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Ismerettár és gondolatok gyűjteménye 

Szemelvények Boldog Salkaházi Sára életéről szóló művekből 

 

Bevezetés 

Jelen összefoglaló Boldog Salkaházi Sára életét és munkásságát hivatott bemutatni a róla írt 
gondolatok, történetek és vélemények formájában. Salkaházi Sára korunkban az egyik 
legismertebb magyar hősnő, mártír és egyházi személyiség, akinek az emléke nemcsak a 
hitéleti, hanem a lakosság körökben is aktívan él. Ennek magyarázata lehet a számos 
közterületi elnevezés (rakpart, park stb.), de az a körülmény is, hogy hosszú évszázadok óta 
ismét hazánkban történt boldoggá avatás, amelynek keretein belül az Egyház elismerte és fejet 
hajtott hite, tettei és lelkisége előtt. Ilyen esemény ezt megelőzően 1083-ban történt 
Magyarországon. A boldoggá avatás (beatificatio) és a szentté avatás (canonisatio) annak az 
ünnepélyes kijelentése, hogy az elhunyt Isten színe látására jutott: hősies fokban gyakorolta 
az erényeket (hitvalló), vagy pedig életét áldozva tett tanúságot Krisztusba vetett hitéről 
(vértanú). Salkaházi Sára élete, életszemlélete minden nemzedék számára példamutató lehet. 
Ez a rövid összefoglaló arra hivatott, hogy betekintést nyújtson életútjába és kiindulási alapot 
adjon az olvasó számára a további elmélyedésre is. A források jegyzékében számos olyan 
irodalom is felsorolásra került, amelyek segítségével mindez megtehető. 

Alapvető adatok 

Boldog Salkaházi Sára (eredeti nevén: Schalkház Sarolta Klotild) (Kassa, 1899. május 11. – 
Budapest, 1944. december 27.) a Szociális Testvérek Társasága apácanővére, közel száz 
magyarországi zsidó megmentője a nyilas rémuralom idején, vértanú. 

Foglalkozása: apáca, tanár, újságíró, könyvkötő 

Legfőbb elismerései és kitüntetései:  

- Világ Igaza díj a hősies embermentő tevékenységéért – jeruzsálemi Jad Vasem Intézet 
(1969. február 18.) 

- 1996-ban, bátor magatartása és helytállása elismeréséül a belügyminiszter posztumusz 
„Bátorság érdemjelet” adományozott neki. 

- 2008. december 27-én Erdő Péter bíboros prímás szentmise keretében felavatta a budapesti, 
újpalotai boldog Salkaházi Sára római katolikus plébániatemplomot és közösségi házat (1156 
Budapest, Pattogós utca 1.) 

- 2010. június 3-án a Fővárosi Közgyűlés a pesti alsó rakpartnak a Szabadság híd és a IX. 
kerületi Közraktár utca közötti szakaszát Salkaházi Sára rakpartnak nevezte el 

- 2013-ban felavatták szobrát a kassai dómban 
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Vallása: katolikus 

Szerzetesrend: Szociális Testvérek Társasága 

Boldoggá avatási státusz: Isten szolgája (1997. január 19.); tiszteletre méltó (2006. április 
28.); boldog (2006. szeptember 17., Budapest), ünnepnapja: május 11. 

Életútja 

Nagyapja drosendorfi származású volt, de 1842-ben Kassán telepedett le. Fiát, Lipótot 
magyar érzelműnek nevelte. Utóbbi 1887-ben házasodott össze az osztrák anyanyelvű Stiller 
Klotilddal, több gyermekük született, akik közül hárman élték meg a felnőttkort: Lipót, Sára 
és Jolán. 

Sára nagyapja alapította a Schalkház Szállót, amely 1894-től Rt.-ként üzemelt, s előbb 
édesapja, majd édesanyja állt az élén. Az épület számos kulturális és társadalmi 
rendezvénynek adott otthont: táncmulatságoknak, színházi előadásoknak, hangversenyeknek, 
banketteknek, politikai és társadalmi gyűléseknek, köztük munkásegyesületek 
rendezvényeinek. 

Ez a funkciója akkor is megmaradt, amikor ifj. Schalkház Lipótnak – Sára édesapjának – korai 
halála után az édesanya mint igazgatósági tag dolgozott tovább a részvénytársasággá alakított 
intézményben. E jövedelméből tartotta el három gyermekét. 

A már tizenéves korában színdarabokat író Sárát esténként a szobájába be-benyitogató 
családtagjai gyakran találták pamlagja előtt térdepelve, fejét kezébe temetve, gondolataiba és 
imáiba merülve. Sára 1899. május 11-én született. Iskoláit a tanítónői diploma megszerzéséig 
Kassán végezte. 

Az első világháború alatt tizenéves diáklány. Megéli a vesztes háború utáni nagy 
szegénységet és elégedetlenséget, látja a frontról hazaérkező sebesült katonákat, szembesül 
az 1918–1919-es kommunista forradalom visszásságaival. Egy esztendeig működik 
tanítónőként, majd (az impériumváltás után a csehek által követelt hűségeskü megtagadása 
miatt) elhagyja a pályát. Megtanulja a könyvkötést, dolgozik húga kalapüzletében, 1919-től 
kezdve írogat különböző felvidéki magyar lapokba. Még ez évben újságírói igazolványt is 
szerez. Szülővárosa közéletében élénken részt vesz, tárcáiban, novelláiban frissen reagál az 
eseményekre. 1926-ban jelenik meg első novelláskötete Fekete furulya címmel. Ekkor már 
jelentkezik a szívében egy belső, hívó hang is, az éledező hivatásé... 

1927-ben ismerkedik meg a Kassán letelepedő szociális testvérekkel. 1928-ban elvégzi az 
általuk szervezett szociális és népjóléti tanfolyamot, és lélekben egyre közelebb kerül a 
Társaság szelleméhez. Még ebben az évben „háztűznézőbe” megy a budapesti anyaházba, 
ahol kissé furcsállják ugyan túl modern, cigarettázó stílusát, de nem vágják el útját a 
Társasághoz. Sára belátja, hogy változnia, bizonyítania kell, s kemény küzdelmek árán rövid 
időn belül leszokik a dohányzásról és lemond az újságírói élet kínálta „szabadságról”, hogy 
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ráléphessen az Istennek adott lélek belső szabadságának új távlatokat nyitó útjára. 1929-ben 
elfogadják jelentkezését a Szociális Testvérek Társaságába*. 

 

 

*A Szociális Testvérek Társasága (Sisters of Social Service, SSS) modern, katolikus, magyar alapítású 
szerzetesközösség, amelyet XIII. Leó pápa Rerum Novarum kezdetű szociális enciklikája inspirált. A 
Társaság egyházjogi státusza az egyházjog szerint pápai jogú apostoli élet társasága. A Társaság azért 
alakult, hogy Istent dicsőítse és hogy részt vegyen Krisztus megváltó tevékenységében a megszentelő 
Szeretetről való tanúságtétel által. Részt vesznek az Egyház szociális küldetésében, ami magába 
foglalja a társadalom sokrétű ínségét, amely szociális, gazdasági, környezeti, valamint kulturális és 
társadalmi viszonyokból származik. Szolgálataik sokféleségén keresztül szolgálják az evangelizálást, 
valamint a gyermek, a nő és a család jólétét mozdítják elő. A Társaság, amely egész mivoltában aktív, 
erősen hangsúlyozza az imádságos élet nélkülözhetetlenségét. 

A Szociális Testvérek küldetésüket a következő országokban teljesítik: Magyarország, Szlovákia, 
Lengyelország, Románia, Buffalo/New York, Kuba, Puerto Rico, Kanada, Kalifornia, Mexikó, Fülöp-
szigetek, Tajvan. 

Februárban megkezdheti a noviciátust a szegvári házban. A fogadalomtétel előtti hónapokat 
már Kassán tölti, ahol a karitász szervezésének munkája várja. Első fogadalmát 1930 
pünkösdjén teszi le Szegváron. Jelmondata egyetlen szó: „Alleluja!”. 

1932 őszén áthelyezik Komáromba, ahol irányítja a karitász munkáját, emellett 
gyermekkonyhára felügyel, heti huszonhat órában hitoktat, szerkeszti a Katholikus Nő című 
folyóiratot, kegytárgyüzletet vezet, felügyel a szegények menházában, családokat látogat. 
1934-től megbízzák a szlovenszkói magyar nők szervezésével. Eszterházy Lujzával 
létrehozzák a Katholikus Nőszövetséget, Sára 1937-ig a mozgalom országos vezetője. 
Állandó levelezésben áll nyolcvan egyesületi vezetővel, kurzusokat szervez, beutazza a 
Felvidék és Kárpátalja városait, előadásokat tart a katolikus lányoknak és asszonyoknak. 
1934-ben – igen kimerült állapotban – visszahelyezik Kassára, túlzott kifáradása miatt ez 
évben nem tehet fogadalmat. A fogadalom nélküli évben semmit sem változtat fogadalmas 
életvitelén. Ekkor támad benne először komoly vágy a missziós tevékenység iránt. 

Teljes hűségben és alázatban végzi tovább munkáját. Rendületlenül helytáll a leányifjúság 
szervezésében, előadókörútjainak témája a keresztény házasságra való felkészítés. Ebben az 
időben érlelődik meg benne az Isteni Jegyessel való állandó, bensőséges együttlét kegyelme. 
„Egyetlen boldogság az Úristené lenni, de ez azután olyan boldogság, hogy emellett eltörpül 
minden” – írja barátnőjének. 1938-ban a Katholikus Háziasszonyok Országos Szövetségében 
dolgozik, majd a háztartási alkalmazottakkal foglalkozik az ún. Zita-körökben. 1938–39-ben 
Sára testvér a szepesi, kassai, majd a técsői és a rahói járás szociális előadója. 1940 
pünkösdjén leteheti örökfogadalmát. Új jelmondata: „Alleluja! Ecce ego, mitte me!” (Íme, itt 
vagyok, engem küldj!) 
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1941 februárjától a Katholikus Dolgozó Nők és Leányok Szövetségének (DL) országos 
vezetője és a mozgalom lapjának szerkesztője. Három évig dolgozik itt, ez idő alatt öt új 
otthont alapít közel háromszáz férőhellyel. Elkezdi az első magyar Munkásnő Főiskola 
létrehozását. Állandóan utazgat, tanulmányi és lelkinapokat tart, gyűléseket szervez. 

Egyre jobban ég benne a vágy, hogy felajánlhassa életét „azon esetre, ha egyházüldözés, a 
Társaság és a testvérek üldöztetése következne be” (idézet életfelajánlásából). Az engedélyt 
megkapja és az életfelajánlás – teljes titoktartással – a központi és a kerületi elöljáró 
jelenlétében 1943. szeptember végén vagy október elején megtörténik a budapesti anyaház 
Szentlélek kápolnájában. 

1943-ban Árpád-házi Boldog Margitot a szentek sorába iktatják. Az 1944-es ünnepségsorozat 
keretében március 19-én Budapesten a Magyar Művelődés Házában (ma Erkel Színház) 
előadják Salkaházi Sára Fény és illat című, Szent Margitról szóló misztériumjátékát, amely 
az isten- és emberszeretet hősies apoteózisa. Az előadás után a hatóság berekeszti a DL ezt 
követő gyűlését. Ez a nap egyben a német megszállás sötét napja is. A szociális testvérek 
kivették részüket az üldözöttek – nem kis bátorságot igénylő – menekítéséből. Mintegy ezer 
ember köszönheti nekik az életét, közülük közel száz személy szerint Sára testvérnek. A 
Társaság összes budapesti és vidéki háza tele volt hamis papírokkal felszerelt bújtatottakkal. 

1944. december 27-én a nyilasok körülzárták a Bokréta utcai munkásnőotthont, amely Sára 
testvér vezetése alatt állt. Üldözöttek után kutattak és négy gyanús személyt, valamint 
Bernovits Vilma hitoktatónőt őrizetbe vették. Sára testvér éppen nem tartózkodott a házban, 
csak végszóra érkezett meg. Kikerülhette volna a letartóztatást, de nem tette meg. Mint az 
otthon felelős vezetőjét, őt is elhurcolták, s egy szemtanú szerint még aznap este mind a 
hatukat – mezítelenre vetkőztetve – a jeges Dunába lőtték. A kivégzés előtti percben Sára 
testvér gyilkosai felé fordulva letérdelt, és égre emelt tekintettel nagy keresztet vetett magára. 

Isten elfogadta életfelajánlását, vértanúsága beteljesedett. 

Salkaházi Sára boldoggá avatási eljárásának megkezdését a Szentszék 1997 januárjában 
engedélyezte, a bíborosi testület 2005. június 21-én zárta le az ügyet és engedélyezte a 
boldoggá avatást. Ezt követően a Szentatya (XVI. Benedek pápa) 2006. április 28-án aláírta 
és kihirdette a dekrétumot. A boldoggá avatás ünnepélyes kihirdetésére (a boldoggá avatási 
szentmisére) 2006. szeptember 17-én a budapesti Szent István téren (a Bazilika előtt) 11 
órakor került sor. 

Emlékhelyek 

EMLÉKTÁBLA | Budapest, Magyarország 

Sára testvér vértanúságának helyén, a budapesti Duna-parton, a Szabadság híd lábánál 2001-
ben emléktáblát avattak, amely az erőszakkal meggyilkolt Salkaházi Sára és Bernovits Vilma 
emlékét őrzi. 

EMLÉKTÁBLA | Budapest, Magyarország 
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2008-ban került sor a Bokréta utcában a Salkaházi Sára testvér emlékére állított tábla 
megáldására, amelynek szövege: Erről a helyről hurcolták el 1944. december 27-én Salkaházi 
Sára szociális testvért vértanúságának helyszínére. Boldog Salkaházi Sára a II. világháború 
alatt közel száz üldözöttet bújtatott a Bokréta u. 3. sz. alatt működő Katolikus Nővédő 
Otthonban. 

BOLDOG SALKAHÁZI SÁRA TEMPLOM | Újpalota, Budapest, Magyarország 

Urunk színeváltozása és Boldog Salkaházi Sára tiszteletére szentelte fel 2008. december 27-
én Erdő Péter bíboros az új budapest–újpalotai plébániatemplomot és közösségi házat. Az 
oltárkép mozaikja – Puskás László görögkatolikus pap, festőművész alkotása – az Úr 
színeváltozását jeleníti meg, amelyben Mózessel, Illéssel, valamint Péter, Jakab és János 
apostolokkal együtt részesülnek a magyar szentek, köztük Boldog Salkaházi Sára. A mozaik 
a Duna-partról, Sára testvér vértanúságának helyszínéről származó kődarabokat is tartalmaz. 

SALKAHÁZI SÁRA PARK | Budapest, Magyarország 

Budapest központjában, az Üllői úti Örökimádás-templom mögött, a Viola, a Tűzoltó és a 
Bokréta utca között, ahol Sára testvér utolsó éveit töltötte, található a róla elnevezett park, 
amelyet 2009-ben nyitottak meg. 

SZOBOR A SZENT ERZSÉBET-SZÉKESEGYHÁZBAN | Kassa, Szlovákia 

Kassán, a Szent Erzsébet-székesegyházban, ahol Salkaházi Sárát 1899-ben megkeresztelték, 
2013-ban avattak szobrot a tiszteletére, amely Sárát ábrázolja a Duna hullámaiban, amint a 
szívéhez szorítja Krisztus keresztjét. 

SZOBROK | Torna/ Tornaújfalu, Szlovákia 

Boldog Salkaházi Sára szülővárosának közelében, nem messze a magyar határtól, két 
községben is fellelhető boldog Sára testvér szobra: Tornán és Tornaújfalun. A szobrok Lukács 
János alkotásai. 

A TISZTELET ÉS A HÁLA FÁJA | Jeruzsálem, Izrael 

Hősies embermentő tevékenységéért a jeruzsálemi Yad Vashem Intézet 1969-ben Salkaházi 
Sárát és Slachta Margitot felvette a Világ Igazai közé, és 1972-ben fát ültettek tiszteletükre 
Izrael legnagyobb holokauszt-emlékhelyének, Yad Vashemnek a kertjében. 
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Fényképek és egy műalkotás 

 

1. kép: Az ifjúkori Sára portréja. Forrás: https://www.szocialistestverek.hu/10001-
salkahazi-sara-testver/21-roevid-fenykepes-eletrajz, ismeretlen alkotó 
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2. kép: Salkaházi Sára portréja. Forrás: 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Salkah%C3%A1zi_S%C3%A1ra, ismeretlen alkotó 
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3. kép: Boldog Salkaházi Sára-üvegablak a nagyszénási templom déli oldalában – Perlaki 
József üvegművész alkotása (Békés megye). Forrás: 

https://www.kozterkep.hu/39022/boldog-salkahazi-sara-uvegablak# feltöltő: Benkő 
Gabriella Emese 
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