóntatójához s azután Margit 
testvérhez. Sürgette a választ, lelkében érezte erre az indítást. Emlékem 
szerint felajánlásának lényege ez volt: amennyiben a Társaság tagjai 
közül valakit kínozni akarnának, önmagamat ajánlom fel helyette. 
A gyóntató részéről némi mérséklés történt. Így változtatta meg: 
amennyiben a jó Isten úgy akarná, hogy én haljak meg, kész vagyok rá. 
Megírta a szöveget, és a kápolnában megtette a felajánlást. Szép volt a 
szöveg, s Margit testvérünk örült, hogy meglesz irattárunk számára. A 
jelek arra mutatnak, hogy zsolozsmás könyvében őrizte, amit magával 
vitt elfogatása alkalmával. Holmiját egy évig érintetlenül hagyjuk, 
hiszen visszavárjuk – azok között tehát még nem kerestük. A család 
is hazavárja. Sógora éppen itt van, azért jött, hogy nyomozzon utána. 
Mint mondja, nem lepte meg őket a szomorú hír, mert Sára testvérünk 
novemberben búcsúzó levelet írt nekik, melyben teljesen kifejezést adott 
annak a sejtelmének, hogy többé nem látják egymást viszont. Kérte, 
imádkozzunk érte, ne legyen kicsiny ezekben a nagy időkben. S tanúi 
voltunk életének ebben a szakában, mennyire adta, mennyire odadobta 
magát. Érezte, hogy kevés az idő, s nagy érdemeket kell szereznie. 
Élelmiszerrel annyira zsúfolt, súlyos csomagokat cipelt a DL-nek, hogy 
karját egy ideig talán használni sem tudta. Az anyaháznak is nagy 
értékeket hozott, jelentős tényező volt élelmezésünkben. A Bokréta utcát 
is azért vette át, hogy a DL-nek igazi, meleg otthona legyen kápolnával 
és a mozgalomnak szükséges egyéb helyiségekkel. Maga húzta a kis 
kocsit beszerzések alkalmával a nagycsarnokból. Mikor Váradról 
Jankovichtelepre vittük le a noviciátust, mindent elrendezett számukra, 
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beszerzett, főzött, részben még most is abból él a telep, amit ő akkor 
beszerzett. Hallatlan áldozatok, fáradalmak voltak ebben a munkában. 
S mindezt egyszerűen, feltűnés nélkül tette. Átvette a lap szerkesztését. 
Nagyon szerette ezt a munkát. S mialatt ilyen fáradhatatlanul dolgozott, 
azt hiszem ő imádkozott legtöbbet közöttünk. Elvégezte nemcsak a 
nagy, de a kis zsolozsmát is. A Grignon-féle felajánlást is letette. Úgy 
érezzük, hogy nagy példát hagyott nekünk. Úgy érezzük, hogy a szent 
nem egy külön fajta. Ismertük gyengeségeit is, de láttuk a nagy erőket 
is, amelyek belőle sugároztak. Láttuk nagy áldozatát és imádságos 
lelkét, mely méltóvá tette őt arra, hogy a Társaságnak meghozza azt a 
dicsőséget, amely az ő vértanúságában ragyog fel előttünk. 

Natália testvér: Bizonyára valamennyien megtapasztaltuk az elmúlt 
súlyos időkben, hogy amikor a halál fejünk felett lebegett, jobban 
kiélesedett lelki halló szervünk a természetfelettiek felfogására. A 
bombarobbanások között mind megéreztük a jó Isten vigasztalását is. 

Mikor a legjobban aggódtam szeretteinkért, testvéreinkért, a 
legsúlyosabb órák alatt ez a belső hang sokszor mondta nekem: „Nem 
veszti el életét senki közületek, csak aki maga akarja”. Gyakori volt ez 
a hang, és mindig békét teremtő. Egyszer úgy találgatva, imádkozva 
kérdeztem: „Vajon hogyan értsem ezt, Uram? Talán úgy, hogy csak az 
hal meg a testvérek közül, aki könnyelműen belerohan a veszélybe?” 
S határozottan éreztem a választ: „Nem. Hanem csak az vész el, aki 
vágyakozik életét adni, aki könyörögve kéri azt, hogy átléphessen az 
örökkévalóságba.” 

A harcok tovahömpölygése után lassankint mind hírt adtak 
magukról a testvérek. Csak az egy Sára testvér tűnt el közülünk. S 
utólag tudtam meg, hogy önkéntesen ajánlotta fel magát. 

Mióta ezt átéltem, nem tudom a közelmúlt eseményeit másképpen 
látni, mint harmonikus, szép egységben, amely egységben összefüggnek 
a dolgok. Auguszta testvér fejezte ki ezt találóan: „Milyen gyönyörű, 
hogy az Úristen ilyen pecsétet tett Margit testvér hősies munkájára, 
mint amilyen Sára testvér vértanú halála.”

Elnök: Sára testvér életáldozatával valóban nagy értéket adott a 
Társaságnak. Őrizzük meg őt mindenkor hálás szeretetünkben, és 
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zárjuk imáinkba! Majd felszólítja Margit testvért a gyűlés következő 
programjának előadására. 

Margit testvér: Vizsgáljuk meg, hogy lelkünkben érintetlenül 
megvannak-e a kereszténység alapigazságai: 

1) Az Úristen minden ember teremtője, és ezért az 
emberiség, ha fajokra tagozódva is, de egyetlen szétszakíthatatlan 
családot képez, melynek Atyja az Úristen. 

2) A természetjogot Isten keze írta az ember lelkébe, és 
ezért attól senki sem foszthatja meg. 

3) A tízparancsolatban kifejeződő erkölcsi törvények isteni 
törvények, miért is érinthetetlenek. 

4) A kereszténység lényege a szeretet. 
5) A bűn kérdését csak krisztusi módon, vagyis megváltással 

lehet megoldani. 
6) A Szentlélek kegyelme nélkül kereszténynek lenni és 

üdvözülni nem lehet. 
7) Az Egyház tanítását akkor is elfogadom, ha nem értem. 
8) A földi élet értelme az örök élet.

 
Vizsgáljuk meg, hogy lelkünkben érintetlenül megvan-e a szerzetes-
életet hordozó természetfölöttiség: 

1) Minden ember a neki szánt földi feladatokkal együtt az 
Úristennek egyszeri, soha nem ismétlődő gondolata. 

2) Az istenjegyesi hivatás lényegében természetfeletti. 
3) Azért, hogy ennek betöltésére képes legyek, énem 

a hivatással együtt új törvényszerűséget kapott. Ennek az új 
törvényszerűségnek a mivoltát a fogadalmak fejezik ki [ilyen 
módon]: 

Lelkem földi élettárs helyett az isteni Jegyes felé árad. 
Akaratom a vele való állandó akarategységre vágyik. Azért, hogy 
ezt biztosítsam, mindig elöljáróm akaratát teljesítem, vagyis 
engedelmességben élek. 
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A földi értékek az isteni Jegyes birtokában eddigi vonzerejükből 
vesztettek, lelkemtől távolabb kerültek. Szabad kívánok tőlük 
maradni, vagyis meg akarom őrizni a lelki szegénységet. 

Gyermeki hűséggel ragaszkodom Társulatomhoz, mely a 
természetfölötti rendben Istentől kapott anyám, hogy engem a 
szerzeteséletre felneveljen és abban megtartson. A Társaság tagjaiban 
pedig a kegyelem rendje szerint jegyestestvéreimet szeretem. 

4) A jóságos Isten meghívott az ő természetfeletti világába, 
és lelkemnek annak megfelelő új belső törvényszerűséget adott. 
Ezzel képesített arra, hogy abba egészen belehelyezkedjem. [Ennek 
alapján] el is várja tőlem, hogy az ő belső, meghitt világának 
megfelelően lássak, gondolkozzam, érezzek és cselekedjem. 

5) Az élet legfőbb feladatát nem konkrét célok képezik, 
hanem az, hogy magamban megvalósítsam az Úristennek rám 
vonatkozó örök gondolatát. 

6) Munkáim önmagukban csak földi értékek. Ugyanígy 
a konkrét eredmények is. Abszolút értékeket csak szándékom 
tisztasága és az engedelmesség által biztosíthatok nekik. 

7) A földi okosság ellenére való engedelmességnél maga az 
Úristen lép működésbe, és ha emberi mérlegelés szerint károk és 
hátrányok keletkeztek volna is, végeredményben az ő gondolatait 
fogják azok a cselekedetek szolgálni. Tehát az engedelmesség 
szellemében történt cselekedetekből eredő károk nagy jók, mert 
minden történés értékét az határozza meg, hogy végeredményben 
mi lesz belőle. Végeredményben az Úristen annak az embernek 
munkáját kapcsolja bele terveibe, aki engedelmeskedett, és így az 
engedelmesség cselekedetei nem a semmibe foszló tünemények, 
hanem az Abszolútnak fémjelzésével ellátott és az örökkévalóságnak 
szóló értékek. 

ELHATÁROZÁSUNK:

Miután megvizsgáltuk kereszténységünk alapjait, és áttekintettük 
szerzetesvilágunk törvényeit, örökfogadalmas mivoltunknak megfelelő 
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átéléseink birtokában huszonkét évvel ezelőtt történt alakulásunkat a 
természetfölöttiség jegyében megújítjuk.

Szent elhatározásunk, hogy gondolkozásmódunkat isteni Jegyesünk 
világához igazítjuk;

hogy szembefordulunk gyarló természeti énünkkel; hogy minden 
hibánkat és bűnünket haladéktalanul jóvá tesszük, a kereszteket kitárt 
karral fogadjuk.

Elhatározásainknál nem természetes biztonságunkat, előnyünket, 
érdekeket és javakat fogunk szem előtt tartani, hanem elsősorban mindenben 
azt, hogy mit parancsol a mennyei Atya, mit kell tennünk isteni Jegyesünk 
földi művének szempontjából, és mit kíván a szeretet. A többit rábízzuk 
Arra, akiben hívén, a földi biztonságot elhagytuk, és a természetfelettibe 
átléptünk. 

Ezt az elhatározásunkat abban foglaljuk össze, hogy általában 
eltávolítunk lelkünkből mindent, ami a Szentlélek Úristen működésének 
akadálya lehet. 

Így bátorkodunk gyarlóságunk tudata mellett is magunkat felajánlani 
a Szentlélek Úristennek, hogy az újpogány világ megkeresztelésében nekünk 
szánt munkára minket elfogadni méltóztassék. 

Elnök: Amit most hallottunk, az valóban nagyon szép, magasztos 
és harmonikus életprogram. Hivatva van arra, hogy az egész Társaságot 
áthassa, és közszellemet teremtsen, de mivel az nem olyan könnyű, azért 
szükséges ezzel többször foglalkozni, ebbe belemélyedni, gyakorlati 
esetekre alkalmazni, példákkal megvilágítani, és minden részletében 
kidolgozni. Akkor fogja csak azt a kívánt célt elérni, hogy a Társaság 
minden tagja valóban élje a természetfölötti életet. 

Mechtild, Paula és Natália testvérek olyan értelemben szólalnak 
fel, hogy miután ezekről az igazságokról sokszor volt szó, azért már 
nem idegen az a közösségnek, csakhogy persze érteni könnyebb, mint 
gyakorolni. 

Beatrix testvér: Mindnyájunkat lelkesedéssel tölt el az a gondolat, 
hogy alkutlanul a természetfölöttiség útjára lépjünk. Legyen szabad 
azt kérnem, hogy az Istent dicsérő összejövetelünk befejezésekor 
meggyújthassuk az oltáron a gyertyákat úgy, mint huszonkét évvel 
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ezelőtt történt alakulásunkkor. Meggyújthassuk annak jeléül,  
hogy szívünket odatesszük az oltárra. Meggyújtjuk azokat a 
természetfölötti szeretet tüzével, és megkezdjük életünk végéig el nem 
múló áldozatunkat. 

Örömmel elfogadják. 
Erzsébet testvér: Mikor az isteni Gondviselés oltalmát magasztaljuk 

a mi gyenge szavainkkal, akkor az alkutlan kereszténység útját akarjuk 
járni, és veszedelmek közt sem akarunk erről az útról letérni. Egy 
indítványt szeretnék tenni. Kedves Margit testvér lelkében régebb óta 
él a terv, hogy fogadalomtételünket nyilvános, ünnepélyes felajánlás 
előzze meg. Hálánkat és hódolatunkat örökítsük meg azzal, hogy e 
felajánlás szertartásához fűzzünk hozzá egy hitvallást a világnézeti 
Credo alapján, olyformán kidolgozva, mint a keresztségi fogadalom. 
Ezzel is kifejeznénk azt, hogy felesküdtünk a szentlelkes zászlóra, s 
hogy a vízből való keresztségen kívül a Lélek tüzéből való keresztségben 
is vágyódunk részesülni, mikor a Szociális Testvérek Társaságában a 
fogadalmas életre elkötelezve, a természetfölötti élet útjára lépünk. 

Mindannyian lelkesen hozzájárulnak Erzsébet testvér 
indítványához. 

Elnök: Kifejti, hogy az ilyen hitvallás az Egyháznak igen gyakran 
alkalmazott szertartása, így tehát Erzsébet testvér indítványának 
megvalósítása teljesen megegyezik az Egyház szellemével. Tehát nincs 
semmi akadálya, hogy a testvérek a fogadalmat megelőzően ilyen 
ünnepélyes hitvallást tegyenek. 

Most már csak az van hátra, hogy a pünkösdi lelkületet, mely a 
lelkigyakorlatok alatt a testvérek lelkében megerősödött, minden 
megnyilvánulásukban és minden működésükben valósítsák, és életté 
váltsák. 

Mikor befejezésül a gyertyákat meggyújtjuk az oltáron, szítsák fel 
szívükben is a természetfölötti szeretet szent tüzét! 

A Szentlélek Úristen erősítse mindnyájukat elhatározásuk 
valósításában és az áldozathozatalban! 
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Ezek után az oltáron kigyúlnak a gyertyák lángjai, és a testvérek 
eléneklik programéneküket: Átvillámlott szívünkön a titkos égi szó…

Kelt, mint fent

Klementin testvér sk.                        dr. Mészáros János sk. 
     jegyző                                                 elnök

Margit tv. sk.                      Paula tv. sk.                  Ágnes tv. sk.
Róza Katalin tv. sk.            Erzsébet tv. sk.              Jolánta tv. sk.
Anitta tv. sk.                      Terezita tv. sk.                Alice tv. sk. 
Mónika tv. sk.                    Veronika tv. sk.             Natália tv. sk.
Hilda tv. sk.                       Ottilia tv. sk.                 Viktória tv. k.
Helén tv. sk.                       Beatrix tv. sk.                Irma tv. sk.
Teréz tv. sk.                        Helga tv. sk.                  Viola tv. sk.
Mechtild tv. sk.                  Ella tv. sk.                     Filótea tv. sk.
Etelka tv. sk.                      Sybilla tv. sk.                 Kornélia tv. sk.
Irén tv. sk.                         Marietta tv. sk.              Lujza tv. sk.
Benigna tv. sk.                   Jolán tv. sk.                   Hedvig tv. sk.
Bella nv. sk.

(Az Úristen gondviselő jósága című kézirat, részletek,  
a Szociális Testvérek Társasága Generalátusának archívuma az amerikai 

kerület központjában, USA, Buffalo)
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A karácsony a mennyei Atyának ünnepe,

mely ünnepen elsősorban nem mint Teremtőnek hódolunk neki, 
hanem mint adományait pazar bőséggel osztogató jóságos 

Atyának. Ezen a napon olyan kimondhatatlan nagy ajándékot adott a 
kis Jézus személyében az emberiségnek – és ez a Kisded olyan elragadó 
–, hogy nézésében elmerülve, szinte elfeledkezünk az Ajándéktól az 
Ajándékozóról.

Nekünk mégis tudatosan össze kell kapcsolnunk a két nagy Jót, 
és sokat kell ebben az időszakban a mennyei Atyára gondolnunk, 
akiről Prohászka püspök atyánk azt mondja, hogy stílusa a pazarlás, 
és hozzáteszi, hogy könnyű annak pazarolni, akinek van miből. Igaz, 
de mi így folytathatjuk, hogy hiába van valakinek pazarolni valója, ha 
nincs hozzávaló szeretete, és nem szán másnak gazdagságából jó szívvel 
és mérték nélkül.

Hogy a mi mennyei Atyánk milyen pazar szívvel kész gazdagságában 
minket részesíteni, arról a mi kis Társaságunk sokat beszélhet. 
Istendicsérő gyűlésünk vallomásai csak egy kicsi töredékét képezik 
annak, amit róla zenghetnénk.

Az idei karácsonyra is tartogatott számunkra egy nagy ajándékot: az 
idei év decemberében, Szent Luca napján lépett a Társaság férfiágának 
terve a gondolatvilágból a valósulás világába. Ekkor határozott György 
atya sok imádság és megfontolás után végleg a Szentlélek Társaság 
elindításáról. Ezen tervezgetések már régebbi keletűek, de hogy e 
hivatása felől egy tényleges plébánosnak nem olyan egyszerű dönteni, 
mint egy fiatal leánynak, aki szülei áldásával akadályok nélkül belép, az 
olyan világos, hogy arról nem is szükséges bővebben írni. Azután meg 
egy sok nehézséget jelentő kikezdésről van szó.

György atya lelkigyakorlat tartásával kezdi meg tervének 
megvalósítását. A tényleges kezdést pedig olymódon gondolja a 
legkönnyebben kivihetőnek, hogy a Társaság és a közös élet iránt 

érdeklődő paptársait kültagok módjára szervezi meg szentlelkes papi 
unióba.

A többit most már bízzuk rá jóságos mennyei Atyánkra, aki 
kétségtelenül öröktől fogva eltervezte, hogy a következő karácsonyokra 
miként teszi teljessé ezt a kikezdést, és miképpen ajándékozza meg 
szegény tönkrement hazánkat a szociális atyák szervezetével, akik a 
Szentlélek tűzkeresztségével felavatva lelki oldalról kezdik meg a haza 
újjáépítését.

Vajon fogjuk-e az örökkévalóságból a földi eseményeket, és így 
Társaságunk további kibontakozását látni? Nem tudjuk. De ha igen, 
akkor Klotild és Sára testvérünk már onnan nézik lelki nagy örömmel 
ezt a sokat jelentő továbbfejlődést.

Gloria in excelsis Deo!

Margit testvér

(Körlevél, 1945)

Sii generoso come un re!1945
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