
HETÉNYI VARGA KÁROLY

Salkaházi Sára szociális testvér (II.)
Már javában dúlt- a második világháború, amikor a Szocíálís Testvérek Tár

saságának szerkesztésében megjelenő Lélek Szava című folyóirat pályázatot hir
detett. A lap egy gyilkos tőrt szorongató férfi képét tette közzé "Non molle
remo!" (Nem Iágyulok el!) felirattal. (Már önmagában is kihívás egy olyan kor
ban, amikor bűnnek számít mindenféle "ellágyulás"...) A pályázóknak meg kel
lett írniuk, mí jut eszükbe a kép láttán. Sára testvér válasza Syphax címmel
jelenik meg a lapban:

. "A Kép: Idenézz! Itt állok meztelen felsötesttel, előrenyújtott karokkal l Lá
tod karjairnon hogyan dagadnak az izmok? .. Én az izom, az ököl, az erő em
bere vagyok!... Nézd ujjaimat! Markolóra szorulnak!... Roppant markolás
ez! ... Ha nem kés nyele, hanem állati vagy emberi nyak lenne benne, most
egyetlen roppanással beléfojtanám az életet! ... Mit látsz kezemben? Kést, tőrt! ...
Mit gondolsz, miért tartom? .. Ez nem játék, nem enyelgés! ... Ez vérre megy!
Szemet szemért, fogat fogért, életet életért! ... Ez a kés készen áll arra, hogy
belemártsam valakinek szívébe!... Nézz balkezemre! ... Eza balkéz kinyújtott
uijával a jobbra mutat! Ez a balkéz tudja, mit cselekszik a jobb! Tudja és he
lyesli és akarja! ..• Láttál már kezet készen gyilkolásra? .. Nem? .. Nézz az
enyémrel .,. Nincs kegyelem! ... Nem hiszed? .. Ha nem hiszed, nézz az ar
comra! Mit látsz rajta? .. A könyörűlet, a lágyság, a szelídség vonásait? ..
Ugye nem?! Koponyárnon keményen ül az acélsisak! Szememet beárnyékolja ...
De alóla tüzel, perzsel, lobog, éget a harag, gyűlölet, bosszúvágy! ... Látod a
számat? '" Szorosan összezárt! Ebből a szájból nem hallasz sem irgalmat kérő,

sem irgalmat adó szót!... Ez a száj most ejtette ki a NEM-et!... S nem fog
többet szólni! Nem kérek és nem adok irgalmat! NEM! NEM! NEM!

Én: S mí lesz, ha keményebb ököllel találkozol? Mí lesz, ha hosszabb tőr-

'rel jönnek feléd? .. Mi lesz, ha izmosabb kar sújt le? .. Mi lesz, ha rövidebb,
kegyetlenebb NEM-et kapsz feleletül?.. Mert ez is lehet!... Igen, látom, hogy
lobog szemedből a harag, gyűlölet, bosszúvágy!... És mí lesz azután?.. Azután,
ha sikerült minden, amit akarsz? Ha győztél, ha sújtottál, ha kértek és nem
adtál kegyelmet, ha a tőrt már megmártottad áldozatod szívében?.. Mí lesz
azután? , .. Azt hiszed, hogy kezed, mely gyilkolt, talál baráti kézfogásra? ..
Azt hiszed, hogy öklödet, mely halált osztogatott, csókolhatja hálás gyermekajk?
Azt hiszed, boldog lehetsz? Elérsz mindent, és... egyedül maradsz. Egyedűl

maradsz véres, kegyetlen győzelmeid emlékével... Pedig ezekkel boldog nem
lehetsz. " és boldog akarsz lenni!... Boldog!... Boldog!... Oh, ha el tudnád
dobni a tőrt! Ha mcsolyogni tudna a szád, ha kinyújtanád a kezed, szeretettel,
barátsággal, testvérszorftásra.: hányan kapnának utána! Oh, ha segíts-éget tudnál
kérni: hányan állnának melléd! ... Oh, ha össze tudnád kulcsolni, szerényen, alá
zatosan, buzgón imára: talán még megmenthetnéd magadat, talán, talán még
boldog lehetnél . " talán, talán még Irgalmazna neked a fölséges Úristen ... ta
hin .. '. talán... talán •.. Nem, nem talán! Biztosan!" (Lélek Szava, 194'3. jún. 15.)

Meg kell itt említenünk, hogya Lélek Szava kezdettől fogva háborúellenes
álláspontot képviselt, és határozottan szembefordult minden nyilas és fasiszta szí
nezetű szellemi orientációval. A lap - már 1940-ben, .amíkor Szálasi politikai
szerepét még minden valamire való politikus alábecsülte - Ieközli Balanyi György
cikksorozatát arról, miért nem lehet nyilas az, aki magyarnak és katolikusnak
vallja magát. .

*
1937-ben 'egy lelkigyakorlat alkalmával körlevél érkezik a szociális testvérek

kassai házához. A Brazíliában élő magyar bencések arra kérik a testvéreket.
terjeszt-enék ki működésüket a tengeren túlra is, tekintettel arra, hogy nagy
szükségük van a segítségre. Sára testvér indítást érez, jelentkezik. Kérését el
fogadják. Azonnal csomagolnia kell, s indulnia Szegvárra lelkdgyakorlatra. Kas
sán el is búcsúztatják a veszélyes misszióba induló testvért, de Budapesten a
ki utazás ügye - egyszer pénzügyi, másszor adminisztrációs okok miatt - állan
dóan akadozik, rníg végül a háborús idők közeledtével teljesen rneghiúsul. Sára
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itthon marad, de ami idehaza vár rá, úgyszintén felér egy misszióval. 1938-ban
mint szocíális megbízottat a szepesí, majd a kassai járásba helyezik. 1939 tava
szától ugyanebben a mínőségben a técsői és rahói járásban dolgozik. Ez utóbbi
munkahelyén 23 hónapot tölt, s a saját szemével győződik meg, milyen mér
tékben élvezik az ott élő nemzetiségek a hivatalos államigazgatás irántuk tanú
sított jóindulatát. Az impériumváltozás nem enyhíti a nép nyomorúságát, de
ugyanakkor növeli az állami vezetésben a korrupciót. A Szociális Testvérek Tár
sasága odafigyel a bajokra, és igen szerény eszközeivel segítem próbál.

"Középapsárói és Felsőapaáról beidéztek négy legényt Rahóra (valami le
vente mulasztást követtek el). A legényeket gyalog hozták Rahóra. - Körül
belül 70 km távolság! - A csendőrök váltogatták egymást, átadták őket egy
másnak, de a négy legény végig gyalog jött ebben a rettentő hidegben: 25 fok,
népviseletükben. melyhez a fejükbúbján ülő szalmakalap tartozik. Mire Rahóra
értek, kettőnek lefagyott a füle. Kettőnek a keze-lába. Azt mondja Margit, ször
nyű látvány volt, fehér, ráncos volt és váladéktól csöpögött. Orvos kötötte be
őket, de aat mondta, nem lehet megmenteni a fülüket! Szörnyű! Kit terhel a
felelősség l Mílyen érzések kelnek majd ezek szívében a magyárok iránt? - Úti
költséget és ennivalót adtunk nekik." (Técső, 1940. január 3.)

Salkaházi Sára nem politikus. nem is történész, de intő jelekből ösztönösen meg-.
érzi: ez az ország valami olyan szörnyű dologra készül, olyan szégyenletes kalandba
hagyja magát belerántani. amely örökre beszennyezheti becsületét a történelmi
igazságszolgáltatás előtt. S mint keresztény hivő tudja azt is, hogy nemcsak az
egyes embernek, de a népeknek és nemzeteknek is el kell egyszer számolniuk
Isten előtt történelmi küldetésük teljesítéséről.

Alig tér vissza Técsőről Budapestre, néhány hónap múlva hazánk is meg
üzeni Németország mellett a háborút a Szovjetuniónak. Itthon sorra jelennek
meg a zsidó vallású és származású állampolgárok alapvető emberi jogait kor
látozó rendelkezések, Látnia kell, hogyan adjuk el lelkiismeretünket egy idegen
nagyhatalomnak, egy tudománytalan fajelméletnek. Amikor 1944-ben előadják

Fény és illat című Szent Margitról írt misztéríumjátékát (amelyet aztán az első

előadás után be is tiltanak), a hallgatóság számára egyértelműen világos, kikre
gondol a szerző, amikor "új tatárokról", "új pogányokról" besz~l:

Sötét felhők feketednek,
Új viharok kerekednek.
Új tatárok, új pogányok,
Lélekvesztő lesben állók.

Új méreggel, új fegyverrel,
Földön, vizen, levegőben,

Mérhetetlen gyűlölettel

Csak rombolnak, pusztítanak,
Gyilkolják a mílliókat!
Mindeneket szerteszornakt

Üszkös romok, véres fol'yók,
Aradó patakok, csonka gyennekhullák,
Vakok, bénák, sánták,
[Jünösök és tiszták,
Ká rhozottak, szentek
A.tka, jajgatása,
Imája, sirása betölti a földet!

(A szerző minden valószínűség szerint az ország német megszállása után
a kéziratban ceruzával törli az "új tatárok", és egy másik helyen az "új ta

tárdúlás" kifejezéseket, de a darab újra előadására ennek ellenére sem kerül
het sor.)

Sára testvér 1942-b~m a Katolikus Dolgozó Nők és Lányok Országos Szövet
ségének (a továbbiakban csak DL-mozgalom) központi vezetője lesz. A szövet
séget a munkásnők, munkáslányok érdekeinek védelmére 1933-ban alapította Ko
rányi Sarolta, valamint Rónai Paula, Palágyi Natália szociális testvérek és Jols
vai (Köstler) Hedvig. Korányi Sarolta (1868-1935) már 1912-ben létrehozott egy
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rilUnkásnoogyesilletet.AJapgondolata az volt, hogy "szép dolog a könnyeket le
törölni, de még szebb dolog megelőzni, hogy ne is hulljanak". Ez a mentalitás
tökéletesen megfelelt "annak ri gyakorlatnak, amelyet Salkaházi Sára közel egy
évtizede folytatott a karitász .munkában és a leányifjúság körében. Jolsvai Hed-
vig a szövetség tevékenységéről; ,

"Sára testvérnek. a halála előtti utolsó években szoros munkatársa voltam.
Ö az egesz DL-mozgalom központi vezetője, én pedig a főtitkára voltam.

Amikor létrehoztuk a DL-otthonokat, azoknak óriási hivatása volt abban
az időben, .amikor, szinte senki más ezzel .a kérdéssel nem foglalkozott. A fő

város márcsak a mr kezdeményezésünk után állította fel első tanoncotthonait.
Inneniazonban a segedlevél megszerzése után a fiataloknak távozniuk kellett. Ez
zel szemben a mí gyári munkasaínkat ez a veszély nem fenyegette. A nálunk
lakó munkáslányoknak minimális önköltségi térítés fejében szállást, reggelit és
meleg vacsorát adtunk. Ugyanez a rendkívül rnérsékeí t térítés vonatkozott ké
sőbb a nyaraitatásra is, miután Korányi Sarolta ránk hagyott örökségéből Ba
Iaton-e-Jankovícs-telepen , nyaralót tudtunk pártfogoltjaink számára vásárolni és
berendezni. Egy-egy nyári idényben 400 lányt tudtunk itt üdültetní. Nagy szó
volt ez a harmincas évek végén, amikor még senki sem foglalkozott azzal, hogy
munkáslányokat üdültessen. Az otthonainkkal kapcsolatban pedig nem szabad el
felejteni, hogy sokszor olyanok kerültek be hozzánk, akik előzőleg egy vagy több,

'vagy néha számos éjszakát a Keleti Pályaudvar várótermében vagy más he
lyeken töltöttek. Addig Ís, amíg el tudtak helyezkedni, amíg egy kis pénzhez
jutottak, nálunk már szállást és kosztot kaphattak. Abban az időben az albér
letuzsora a toronyig ért. Olyan is előfordult, hogy ugyanazt a szalmazsákot nap
pal másnak adták ki, mint éjszaka. Azzal sem törődtek a lelkiismeretlen szál
Iásadók, hogy különböző nemű vendégeknek adják ki ugyanazt a szobát, A végső

megszorultságban volt olyan, aki még ezt is kénytelen volt elfogadni. Ma is
tartok például kapcsolatot egy ötgyermekes csalúdanyával. aki valamikór 17 éves
korában sírva, egy este, zsebkeridőbe kötött kis cuccával jelent meg az irodánk
ban azzal, hogy ő már reggel óta bolyong a városban, de még sem állást se fö
delet szerezní nem tudott. A mostohaapja azzal bocsátotta el, ha estére nem lesz
állása, akkor haza ne merjen jönni. Es amikor a Rákóczi úton sírva ment vé
gig, egy néni rákérdezett, hogy miért sírsz, kislányom. Amikor elzokogta a bá
natát, a néni azt mondta, menj kislányom a Rákóczi út 4-be, ott van egy Hédi
néni, az majd segít rajtad. Mi még aznap este elirányitottuk a közeli Gönczi
Pál utcai hetvenszemélyes 'Ieányotthonba, Később bevontuk az otthon rnunká
jába, mint háztartási segítséget, s így állása is lett. Elete nehéz éveit nálunk
vészelte át ...

Az elmondottak természetesen csak egy vékony szeletét képezik annak a sok
irányú szocíálís munkának, kulturális tevékenységnek, amelyet a DL-mozgalom
évek hosszú során, a háború idején pedig Salkaházi Sára testvér irányításával
kifejtett. Hiszen már köztudott. hogy Sára testvér a D'L-mozgalrnat használta
fel az üldözöttek rejtegetésére is." (Jolsvai Hedvig, Bp. 1978. nov. 30.)

Nem tudhatjuk, a negyvenes évek elején mennyire értesült Salkaházi Sára
azoknak az egyházi személyeknek sorsáról, akik Németországban, vagy a né
metek által megszállt területeken az evangélium szellemében fel merték emelni
szavukat a háború ellen, a faji, vallási és politikai üldözés ellen, vagy akik meg
kísérelték védelmükbe venni (rejtegetni, szöktetni, hamis papírokkal ellátni) az
üldözötteket. Nem tudni, hallott-e a kivégzett, bebörtönözott papokról, szerzete
sekről, az ellenállási rnozgalomban növekvő számukról.

De nyitott szemmel járt a világban, s nem vakította el a háborús propa
ganda. A német nemzetiszocialista eszmék esetleges európai uralomra jutására
gondolva nem lehettek illúziói az egyház és a lelkiismereti szabadság jövőjét

illetően. Ha nem is ismerhette belülről a koncentrációs : táborokat, s nem hall
hatott a gázkamrákról. joggal feltételezhette: a fasiszta ideológia hazai térhódí
tásával valamilyen rettenetes meg tizedélés várhat népünkre. egyházunkra egy
aránt. Nemkülönben a Szociális Testvérek Társaságára, mely - országos veze
tőjével az élén - nemcsak szavát emelte föl az új pogány barbarizmus ellen, a
faji; vallási diszkrimináció ellen, de a későbbiekben il tőle telhető legnagyobb
mértékben részt is vett az üldözöttek mentésében.

Eletének utolsó hónapjaiban többször foglalkozott a számára bekövetkezhető
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vértanúság gondolatával, 1944-ben, azon a bizonyos december 27-én, amelyen el
hurcolták, a szentmise előtt szobájában szintén erről beszélt a testvéreknek. A
jelenlevők visszaemlékezése szerint a háromféle vértanúságról elmélkedett. Van
nak - úgymond -, akik nem. vállalják a vértanúságot, de elszenvedik, mínt
például az aprószentek. Ismét mások vállalják, de nem szenvedik el, mert Isteri
megkíméli őket. Példa rá Szent János apostol akit hasztalan merítettek forró
olajba. S végül vannak, akik - mint az egyháztörténelem legelső vértanúja.
Szent István - vállalják, s el is szenvedik a vértanúságot Krisztusért,

Hallgatói akkor még nem tudták, hogy Sára lélekben már vállalta ezt a
vértanúságot, és minden órában készen áll az áldozatra.

Sára testvér pedig nem tudhatta, hogy ebben az órában neve már rajta áll
azon a listán, akiket aznap fognak elhurcolni és - kivégezni ...

1943 őszéri történhetett ...
A Szociális Testvérek Társasága Thököly úti anyaházának kápolnájában azon

a napon különös, mindenki előtt titokban' tartott eseményre került sor. A be
zárt ajtók mőgött néma csendben, magába mélyedve . egy szerzetes testvér várt
legsorsdöntőbb elhatározásának kinyilvánítására: életének felajánlására. Amikor
megjelenik két elöljárója, Sára testvér az oltár elé járul, térdre ereszkedik, s a
tabernákulumra szegezett tekintettel, halkan, de határozott hangon mondja:

"Ó, fölséges Szentháromság l Legkegyelmesebb Atyám! aki engem végtelen
szeretetből megteremtettél. s jóságos irgalmadból gyermekeddé fogadtál, ó édes
Jézus Krisztusom! aki szent véreddel engem megváltottál. s végtelen jóságod
ból jegyeseddé választottál, ö drága Szentlélek l aki a kegyelemnek bőségét zu
hogtatori rám, s aki nekem, méltatlannak a hivatás kegyelmét és a Társaságot
ajándékoztad, ó legteljesebb Szentháromság, én ma a Társaság és a Testvérek
iránti hálából és szeretetből fölajánlom magam, mint

a TÁRSASAiG ALDOZATAT!

azon esetre, ha egyházüldözés, a Társaság és a testvérek üldöztetése következ
nék be, és legbölcsebb végzésed szerint gondviselésed terveiben nem lenne benne
halálom:

Fogadd el az én halálomat minden fájdalmával együtt váltságul a testvérek
- kűlönösen az öregek, betegek és gyengék életéért, és bűnös, nyomorult éle
tem fejében kíméld meg az ő életüket, és kíméld meg őket a megkínoztatástól.
tenyegetésektől, főként pedig a hűtlenségtől : Irántad, az Egyház, a hivatás és a
Társaság iránt.

Amennyiben pedig isteni végzésed terveiben az én halálom benne foglalta
tik, ebben az esetben is fogadd el életemet-halálomat, mint értük való áldozatot,

Ezt a felajánlást teszem Lelkiatyám és Elöljáróim engedélyével, édes Szűz

Anyám keze által, Szent József, Szent Benedek atyánk, avilai Nagy Szent Teréz,
Szent Sára és Szent őrzőangyalom segítségét kérve, nem a magam erejében, ha
nem a teljes Szentháromság kegyelmében bízva. Amen."

Hogy őt megkímélték-e utolsó órájában a fenyegetésektől. megkínoztatástól.
ma .már senki sem tudhatja. A Bokréta utca 3-ból elhurcoltak közül senki sem
tért vissza. Vagy nekik is végig keIlett szenvedniük azokat a válogatott kínzá
sokat, melyekről hóhéraik két évtized· múltán vallottak? A házban lakók mond
ják, hogy másnap betért hozzájuk egy kifutófiú, akinek állítólag titokban sike
rült végignéznie a szerencsétlenek utolsó perceit. Ez a nem éppen finom lelkű

suhanc is felindulva csak ennyit mondott: - Azokat még tegnap este főbelőt

ték. Örüljenek a nővérek, hogy nem látták, hogyan!
Salkaházi Sára testvérnek, mint a DL-mozgalom országos központi vezető

jének, mint több leányotthon és a Balaton-e-Jankovics-telepí üdülő ügyintéző-

. jének rendkívüli módon megnőtt a lehetősége, hogy az üldözések idején mene
déket nyújtson a rászorulóknak. Az otthonokban - melyek közül. közvetlenül ő

a Bokréta utcait is vezette - általában 50-100-150 lány lakott. Nem volt te
hát túl nehéz néhány üldözöttet hamis papírokkal az alkalmazottak közé fel
venni. A gondok csak akkor kezdődtek igazán, amikor a menedéket keresők szá
ma is egyre emelkedett. De Sára testvér leleményessége míndig talált valami
lyen megoldást. Akkor is, amikor maga is félni kezdett a következményektől. Az
u!olsó időkben például minden származási papír helyett elég volt felmutatni
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egy olyan vasúti jegyet, amellyel az "utas" igazolta, hogy az országnak olyan
helységéből érkezett, amely már hadműveleti területnek számít, Az ilyen vasúti
menetje.gyek. beszerzése már csak szervezésí kérdés volt számára. Azon a vég
zetes estén is ezek a jegyek .mentették meg egy az otthonban megbúvó asszony
nak és lányának az életét. Pedig ők már a német katonák mellől szöktek, ahova
tasarítöszeméíyzetként vol.tak kényszermunkára beosztva.

Sárát ebben az időben fölkeresték kárpátaljai ismerősei is. Kérik tőle, hogy
legalább gyermekeiket helyezze biztonságba. Gyermekek elrejtésére jó lehető

séget nyújt a Jankovics-telepí üdülő. A környékbeli csendőrség azonban hama
rosan neszét veszi a dolognak, és többször is igazoltatja az üdülő lakóit. A szo
ciális testvérek ilyenkor a biztonság kedvéért sürgősen fürdeni küldik azokat a
gyerekeket, akiket Sára testvér hozott az otthonba. Úgy tűnik azonban, a go
noszságnak és rosszindulatnak nincsenek határai. Az egyik csendőr semmiképp
se tud belenyugodni, hogy ennyi gyerek között ne lenne egyetlen zsidó szár
mazású se. Ördögi tervet agyal ki leleplezésükre. Elhatározza, hogy meglepetés
szerüen lezáratja a gyermeküdülő összes bejáratát, s mindenkit levizsgáztat hit
tanból. S azok lesznek majd a zsidók, akik nem tudnak megfelelni, akár lesz
papírjuk, akár nem. A Jankovics-telepí üdülő gyermekei ezen a napon az éle
tükért harcoltak feleleteikkel ...

A szociális testvéreket sem érte ez a váratlan támadás felkészületlenül. Sára
testvér szigorúan meghagyta nekik, hogy odairányított védenceit a keresztény gye
rekekkel egyformán részesítsék - mégpedig sürgősen - hitoktatásban. Ez nem
"térítési" szándékból. hanem elsősorban az üldözött gyermekek érdekében tör-o
tént. Volt azonban egyetlen kivétel, mint erről Orosz Anna Amália testvér, az
üdülő akkori vezetője beszámol. Sára testvér egy alkalommal Ungvárról hozott
egy 10-12 év körüli kislányt, s mint elmondta, a szülők arra kérték - lévén
hitükhöz komolyan ragaszkodó ortodox zsidó család -. hogy gyermeküket sem
miféle külső vallási behatás ne érje, s ne járjon hitoktatásra se. A testvérek
tiszteletben tartották a távollevő szülők kívánságát, s a kislány sohasem vett
részt a hitoktatáson. Most azonban vizsgáznia kellett hittanból, s az egész ház
kétségbeesve várta, mí lesz ennek a vizsgáztatásnak a vége. A helyzetet ráadá
sul súlyosbította, hogya koraérett kislány külső megjelenésével, arcvonásaival
színte messziről elárulta magáról származásának ismertetőjegyeit. Amália testvér
a csendőrök háta mögé akar valakit csempészni, aki majd rnutogatással, száj
rnozgással megpróbál segíteni. Nem sikerűlt, A gyermekeknek egyedül és egyen
ként kellett "vizsgáztatóik" elé járulniuk. Az ungvári kislány következett, Az
előtte levőtől azt kérdezték, hogy hol született Jézus. Megelégedtek a válasszal.
hogy Betlehemben. Drámai percek következtek. A kislánynak· a kereszténységről

legföljebb annyi fogalma lehetett, hogy őt most a keresztények bújtatják. A vizs
ga mégis sikerült. - Mit kérdeztek tőled? - estek neki íellélegezve a többiek,
amikor kilépett a teremből. - Mit? Azt, hogy hol halt meg Jézus? - És te rnít
válaszoltál rá? - Azt, hogy Golgotában ...

Mindenkí megmenekült. A Jankovics-telepi menekítettek sorsának későbbi

alakulásáról Amália testvér nem tud pontos adatokkal szolgálni. Csak egy va
lakiről tudja biztosan, hogy a maga elhatározásából megkeresztelkedett. Az ung
vári kislány volt.

Hónapokkal később a Bokréta utcai razzia is szerencsésebben végződhet, vagy
talán el is marad, ha előző nap este nem kerül sor egy látszólag jelentéktelen
incidensre Sára testvér és egy bennlakó alkalmazott között. A leányotthonban
egyébként is hetek óta feszült légkör uralkodott. A lakók előtt nem lehetett to
vább titkolni, hogy többen is - mintegy huszonöten. lehettek - Illegállsan. de
az otthonvezető tudomásával és pártfogásával tartózkodnak a házban. S ott, ahol
százan-százötvenen együtt vannak, míndíg akad egy besúgó vagy rosszindulatú
személy, külőnösen az olyan, aki magatartásával amúgy is kilóg a közösségből,

Ezekben a kritikus napokban történt, hogy Sára testvérnek többször is figyel
meztetnie kellett egy fiatal alkalmazottat szabados erkölcsi magatartása míatt.
Sára felelősséget érzett a lányért, akinek szülei már hadműveleti területre estek.
s nem. tarthattak gyermekükkel semmiféle kapcsolatot. December 26-án este azon
ban betelt a mérték, Sára közölte a lánnyal, hogya történtek után el is bocsát
hatná, de tekintettel a körülményekre, csupán áthelyezi egy másik - a Liszt
Ferenc téri - leányotthonba, ahol ugyanolyan feltételek mellett lakhat, étkez-
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het, dolgozhat. A lánynak azonban - éppen a közelben levő katonaismerősei

miatt - ez a megoldás semmiképp se tetszett, és Sára testvér szobájábél ki
jövet hangos szóval megjegyzéseket tett, s elpanaszolta sérelmét egyik barátnő
jének, aki erre a következőt tanácsolta neki:

- Menj, jelentsd föl a nyílasoknál, azok majd elintézik. Te meg itt ma
radhatsz.

Ezek voltak a Bokréta utcai nyilas razzia közvetlen előzményei. Amikor más
nap Sára testvér és Jolsvai Hedvig a Liszt F~renc térről visszatérőben voltak,
már a sarokról észrevették, hogy nyilas karszalagos. fegyveres őr áll a ház előtt,

Volt tehát még egy utolsó alkalom a visszafordulásra, menekülésre. Jolsvai Hed
vig megkérdezi Sárát:

- Nem akarsz lelépni ? Azért, hogy tovább tudd intézni az ügyeket, S majd
én bemegyek a házba.

Elérkezett volna az óra?., Hát elfogadták volna az áldozatot? ..
- Nem. Én is megyek - válaszolta Sára, s mindketten egyszerre léptek be

a ház kapuján.
így beszél Hedvig az utolsó, drámai óráról:
"Rögtön balkéz felé kanyarodtunk, hogy szokásunkhoz híven a kápolnába

meniünk, De amikor a kápolna ajtajához értünk, akkor egy másik őr ránkszólt:
- Mit keresnek ott? - Mi mondtuk, hogya kápolnába szeretnénk menni. 
Nem lehet, menjenek le az óvóhelyre. mindenkí ott van! - Erre mí csak térdet
hajtottunk a kápolnaajtó küszöbén, és lementünk az óvóhelyre.

Az óvóhely nagy térség volt, amely egyben ebédlőhelyíségül is szolgált, Ami
kor beléptünk, Sára testvér rögtön odalépett az asztalhoz, amely mellett egy
széken fiatal nyilas katona ült, térde közé szorított golyószórós fegyverrel. Ép
pen egy asszonyt igazoltatott. Az asztallal szemben hosszú lócákon a ház lakói
gyertyafény mellett, homályban ültek. Sokan lehettek, százon is felül, bár az
ünnepekre többen is elmentek. Amikor Sára testvér az asztalhoz lépett, rögtön
mondotta, hogy »miről van szó, kérem, én vagyok az otthon vezetője«, - Iga
zoltatjuk azokat, akik a házban laknak - válaszolta a nyilas katona. Közben
hozzám szólt, aki még az ajtónál álltam: - Vigyázzon az ajtóra, itt lélek se be,
se ki! - Erre én valóban az ajtónál maradtam, amelyet csak egy óvóhelyi kal
lantyú zárt be, és egész idő alatt kezemben szorongattam az arcképes igazol
ványomat, amely tanúsította, hogya Dolgozó Leányok Szővetségének a főtitkára

vagyok. Az én igazolásomra nem került sor.
Amikor Sára testvér megmondta, hogy ő a felelős vezető, akkor az addig

már félreállítottak közül visszaszólították Pfilf ÉVát, aki az otthon helyettes ve
zetője volt. Helyére Sára testvérnek kellett állnia ...

Ezek után még folyt az előbb említett asszony igazoltatása. Ö egy orvosnak
- dr. Rónának - a felesége volt. Az otthonban adtunk neki menedéket, míu
tán kislányát már vidékre vittük, s fia el volt helyezve egy papi vezetés alatt
álló intézetben. Férje október 15~e óta munkaszolgálatos volt. Addig mentesítet
ték első világháborúban szerzett kitüntetései miatt, Az asszonyt Sára testvér ta
karítónőként helyezte el. Ö ebbe a munkába kedvesen, készségesen beállt. A
vesztét viszont az okozta, hogy egy teljes garnitúra hamis irata volt, és az iga
zoláskor ezt a katona elé tette. Az pedig kezdte kérdezgetní a különböző ada
tok felől, amelyeket dr. Rónáné ugyan betanult, egyik-másikba mégis belezava
rodott. Ekkor a katona hangosan kiáltva folyton ezt ismételte: - Hazudik! Ha
zudik! Minden szava hazugság! - végűl ezt kérdezte tőle: - Hová járt a lánya
iskolába? - Az angolkisasszonyokhoz - válaszolta az asszony. - Erre a nyi
las újra dühbe jött: - Íme! Angol iskolába járatta a gyermekét! Lám! Itt van'
Megvant - S félreállította az asszonyt.

Még néhány személyhez intéztek kérdést, de az igazoltatás, - amely a dél
előtti óráktól tarthatott, mialatt mi ketten Sárával távol voltunk - befejező

dött. Amikor felkerekedtek, hogy eltávozzanak, akkor tulajdonképpen. hat sze
mélyt vittek el magukkal: Sára testvért azzal a váddal. hogy ő zsidókat rej
tegetett a házban, Bernovita Vilma p.ttoktatónőt azzal, hogy bejárt a gettóba.
ott hittant tanított és esetenként keresztelt is. Azonkívül négy olyan személyt,
akinek az igazolását nem találták kielégítőnek. Ezek közé tartozott dr. Rónáné is.

Amikor kisérték őket kifelé, és Sára testvér elhaladt mellettem, így szólt:
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- Te maradj itt, s állj helyt addig, míg visszajövök!
Ez volt hozzám utolsó mondata, mely olyan örökséggé vált számomra, hágy

a mai napig élek belőle .. ." (Jolsvai Hedvig, 1979. jan. 6.)
Még megengedték neki, hogy néhány falat élelmet vegyen magához, és egy

percre bemenjen a kápolnába. A nyilasok ezután kijelentették, hogy Salkaházi
Sárát és Bernovits Vilmát kíhallgatásra viszik, a zsidókat pedig a gettóba, ahová
valók. Este pedig majd autóval eljönnek a "zsidó vagyonért", Az otthon helyet
tes vezetőjét meghagyták tisztében, de Sára helyébe új személyt neveztek ki.
Mint később kiderült, azt, aki előző este a "jótanáccsal" szolgált. Az új vezető

nek a nyilasok által történt kijelölése tulajdonképpen már megpecsételte Salka
házi Sára sorsát.

A testvérek késő estig vártak, hátha tényleg visszajönnek a nyilasok a nem
létező zsidó vagyonért. s velük; együtt talán Sáráék' is.

Hiába virrasztottak. Soha többé nem látták őket viszont.
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