Életrajz a Missziótársulatig

1906-ban Slachta Margit1 történelem, német és francia szakvizsgájára készült Kalocsán. Ekkor érkezett oda a már általánosan ismert Farkas Edit, a Nővédő Egyesület vezető tagja,  hogy beszéljen a női hallgatókhoz. 
Ennek az egyesületnek sok száz patronesze (önkéntese, akik főként a felsőbb osztály asszonyaiból, leányaiból kerültek ki) foglalkozott a gyári munkáslányokkal, alkalmazottakkal, középiskolás diáklányokkal, egyetemi hallgatókkal, dolgozó nőkkel és anyákkal, foglyokkal és fiatalkorú bűnözőkkel. Ez a munkatér akkor teljesen új és ismeretlen volt. 
Farkas Editnek az volt a vágya, hogy egyelőre a felsőbb osztályok asszonyaiban tudatosítsa a problémákat, és rávezesse őket a segítésre. Nehéz volt azonban az embereket meggyőzni arról, hogy megértsék ezeket a radikálisan új problémákat, nehéz volt kimozdítani őket a megszokott kényelmes életfelfogásukból. Egyre jobban rájött, hogy lehetetlenség igazi változást hozni, ha csak önkéntes munkásokkal dolgozik. Szükség van egy olyan alapsejtű közösségre, akik Istennek való teljes átadásban életüket szenteljék ezeknek a feladatoknak. A szerzetesi közösségek a világtól elvonultan éltek, tehát nem lehetett szó hagyományos szerzetesi közösségről. Még nem látta tisztán, hogy mit lehetne tenni helyette, de úgy gondolta, talán a középiskolai tanárok között lehetne ilyen patronesszeket találni.
Margitot azonnal megragadta a beszélő egyénisége éppen úgy, mint mondanivalója. Felfigyelt Edit "IHS" feliratú jegygyűrűjére is. Meg is kérdezte annak jelentését. Edit szinte prófétai módon csak így felelt: "Egyszer Önnek is lesz ilyen gyűrűje!"2 

Gondtalan gyermekkor
Akárcsak Farkas Edit, Slachta Margit is jómódú középosztály gyermeke volt, és felnőtt koráig, akárcsak Editnek, fogalma sem volt a szegénységről, nélkülözésről. 1884. szept. 18-án született Kassán, Észak-Magyarországnak ebben az élő, lüktető városában, amely tele volt régi templomokkal, színházakkal, hangversenytermekkel, múzeumokkal, - és a királyi magyar hadsereg csinos tisztjeivel. 
Slachta Kálmán ősi lengyel családból származott. Felesége Sárossy Borbála azonban magyar volt. Margit a hat lány közül a második. Egy kislány gyermekkorában halt meg. Mindkét szülő a kultúra magas fokán állt és komoly erkölcsi elveket vallott. Sok évvel később Margit testvér beszámolt két gyermekkori élményéről. Mindkettő édesanyjával kapcsolatos. Úgy látszik, a növekedő kislányoknak szép hajuk volt. Édesanyjuk bizonyára féltette őket a hiúságtól és önteltségtől, azért egy ideig, éppen akkor, amikor mindenki hosszú hajat viselt, rövid hajjal kellett járniuk.

"Isten Néni"
A másik emlék meglepőbb, és bizonyára befolyásolta későbbi gondolkodását. Margit testvér egyik első nagy csalódásáról számol be. Anyja szerető jóságával, de ugyanakkor határozottságával eltörölhetetlen nyomot hagyott a gyermekek lelkében. Minthogy katolikus volt, természetesen Istenről is beszélt a kislányoknak. Margit magától értetődően azonosította Istennel édesanyja jóságát. Egyik nap vásárolni mentek, és az egyik kirakatban láttak egy Szentháromságot ábrázoló képet. "Ez a jó Isten képe", mondta édesanyja. Az Atya és a Fiú szokás szerint férfinak volt ábrázolva. Margit csodálkozva kiáltott fel: "Hogyan lehet ez a jó Isten? Hát a jó Isten nem néni, hanem bácsi?"
A gyermeknek ez az elképzelése valamiképp később is megmaradt. Egyszer egy előadásban ezeket mondta: "Teljes bizalommal kell megpihennünk Isten atyai, vagy inkább mondanám, anyai karjában!"3 Édesanyja jóságán keresztül már mint gyermek felfedezte, hogy Isten éppen annyira Atya, mint Anya is. Milyen hosszú időbe telt a teológusoknak, hogy megértsék ezt az igazságot.  

Iskolázás és neveltetés
A Slachta-lányok nevelése széleskörű volt. Az iskolai tárgyakon kívül megtanultak táncolni és zenélni. Mindkét "tárgyat" Margit mindvégig kedvelte. Margit, Mária(Mariska), Irén, Borbála(Betti), Erzsébet(Bözsi), a későbbi Alice testvér, mindnyájan megtanultak otthon az anyanyelvükön kívül németül és franciául. Amikor nagyobbak lettek, édesanyjuk befogta őket a házi munkába. Minden héten más leány lett a "felelős háziasszony". Hazájukat utazásaik alkalmával ismerték meg, de Európa más országaiba is eljutottak. Édesanyja 15 éves korában elvitte Margitot a szentév alkalmával Rómába. Ekkor már felnőtt divat szerint fésülte fel a haját. Egy kis eset megmutatja, milyen jólétben élt még ekkor a család, de egyben illusztrálja az apa nagylelkűségét is a lányával szemben. A kalocsai zárda-iskolában tanult Margit és egy tortát kért papájától. Slachta Kálmán azonban egyszerre 12 tortát küldött neki. Margit testvér örökölte apjától ezt a nagylelkű természetet, szeretetet. 
Az elemi iskola után egy előkelő kassai középiskolában tanult Margit, később pedig az ottani tanítónőképzőben. Egyik nővére írja naplójában 1904-ben: "Margit gyóntatójával megbeszélte jövőjét. Egyetemre akart volna menni, de gyóntatója aggódott az ottani erkölcsi veszély miatt. 'Az ember ott könnyen elvesztheti erkölcseit'"4 Margit tehát úgy határozott, hogy egy kalocsai állami iskolában vállal állást, és leteszi szakvizsgáit. Meg is szerezte oklevelét történelemből, német és francia nyelvből.

Slachta Margit, az önkéntes patronessz.
Tanulmányai befejezése előtt, 1906 tavaszán hallotta Slachta Margit Farkas Edit egy előadását. Ennek nyomán jelentkezett önkéntes munkásnak a Patronázs-Mozgalomba. Két hét múlva már kapott egy leányalkalmazott-csoportot. Ezen a nyáron Kassán töltötte a vakációját. Közben látogatta a szegény családokat, saját kezével varrt ingeket osztott szét a cigánygyerekek között és kezdeményezett egy akkoriban egész új dolgot: más patroneszekkel együtt napközi otthont szervezett szegény gyermekek részére. Levélben számolt be erről iskolatársának, Rónai Máriának (a későbbi Paula testvérnek).5 Városi gyermekek körében eddig ilyesmire senki sem gondolt. E munkák között állandó kapcsolatot tartott fenn Farkas Edittel. Teljes mértékben elemében volt. 
Az 1906-os tanévben Győrött az Orsolyita nővérek zárdájában tanított. Edit kívánságára itt is megszervezte a lányokat szociális munkára és foglalkozott képzésükkel. Akkori gyóntatója, Denk Rudolf,6 mondta később Margitról: szerinte nem akkor volt a legnagyobb, amikor Magyarország első nőképviselőjeként ott állt a magyar parlamentben, hanem 1907 nyarán, amikor szép, tehetséges, fiatal leányként a cigánygyerekeket tetvezte. (Margit testvér bizonyára nem értett volna egyet ezzel, mert ő a jó törvények létrehozását tekintette a legmagasabb rendű szociális munkának.)
Az egyik győri patronázs-csoportban volt egy fiatal lány, Peitl Róza-Katalin, akire igen nagy hatással volt Margit testvér, és Margit is nagyon megszerette őt. Róza-Katalinnak állásra volt szüksége, és Margit elküldte őt saját családjába, ahol hamarosan úgy szerepelt, mint a család 6. lánya. Slachta Kálmán egy bank igazgatója volt. Ez a bank rövidesen csődbe jutott. Hogy a betétesek el ne veszítsék vagyonukat, a Slachta-család mindenét feláldozta, hogy ki tudja őket fizetni. Ez viszont azt jelentette, hogy ők maguk elvesztették szép otthonukat és mindazt, amivel addig rendelkeztek. Az eddigi jólét után teljes szegénység következett. Ekkor 3 kisebb leányukkal kimentek Amerikába, és néhány évig ott is maradtak, hogy anyagilag helyre jöjjenek. Mariska, a legidősebb leány, beteges volt, és ezért Magyarországon maradt. Margit beteg nővérét rábízta Róza-Katalinra7 és Budapestre költözött.
Az 1907-08-as tanévben állást vállalt egy állami tanítónőképzőben Budapesten. Ez lehetővé tette neki, hogy szoros kapcsolatba kerüljön Farkas Edittel. Edit bevezette tanítványát a retorika művészetébe. Margit most képes volt arra, hogy előadásokat tartson patronesszeknek, egy-egy csoportnak és az önkéntes szociális munkatársaknak. Azokról a szociális eszmékről beszélt, amiket Edittől tanult, és sok más saját munkájában tapasztaltakról.8 Edit Budapesten bemutatta Margitot Korányi Saroltának, aki mint vezető nagy tiszteletben állt a dolgozó nők között. 
Minthogy a századfordulóig a középiskolai tanárság volt a lehető legmagasabb rendű képzés nők számára, azért a Magyar Nőmozgalom úttörői mindnyájan, mint tanárok kezdték a működésüket. Korányi Sarolta sem volt ez alól kivétel.9 Sarolta megtért volt. Vallás nélkül nőtt fel és nagyon korán árván maradt. Később azonban megkapta a hit kegyelmét, és miközben egy előkelő családnál magántanárként működött, eljutott a legmagasabb lelki életig. 
Mint sokan mások, Sarolta is részt vett egy lelkigyakorlaton, amelyet Prohászka püspök vezetett. Anélkül, hogy előre sejtette volna, részese lett a Patronázs-mozgalomnak. Közvetlenül megérezte a dolgozó nők nyomorúságos életét. Érezte, hogy Krisztus hozzájuk küldi. Önképzés útján tanulmányozta az ezzel kapcsolatos kérdéseket német, angol és francia könyveket válogatva a könyvtárból. Annyira ezek foglalkoztatták, hogy feladta tanári állását és ettől kezdve a Katolikus Nővédő Egyesületben Pálffy Pálné és Farkas Edit munkatársa lett. Nemsokára Németországba ment, hogy ott tanulmányozza az Egyház ezirányú munkáját. Megismerkedett a Rerum Novarum tanításával. 1908-ban kísérletet tett egy katolikus szakszervezet alapítására. A szakszervezetek eddigi vezetői szociáldemokraták voltak, világnézetileg szocialisták, és általában nem keresztények.
Amikor Sarolta megismerte a fiatal Slachta Margitot, azonnal felismerte rendkívüli szellemi képességeit, látta szociális érdeklődését és Istennek átadott életét. Pártfogásba vette Margitot, és bevezette őt az Egyház szociális programjába, azaz, hogy a közvetlen karitatív munkától el kell jutni a szociális bajok megelőzéséig, és a törvényhozás által történő segítésig. Sarolta mindenben tájékozott volt. Ismerte a dolgozó nők fizikai, lelki, egészségi kérdéseit; a munkaidő, a legalacsonyabb bérek, anyasági és fizetett szabadság kérdéseit, tehát mindazt, ami a nők életét és szociális  jólétüket érintette. 
Korányi Sarolta ugyan nem lett missziósnővér, de egész életében Farkas Edit szoros munkatársa volt, illetve az ő irányítása alatt dolgozott. Teljes életét a dolgozó nők életfeltételei javítására szentelte. 1933-ban Rónai Paula testvér vette át az ő munkáját. Korányi Sarolta 1935-ben halt meg.

Nemcsak önkéntes munkatársként . . .
Slachta Margit testvér az 1908-as év elején lemondott tanári állásáról, hogy soha többé vissza ne térjen a katedrához. Új életpályája teljesen magával ragadta. Korányi Sarolta elküldte őt Berlinbe, hogy egy ottani szociális tanfolyamon előkészüljön a Dolgozó Nők Szervezetének főtitkári munkájára. 
Nemsokára, miután visszatért Németországból, felkereste őt Farkas Edit. Már azelőtt is volt szó köztük arról, amiről most Farkas Edit azt gondolta: "itt az ideje, hogy elkezdjék." Tudniillik az egészen elkötelezett életformát. Slachta Margit késznek mutatkozott erre. 1908. november 19. volt a dátum. Margit nővér 28 éves volt. 
A Missziótársulat megszületett.
A másik nagy esemény 1909. május 30-án, Pünkösdkor történt. Kezdetben nem volt még szó fogadalmakról, bár Edit és a Püspök atya hamarosan megértették a kötelező Evangéliumi Tanácsok erejét és értékét. Bár nyilvánosan tették le fogadalmukat, ezek a fogadalmak jogilag magánfogadalmak voltak. Farkas Edit már egy héttel Pünkösd előtt eljött Szikszóra, hogy előkészítse a nővéreket  az első, missziótársulati fogadalomtételre. Ő maga vezette az előkészületeket. Pünkösd vasárnapja reggelén  eljött hozzájuk a plébános, mert most már kápolnát is rendeztek be házukban. Szentáldozás előtt, miközben a pap feltartotta a Szentostyát, a nővérek előre vonultak és közösen mondták el az Edit által megfogalmazott szöveget. Edit mindegyiküket megölelte és ujjukra húzta az arany jegygyűrűt. Ekkorra már hatan voltak: Slachta Margit, Bokor Erzsébet, Tóth Etelka, Csehál Mária, Csehál Márta és Anna.8 Volt sok ének, sok örvendezés és sok nevetés ezen a napon. . . Mint ahogy azóta is mindig Pünkösdkor.

A Karizma
A Missziótársulat Karizmájának mozaikjában lassan helyre kerültek az egyes alkotóelemek. Azzal, hogy Pünkösdvasárnapot választották első fogadalmuk napjának, kinyilvánították, hogy a Szentléleknek akarják magukat szentelni, az Ő indításait követni, aki az Atya és a Fiú Szeretete. Tették ezt abban a korban, amikor a Szentlélek még valóban az "Ismeretlen Isten" volt. 
A szociális missziós hivatás hívta őket össze. Mint sok más szerzet, karitatív munkára vállalkoztak, de ez csak az első lépés volt a szolgálatukban. Missziójuk magába foglalta az Egyház újonnan meghirdetett szociális tanítását, munkájuk kifejezetten asszonyokra és nőkre irányult. Buzdítani akarták a női társadalmat, hogy saját otthonukban és családjukon túl is érezzenek felelősséget más családok szociális helyzetéért. Míg mások azon igyekeztek, hogy felszárítsák a könnyeket, ők azért dolgoztak, hogy ne is hulljanak könnyek.
Keresztény közösséget akartak alkotni alapítójuk iránti engedelmességben, az ő vezetése alatt, Isten iránti elkötelezettségben. Missziójuk érdekében törekedtek a korszerűségre, állandóan figyelve az idők szükségleteit. Mint igazi úttörőket, a vállalkozás szelleme és bátorság jellemezte őket. Egészen az Egyház szolgálatában álltak, mégsem lettek apácák. 
Hiányzott még egy darab, egy lényeges momentum a misszió munkájából. Mi lesz az a lelkiség, szellem, amit követni fogunk? Minden szerzetes-közösség az Evangélium szerint alakította életét, de nem azonos módon. Nem emelhették ki az Evangélium minden aspektusát. Kihez forduljanak ilyen szempontból? A ferencesekhez, a domonkosokhoz, a karmelitákhoz, a jezsuitákhoz, vagy a bencésekhez? Ez akkor még nem volt egészen világos . Igaz, hogy Editet élete egy szakaszában a bencés Szilágyi Oszkár vezette, igazán mély lelki kapcsolatban  mégis Prohászka püspökkel volt. A püspök készségesen adott is irányítást a kis Közösségnek, de azt az állandó vezetést, amire szüksége volt, mégsem adhatta. A mozaik utolsó darabja akkor került a helyére, amikor megjelent a színen Mázy Engelbert bencés atya. 
Farkas Edit visszaemlékezve 1913-ban a közösség fejlődésére, ezt írja a nővéreknek: "Ekkorra valóban megtudtam, hogy Isten akarja, hogy bencés szellemben éljünk!"1 Ez nem is volt meglepő, mert a magyar Bencés rend egyidős volta magyar nemzettel. Maga Szent István király, akit bencés szerzetesek neveltek, Pannonhalmán Szent Márton tiszteletére monostort alapított. Bőven ellátta földbirtokokkal és egyéb adományokkal. Ez az apátság 900 éven át kivette részét a magyar nép győzelmeiből és vereségeiből, öröméből és gyászából, minden viszontagságából. 
A missziósnővérek közös életük első tíz évében nem foglalkoztak politikával. Edit Főnökasszony okos politikus egyéniség volt, és tisztán érezte a politikai munka fontosságát. Margit nővér és a a többi nővérek azonban annyira el voltak foglalva a szociális munkával, hogy még újságolvasásra sem szántak időt. 1918 közepén került a választójogi kérdés a Parlament elé. Az indítvány azt jelentette, hogy bár korlátozott mértékben, mégis kiterjesszék a nőkre is a szavazati jogot. Az indítvány egyetlen szavazattal megbukott. A nővérek egyetlen hanggal sem álltak a javaslat mellé, pedig a Magyar Nő útján lehetőségük lett volna komoly támogatásra. Petra testvér véleménye szerint még örültek is, hogy a javaslat nem ment keresztül, mert azt főleg a feministák támogatták, akiktől ők annyira idegenkedtek.1 
Margit nővér 1918 őszén értette meg egyszerre, hogy micsoda lehetőséget mulasztottak el. Milyen erőt jelentett volna a nők szavazati joga a szociális kérdések megoldásában!


