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A bátorság életemben 

Tizenévesen olvastam először Gárdonyi Géza Isten rabjai című regényét. Szent 
Margit példáját látva, először gondoltam arra, hogy talán én is választhatnám a 
szerzetesi életet. „Elkövettem egy hibát” – titkomat elmondtam a plébánosomnak. 
Telt az idő, törekedtem Isten útján járni, de a szerzetesség feledésbe merült.  
Tizenkilenc éves voltam, amikor véget ért a kommunizmus és a plébánosom 
külföldi útja során megismerte a Segítőnővéreket. Visszaemlékezett évekkel azelőtti 
beszélgetésünkre, és azt gondolta, jó lenne megismernem a nővéreket. Kapcsolatba 
hozott a közösséggel és én, aki egy kis faluból származom, egyszerű körülmények 

között nőttem fel, nem jártam soha külföldön, nem 
tudtam németül, soha nem láttam életemben szerzetest, 
három másik érdeklődő lánnyal vonatra ültem, hogy 
Bécsben megismerkedjek a nővérekkel. Azóta húsz év 
telt el. Visszatekintve ezekre az évekre és arra, ahogyan 
akkor indultam, azt mondom, vakmerőség volt így 
elindulni a nagyvilágba. Nem voltam bátor. Csak vonzott 
valami. Most már tudom, hogy nem valami, hanem 
Valaki volt az, aki csendesen hívott. Ez a Valaki nem 
más, mint a gondviselő Isten, aki akarta a Segítőnővérek 
letelepedését Erdélyben. 1991 őszén, amikor először 
találkoztunk a nővérekkel, sem ők, sem én, sem a társaim 
nem tudtuk, milyen kalandra vállalkozunk. Azon az 
őszön látogatta meg a tartományt az általános főnöknő, 
akinek bemutattak minket és kérték, hogy engedélyezze 
az erdélyi alapítást. Akkor nem értettem, miért volt 
akkora izgalom a nővérekben. Ma rendkívül nagy 
merészségnek tartom döntésüket, mert ugyan ott volt 
négy erdélyi lány, aki a közösség iránt érdeklődött, de 
nem volt biztosíték arra, hogy maradunk is. A nővérek 
mégis vállalták, hogy elindítanak bennünket a lelki élet 
útján, hogy a nyelvi nehézségek és földrajzi távolság 
ellenére egy új kultúrába hozzák a közösséget annak 
karizmájával. A bizalom és a szeretet útján haladva ma 

már tudjuk, úgy a közösség, mint ahogy én is, nekünk itt a helyünk. Mindig 
megérint az Alapítónőnk szava: „Ha Isten akarja a célt, akkor az eszközöket is 
megadja.” Végtelen hála van bennem, valahányszor visszatekintek erre az útra.  
 


