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A 20. század iszonyatainak sötétjében mindig újra felfénylettek
olyan embersorsok, amelyek tanúságot tettek az el nem tiporható
igazságról és jóságról, az iszonyatban is felizzó segítő-szolgáló sze
retetról. A kínzások és kegyetlenkedések közepette is mindig akad
tak olyanok, akik segítségére siettek a bajbajutottaknak, akár saját
életük kockáztatásával is. Nemcsak a gonoszságnak, de a hősöknek

és a vértanúknak a kora is ez: a számtalan névtelen igaz emberé, és
azon keveseké, akiknek a nevét is följegyezte az utókor.

Sára testvér életműve a boldoggáavatásával kiemelkedik az
ismeretlenségből, hogy országnak-világnak tanúságot tegyen az
igazságról és a jóságról. 6 a harmadik magyar ebből a korból,
akinek sorsát az egyház mint Istenben biztosan beteljesültet állít
ja elénk. Mind a hárman embertársaiknak szentelték életüket:
Batthyány-Strattman László egy hosszú élet odaadó szolgálatá
val, Apor Vilmos és Sára testvér élete feláldozásával.

Sára testvér vértanú halálának ténye és módja közismert: 1944
telén a Szociális Testvérek Társaságának tagjaként üldözötteket
bújtat. Elhurcolják és védenceivel együtt megölik. A gyilkosság
brutalitása mögött azonban megnyílnak az emberlét halálon túli
távlatai. Megnyilvánul az ember csodálatos szabadsága: hatalma
van arra - mint Jézusnak -, hogy az életét odaadja. Ez azon
ban éppen az ellentéte az öngyilkosságnak! Ahogy Chesterton
írja: "A vértanú annyira szívén visel valamiféle önmagán kívül
eső dolgot, hogy elfeledkezik személyes életéről. (. ..) A vértanú
nemeslelkű, mert megvallja az élettel való kapcsolatát; önma
gán kívülre helyezi szívét: meghal azért, hogy valami más éljen."
A vértanú halálában válik nyilvánvalóvá a hívő keresztény cso
dálatos lehetősége: biológiai léte befejeztével léte Istenben válik
teljessé.

Sára testvérre nem váratlan tragédiaként zuhant rá a halál.
Egész benső fejlődése ebbe az irányba mutatott - életének sza
badon, szeretetből vállalt felajánlásáig. Tudatosan és szívósan
törekedett az egyre nagyobb szabadságra és szeretetre, egyre
személyesebb kapcsolatban Istennel. Ezt az utat választotta húsz
évesen, lemondva addigi életmódjáról, vágyairól, induló karrier
jéről, hogya Társaság tagjaként Istennek adja magát az emberek
szolgálatában. Erre készült a szegények szolgálatában, de akkor
is, amikor napról napra megharcolt saját természetével, hogy
egyre inkább Krisztus élhessen benne.

"Jó halál" volt az övé, keresztény halál: lezárta egyre nagyobb
szeretetre törekvő földi életét, hogy felnyissa a végtelen szeretet
tágas isteni boldogságára.
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