
 
Salkaházi Sára, a szociális testvér  Vasas Ilona 
 Salkaházi Sára 1899. május 11-én született Kassán, nagypolgári családban. Nagyapja, Schalkház Lipót drosendorfi, ausztriai származású, 1842-ben települt Kassára, ahol igen hamar sikeres vendéglős, fogadós lett, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hatására pedig lelkes magyar. Megépí-tette Kassa legnagyobb szállodáját, a Schalkház Szállót, mely Kassa köz-, művelődési és politikai életének központjává vált, és ezt a rangját hosszú évtizedekig megőrizte. Sára édesapját korán elveszítette, de a tehetséget az íráshoz, valószínűleg tőle örökölte. A Szent Orsolya-rend iskoláiban végez-te el a polgárit, majd itt szerezte meg a tanítónői diplomát 1917-ben. Az eddig egyenesen ívelő életút hirtelen akadályba ütközött, a csehszlovák állam hűségesküt követelt alkalmazottaitól, amelyet Salkaházi Sára, hű magyarként megtagadott. Állását elveszítette, a következő években dolgo-zott a szállóban, kitanulta a könyvkötő mesterséget, de ami a legfontosabb, folyamatosan publikált. A kassai Esti Újságban, de a Prágai Magyar Hír-lapban is jelentek meg eleinte kisebb írásai, majd tárcái. Novelláskötete 1926-ban jelent meg, és fogadtatása azt vetítette előre, hogy egy sikeres, népszerű írónő karrierje áll előtte. Vajon miért nem ezt az utat választotta? Miért lépett be a Szociális Testvérek Társaságába és mi tartotta ott? Hogyan küzdött meg katolikus szociális, karitatív munkája során a sokszor embert próbáló körülmények-kel, a számtalan feladattal az 1930-as években? Voltak-e konfliktusai, belső vívódásai? S ha igen, hogyan győzte le azokat? Tanulmányomban ezekre a kérdésekre keresem a választ, segítségül híva leveleket,1 megjelent újság-cikkeit, róla megjelent írásokat.  1. Mi végre alakult meg a Szociális Testvérek Társasága? XIII. Leó pápa Rerum Novarum c. apostoli körlevele a munkások helyzeté-ről 1891. május 15-én kelt, s a munkáskérdést a kor égető problémájának nevezte:  „Az egyház soha és sehol nem tagadja meg segítségét […]. A papok feszít-sék meg erejüket s ti – Tisztelendő Testvérek – járjatok elől tanáccsal és jópéldával, hogy az evangélium életigazságait minden társadalmi osztály-nak hirdessék, minden eszközzel a népek javáért dolgozzanak s különösen igyekezzenek önmagukban és másokban – a magas és alacsony rangúak-ban egyaránt – az erények királynőjét – a szeretetet éleszteni. A kívánt megoldást ugyanis leginkább a szeretet bőséges kiáradásától várhatjuk, – annak a keresztény szeretetnek áramlásától, amely az evangélium egész foglalata, amely mindig a mások javát keresi s a legbiztosabb orvosság a világ kevélysége és féktelen önzése ellen.”2  
                                                   
1  Ezúton is szeretnék köszönetet mondani a Szociális Testvérek Társaságának – 

különös tekintettel Mona Ilonára –, hogy lehetőségem nyílt kutatni irattárukban. 
2  XIII. Leó pápa apostoli körlevele a munkások helyzetéről (Rerum Novárum). Ford.: 

Prohászka Ottokár. Bp., 1991. (Reprint) 61–62. p. 
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Társadalmi téren a körlevél nyomán világszerte új lendületet vett a keresztényszociális tevékenység, kibontakoztak a katolikus nőmozgalmak. Magyarországon nagy jelentőséggel bírt a Farkas Edith3 által 1908-ban alapított Szociális Missziótársulat. Az alapító – Prohászka Ottokár4 hatásá-ra – ismerte fel, hogy megváltozott a nők helye és szerepe, s a problémák megoldására már nem elégségesek a hagyományos jótékonykodási eszkö-zök. Ehhez már a nőkérdéssel foglalkozó, képzett és hivatásos testvérek közössége szükséges: ez lett a Szociális Missziótársulat. A közösség lelki-gyakorlatokat szervezett, szociális és vezetőképző tanfolyamokat tartott, sajtója, könyvkiadása volt. Missziósházakat, iskolákat, napközi otthonokat, népkonyhákat, árvaházakat működtetett. Országos szervezőmunkát végzett a katolikus nők között.5 1923-ban azonban Farkas Edith megváltoztatta a társulatot, egyház-jogilag kongregációvá szervezte át, szigorúbb szabályzatot léptetett életbe. Az eredeti célkitűzéshez ragaszkodók Slachta Margit6 vezetésével 1923. május 12-én megalapították a Szociális Testvérek Társaságát.7 Miként is vélekedik erről Slachta Margit? Megtudhatjuk egy 1923. május 7-én, a püspöki karhoz intézett leveléből:  „A Farkas Edith őméltósága által 1909-ben alapított szeretett Szociális Missziótársulatunk a legutóbbi időig azon szabályzaton állott, melyet a Hercegprímás Őeminenciája az 1915. évi október 27.-én tartott püspöki konferencián ismertetett és amely alapon a Püspöki Kar a Társulatot »el-ismerte«, »megdicsérte«. […] 1923-ban azonban a Főnökasszony új sza-bályzatot adott, mikor azt kézhez vettük, csodálkozva láttuk, hogy az nem más, mint az Angolkisasszonyok Szabályzata. Csupán célkitűzésben tér el attól.” 

                                                   
3  Farkas Edith (1877–1942): Édesapja Farkas Jenő miniszteri tanácsos. Farkas Edith 

korán elkötelezte magát a nővédő mozgalmak mellett, nagy hatást gyakorolt rá gr. 
Pálffy Pálné, dolgozott többek között a Katolikus Nővédő Egyesületben, s 1908-ban 
alapította meg a Szociális Missziótársulatot. WIMMER M. ANZELM OSM: Farkas Edith 
élete. Online: A Szociális Missziótársulat honlapja: http://szocmissz.hu / 
Történetünk. – 2016. szeptember. 

4  Prohászka Ottokár (1858–1927): 1881-ben Rómában szentelték pappá, a filozófia és 
teológia doktora, Székesfehérvár püspöke, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, a 
szociális gondolkodás apostola, a századforduló reformere. Prohászka Ottokár. In: 
Magyar Katolikus Lexikon. XI. Szerk.: Diós István. Bp., 2006. Online: lexi-
kon.katolikus.hu – 2017. március. (továbbiakban: MKL.) 

5  BEÖTHY ZSUZSANNA CECÍLIA SM: Röviden a 100 éves Szociális Missziótársulatról. 
2008. (Kézirat) Ld.: A Szociális Missziótársulat honlapja: http://szocmissz.hu / 
Történetünk. – 2016. szeptember. 

6  Slachta Margit (1884–1974): német-francia szakos polgári iskolai tanár, elkötelezett 
híve a katolikus szociális munkának, a keresztény nővédelemnek, a keresztény 
feminizmus szószólója, a kezdetektől elutasította a náci ideológiát, az 
antiszemitizmust, szóban, írásban és tevőlegesen is részt vett az üldözöttek 
mentésében. 1949-ben emigrált, eleinte még próbált aktív maradni, de aztán 
visszavonult, hallgatásba merült. BALOGH MARGIT: Slachta Margit. In: Rubicon, 2009. 
4. sz. Online: http://www.rubicon.hu – 2017. március. 

7  MONA ILONA – SZEGHALMI ELEMÉR: Salkaházi Sára élete és munkássága. Bp., 1990. 
(továbbiakban: MONA–SZEGHALMI, 1990.) 24. p. 
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 Slachta Margit úgy vélte, hogy az új előírás mentalitása nincs harmóniában a Missziótársulat elé eredetileg kitűzött célokkal. Aggódott, hogy a túlzott aszkézis és fegyelem akadályozza majd a nővéreket speciális feladatuk ellátásában.8 Miért alakult meg a Szociális Testvérek Társasága? Erre a kérdésre is választ ad Slachta Margit: „A szabályzat megmondja, hogy mi a cél: „Lélek-ben megerősödött, hivatásos és képzett munkaerőket adni a társadalomnak minden téren, ahol erre karitatív, szociális, valláserkölcsi, nemzetgazdasá-gi, népegészségügyi, kulturális, nőmozgalmi és állampolgári szempontból szükség van.” Az alakulási jegyzőkönyv azonban ezt a célkitűzést így egészí-ti ki: „mégis avval a hozzáadással, hogy amennyiben a Missziótársulat in-kább karitatív munkát végez, nálunk inkább a szociális és nőmozgalmi munka fog kidomborodni. A mi fő célkitűzésünk tehát a mozgalmak, az államélet terén van, az élet centrumában!”9 Az új társulat megkezdi tevékenységét, az intézményi háttér megte-remtéséhez szükséges pénz összegyűjtésére még az Egyesült Államokba, Kanadába is elutaznak. Az erdélyi, temesvári nővérek is ehhez a társaság-hoz csatlakoznak, ők segédkeznek a kassai letelepedésnél 1927-ben.10 A szlovákiai kerület irányítását – a két ország közötti könnyebb érintkezési lehetőség miatt – az erdélyi kerület vállalta el. A vezetést Báthy Aglája és Hadzsy Olga testvérekre bízták.11 Salkaházi Sára a szociális testvérek kassai megjelenése időszakában az Országos Keresztényszocialista Párt hivatalos lapjának, A Népnek volt a főszerkesztője. Bár az impresszumban nem jelent meg a neve, de ez köztu-domású volt. Ő maga is több, szerkesztőségekhez elküldött bemutatkozó levelében leírta ezt. A Híd szerkesztőségének 1943. június 7-én keltezett levelében a következőket írta: „A cseh megszállás alatt – felvidéki lévén –  állandó novellistája voltam a Prágai Magyar Hírlapnak, Kassai Újságnak és főszerkesztője a Ker. Szoc. Párt hivatalos lapjának, A Nép-nek.”12 1926-ban megjelent a Fekete furulya című novelláskötete, melyért a Kazinczy Társaság választmánya 500 korona jutalomban részesítette.13 Írásaiban egyértelműen megnyilvánul a szociális érzékenység, az elesettek iránti együttérzés s a jó győzelmébe vetett megingathatatlan hit. Erről tanúskodik például A Népben megjelent Haragosok című írás, melyben drámai reali-

                                                   
8  A levél megjelent a Szociális Testvérek Társasága havi közlönyében: Társaságunk 

története. In: A Testvér, 1932. 5. sz. 36. p. 
9  Margit tv.: A Testvér, 1931. 1. sz. 2–3. p. 
10  MONA–SZEGHALMI, 1990. 24–25. p. 
11  MURÁNYI TERÉZ SSS: Szellemben, irányzatban, szeretetben egyek vagyunk veletek. A 

Szociális Testvérek Társasága romániai kerületének rövid története. In: Keresztény 
Szó, 2013. augusztus.  

 Online: http://www.keresztenyszo.katolikhos.ro – 2016. szeptember. 
12  Salkaházi Sára levelének másodpéldánya a Szociális Testvérek Társaságának 

irattárában. 
13  A Kazinczy Társaság választmányi ülése. In: Prágai Magyar Hírlap, 1926. november 

17. 7. p. 
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tással mutatja be, hogyan képes a szegény munkásnegyedben élők között is meglévő hierarchiát áthidalni a keresztényi kiengesztelődés.14  2. Kalandvágyból elköteleződés Valószínűleg egy véletlennek köszönhetően került kapcsolatba a szociális testvérekkel:  „… egyszer aztán… csak úgy barátságból elkíséred az egyik ismerősödet valami gyűlésre… Valami mozgalomba cseppentél bele, ezt már látod. De veled mi történik, azt nem tudod. Máskor, hasonló körülmények között értelmesen szoktál viselkedni… De most csak hangfoszlányok jutnak el hozzád… Csak nézed az előtted beszélő testvért, mintha egyedül neked be-szélne… Nem is tudod mi az, ami ide, ebbe a mai időkben alakult társa-ságba vonz. Nem is valami, de Valaki… és egyszerre egészen megnyugszol, mint aki megtalálta, amit keres.”15  S a következő év, 1928 tavaszán, már részt vett a társaság által szervezett 2 hónapos szociális és népjóléti tanfolyamon, majd 1929 februárjában Szeg-váron kezdte meg próbaévét, noviciátusát. A katolikus egyházjog írja elő ezt az időt, hogy a jelentkező és a szerzetescsalád kölcsönösen megismer-hesse egymást, s ha nem illenek egymáshoz, akkor az újonc minden követ-kezmény nélkül távozhasson. Az újoncot bevezetik a szerzetescsalád lelki-ségébe. A Szociális Testvérek Társaságában ezt így írták körül: „Bencés alapokon álló, modern formában megjelenő, szociális tevékenységet kifejtő szentlelkes élet.”16 Vajon mennyire volt tudatos Salkaházi Sára belépése a társaságba? Lehet, hogy csak egy kalandnak indult? A független, szabad, önálló életet élő újságírónő kíváncsisága munkálkodott benne, hogy ezt is kipróbálja? Sok mindent elárul A Testvér 1929. novemberi számában megjelent szín-darab, amiben azt játsszák el, hogyan érkeznek meg Szegvárra a jelöltek, közöttük Sára:  „Sára be (fehér ingblúz, fekete nyakkendő, zöld szoknya, barna bőrkabát, kalap nélkül, bozontos haj, szájában ceruza. […] Sára: Schalkház Sára vagyok Kassáról. Újságíró vagyok. […] Be akarok lépni a társulatba. Úgy találom, hogy társulatuk mindenben megfelel a mai modern követelményeknek, csak éppen megfelelő sajtóorgánumuk nincs. Márpedig a mai világban sajtó nélkül nem lehet boldogulni. Azt hi-szem, az a hivatásom, hogy megcsináljam a társulat lapját. Nem gondolja? Theodóra testvér: Mindenesetre nagyon szép és jó gondolat, csak a kivitel természetesen egy kicsit nehézkes. Sára (nyugodtan és kedélyesen közbe): Óh, én nem ismerek akadályokat! Nem is tudja, hogy mit nyer a társulat bennem! Theodóra testvér (a meglepetéstől megnémul). Sára (ropogtatja a ceruzát): Ugye maguknál nem kell túl sokat imádkoz-ni? 

                                                   
14  SCHALKHÁZ SÁRA: Haragosok. In: A Nép, 1927. március 13. 3. p. 
15  A Lélek Szava, 1941. IX. 79. p. Ld.: MONA–SZEGHALMI, 1990. 21. p. 
16  MONA–SZEGHALMI, 1990. 25. p. 
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Theodóra testvér: Hm… igen… hát kérem, az úgy van, hogy aki lelki életet akar élni… Sára (közben fejét vakarva, kissé megdöbbenve): Lelki élet?!... Theodóra testvér (kétségbeesetten): Bizonyos időt a noviciátusban kell tölteni… Sára (ismét vakarja a fejét): Noviciátus?... Az hol van?... Az mi?... Ott so-kat kell böjtölni?... […] És az izé… a noviciátus meddig tart? […] Theodóra testvér: Vannak esetek, hogy csak két év… Sára (fejét vakarva): Két év? … Hát, ha muszáj… (Indul leülni, de vissza-fordul, megint megvakarja a fejét): Két év… (Fejét csóválva erélyesen, mozgó ceruzával a szájában leül).”17  A noviciátusban, a testvérek közt eltöltött idő alatt azonban sokat ta-nult, ismerkedett saját magával, egyre közelebb került Istenhez, Krisztus-hoz, de kétségek továbbra is gyötörték. 1930 pünkösdjén tette le fogadal-mát, majd ezt írta naplójában:  „Fogadalomtétel után, másnap: Tegnap, utolsó percben Ilona tv. is visszalépett a fogadalomtételtől. Jó, – h. nem 2 nappal hamarabb, mert biztos, hogy még v. 3-4-5 ember visszalépett volna. Én is azt mondtam, h. biztos visszaléptem volna! Ezt mondtam tegnap, fogadalomtétel után. Ma pedig? Miután letettem a fogadalmat, az Úristen kegyelméből botorkáló, földönjáró, […] [olvashatatlan szó – V. I.] lélekkel, ezt mondom: nem, én csak úgy léphettem volna vissza, ha mindjárt elmegyek a társulattól is. Mert ez nekem annyit jelentett volna, minthogy nincs hivatásom! Hát méltó vagyok fogadalomtételre? Méltó vagyok jegyesi életre? El vagyok készülve hivatásra? Nem és százszor nem. Két év előtt még cigarettázó, mulatozó, cigánnyal huzatós könnyelmű ember voltam! Hát mit akarok most néhány hónap mulva? – Egy éve, h. a társulatban vagyok, 20 hónapja, h. hivatásomra ráébredtem! Tehát nem is két év! Nos, akkor beszélhetek-e elkészültségről? Nem, nem, nem! És lám, tegnap mégis ott térdeltem és mondtam kicsit akadozó nyelvvel, kicsit meghatottan, kicsit mégis szárazon: „Édes megváltóm, Uram Jézus… Nem a magam erejéből mondtam, nem a magam elhatározásából, hanem azéból, aki kiválasztott és hívott és hozott! És persze már nem mondhatok semmi mást, csak azt, h. Áldott legyen az Isten! Alleluja! Alleluja! Alleluja! –”18  Másfél hónappal később is így írt még:  „1930. VII. 25. Milyen hálásnak kell lennem! Ha elgondolom: honnan és hová hozott az Úristen, honnan hová indított el(?)! Hát tulajdonképpen mit is hagytam 
                                                   
17  A Testvér, 1929. 3. sz. Ld.: SCHÉDA MÁRIA: Boldog vagy, Sára? Bp., 2004. 

(továbbiakban: SCHÉDA, 2004.) 32–34. p. 
18  Salkaházi Sára 1929–1930-ban készült lelki naplója a Szociális Testvérek Társasága 

irattárában. (továbbiakban: Napló) 1930. június 9. vagy 10. (Valószínűleg, mivel 
1930-ban pünkösd június 8–9-re esett.) Választott jelmondata az Alleluja – 
dicsérjétek az urat. 
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ott? Bűnt, piszkot, nyomorúságot, egyedüliséget, gondokat és kaptam cserébe nagy-nagy boldogságot, Krisztust, mint jegyest! – Nagyon kísértget az ördög és fülembe duruzsolja, mindazt amit szerettem és otthagytam. Gondolatban csábítólag dobja elém mindazt, ami volt, amit szerettem életemben: önállóság, cigaretta, kávéház, csavargás a nagyvilágban hajadonfőtt, zsebredugott kézzel […] [olvashatatlan szó – V. I.], friss vacsora egy kis kocsmában, cigányzene… Oh Krisztus, Krisztus, segíts! – Vajon mi ez? Akarom-e ezt a szívem mélyén, vágyom rá? Vagy csak meg kell küzdenem? Oh segíts, segíts én jegyesem! Bajban vagyok, fogom a kezed, nem engedem el, Te se engedj engem!”19  3. Szociális és nőmozgalmi munka, komáromi megpróbáltatások Ettől az időponttól kezdve azonban nem volt megállás. Valóban embert próbáló mennyiségű feladatot kapott. Dolgozott azonban fáradhatatlanul, munkabírása egészen bámulatos. Kassán tevékenykedett az egyházközségben, karitászgyűléseket tartott, sikeres élelmiszergyűjtést szervezett, Szent Imre herceg halála 900. évfordulójának ünnepségeire 600 tagú zarándoklatot vezetett Budapestre. A társaság fő feladata azonban a szociális és nőmozgalmi munka volt, ezen a területen 1931 tavaszától szervező-előadó körúton vett részt Ungváron, Munkácson, Tornalján, Gálszécsen, Rimaszombatban, Beregszászon.20 Útjait, előadásait figyelemmel kísérte a sajtó. Salkaházi Sára egy albumban21 gyűjtötte össze a megjelent írásokat. Találunk itt tudósításokat a Prágai Magyar Hírlapból, a Kassai Újságból, A Népből, a Kárpáti Magyar Hírlapból. Álljon itt egy részlet a sok-sok híradásból:  „Schalkház Sára szociális testvér előadásai Ungváron és Munkácson. Nagysikerű, háromnapos előadássorozatot rendezett az ungvári Katolikus Legényegyesület a katolikus kultúrház épületében leányok és asszonyok részére, melyen Schalkház Sára szociális testvér, akit lapunk olvasói, mint írónőt is előnyösen ismernek, tartott a Szlovenszkóban is már meginduló katolikus mozgalmakról szóló, értékes előadásokat. Az első két napot a katolikus leányifjúsági mozgalom ismertetésének szentelte és meggyőző szavainak eredményeként második estén meg is alakult az ungvári katolikus leányegyesület, melyhez csaknem 80 leány csatlakozott írásbeli jelentkezés alapján. Harmadik estén két előadást tartott: a katolikus öntudatról és ismertette a Szociális Testvérek Társaságát. A termet zsúfolásig megtöltő közönség nagy lelkesedéssel hallgatta végig szavait s az előadás után számos meghívást kapott újabb előadássorozat megtartására.”22  A sajtó szerepét változatlanul nagy fontosságúnak tartotta, erőfeszítéseit siker koronázta, szerkesztésében megjelent a Katholikus Nő, Csehszlovákia egyetlen nőmozgalmi lapja. Törekvéseit, elképzeléseit jól dokumentálják a lapszámok. Az 1932. évi I. évfolyam 7. száma Kassán 

                                                   
19  Napló, 1930. június 25. 
20  MONA–SZEGHALMI, 1990. 33–34. p. 
21  Az album a Szociális Testvérek Társaságának irattárában található. 
22  Prágai Magyar Hírlap, 1931. április 27. (A cikk kivágott példánya az albumban.) 
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jelent meg szeptember 15-én. Rögtön a címoldal egyértelműsíti a lap jellegét: „Katholikus nőmozgalmi lap”. A tartalomjegyzék is itt található: „Tost Barna: Veni Sancte Spiritus; Balassa Józsefné: Az első kath. leányifjúsági hét; Dr. Pfeiffer Miklós: Katholikus szociális elvek; Rády Elemér: Főiskoláslányok; Bartha Béla: A liturgikus mozgalomról általában; Szociális problémák és a nő: A Francia Nőszövetség és a házasságjog reformszervezete; Szociális hírek; Leányifjúság: Schalkház Sára: Új munkaév kezdetén; Adorján Mária: Az első találkozás. – Leveles láda.” Továbbá megtudjuk, hogy a szerkesztőség és kiadóhivatal Kassán található a Masaryk körút 23. szám alatt. A címlap belső oldalán további információk találhatók, melyek szerint a lapot a Szociális Testvérek adják ki, felelős szerkesztő Schalkház Sára szociális testvér, az évi előfizetés ára 15 korona, külföldre 20 korona, az egyes lapszám ára 1.80. Megjelenik július és augusztus kivételével minden hónap 15-én. A lap fűzött, a borító (szürkés) vastagabb papírból készült, könyvszerűen tördelt, fotókat nem tartalmaz. A Kereskedelmi és Ipari Nyomda nyomta.23 A Katholikus Nő 1932. december 15-i számának belső borítóján már azt olvashatjuk, hogy a lap szerkesztőségét és kiadóhivatalát Komáromba helyezték át, s az új cím, Komárno-Komárom, Városház utca 4. Ide várják a cikkeket, tudósításokat.24 Mit jelent ez? Azt, hogy Salkaházi Sárát Kassáról Komáromba helyezték át, mert a társaság szeretett volna ott is megtelepedni, s a szervező munkát rábízták, vállalnia kellett hitoktatást, karitászt, a „Liturgia” könyv- és kegytárgyüzlet vezetését. Helyzete egyáltalán nem volt egyszerű, a legyőzendő akadályokat, a nehézségeket igen részletesen feltárta többoldalas leveleiben, melyet a társaság kassai főnöknőjének, Hadzsy Olgának írt. Írásaiban nagyon őszinte volt, nem titkolta érzéseit, véleményét a körülötte levőkről, legyen az akár negatív is. 1932. október 18-án a megérkezéséről számolt be: „Drága jó Olga Testvér! Hosszú – és bizony – fárasztó út után szakadó esőben érkeztem Komáromba. Az állomáson Bíró tanár úr25 várt. Egyenesen a zárdába hajtottunk. […] Ideiglenesen – néhány hónapig, de lehet, hogy csak hétig – 28 órát kell adnom a katholikus iskolában, a községi iskolában és a polgári leányiskolában.” Igen mostoha lakhatási körülmények fogadták: „Tulajdonképpen nincsen szobám még egy fiókom, szekrényem sem, egész nap zongoráznak mellettem s – például – a mosdási lehetőség is a legrosszabb.” Már itt szó esett az üzletről: „Az üzlet november elsején átvehető lesz. Az egész város várja a megnyitást s különösen a hölgyek már nagyon számítanak arra, hogy a karácsonyi bevásárlást ott tehetik meg.”26 
                                                   
23  Katholikus Nő, 1932. 7. sz. Borító. 
24  Katholikus Nő, 1932. 9–10. sz. Belső borító. 
25  Bíró Lucián Géza (1898–1990): bencés szerzetes-tanár, lapszerkesztő, tankönyvíró, a 

komáromi, a pápai és komáromi bencés gimnázium tanára, igazgatója, a 
pannonhalmi főapát szlovákiai vikáriusa. Bíró Lucián Géza. In: A (cseh)szlovákiai 
magyarok lexikona. Online: http://adatbank.sk/lexikon – 2017. március. Nagyon 
sokat segített Salkaházi Sárának a komáromi munkája során, szinte valamennyi 
levelében említi a nevét. 

26  Levél Hadzsy Olgának. 1932. október 18. (A felhasznált levelek gépeltek, kézzel 
aláírtak, a Szociális Testvérek Társasága irattárában találhatók.) 
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Az elképzelések szerint a feladatokat három nővérre szabták, Salkaházi Sára egyelőre azonban egyedül volt. Nagyon kimerítették a lakhatással kapcsolatos, a hivatalos ügyek intézése, a sok tanítási óra:  „Tegnap volt a legnehezebb napom. Hat órám volt. Szerencse csak az, hogy két-két óra, s közben egy óra szünet. […] A nagyobbakat nagyon kell fegyelmeznem, olyan hálás vagyok, hogy az Úristen olyan erős hangot adott nekem. Ámbár ma már nagyon érzem a torkomat és a fáradságot. […] 13 osztályom van. Hogy mikor fogom tudni csak a felének is a nevét, nem is sejtem. […] Olyan otthontalan vagyok, hogy így még jobban érzem az egyedüllétet.”27  A Szent Anna zárdában rendbe tettek számára egy lakrészt, alapvető felújításokat is elvégeztek, kapott bútorokat, lehetett főzni, s bár a fürdőszoba nem volt használható, de a „klozet” igen, tehát érkezhetett Emma testvér, akit nagyon várt már. Természetesen rengeteg volt még a renoválni való. Leveleiben a legapróbb részleteket is leírta, az október 23-án keltben például még a törlőruhát is megemlíti. Nem feledkezett meg azonban arról sem, hogy kinyilvánítsa háláját komáromi segítőinek. Nyomdát is talált – Metlesich Nyomda – a Katholikus Nő számára, s a lap kiadásáért 105 koronával kevesebbet kértek, mint Kassán, összesen 735 koronát.28 Kicsit nehézkesen ment a társaság letelepedésének hivatalos elintézése, a lakrészük felújítása, a könyvüzlet birtokba vétele. Nagyon várta Olga testvért:  „Jöjj minél előbb, még hétfőn. A helyzet súlyos. […] Én örömmel vállalok minden nehézséget, rossz elhelyezkedést, kellemetlen beosztást s az egész elrendezetlen helyzetet, ha tudom, hogy az a Társulat javára válik.”29  „Már nagyon fáradt vagyok. Közben folyton lelkiismeretbeli furdalásaim vagyok [sic!], hogy soha, egyetlenegy órára sem tudok elkészülni! Most a lapot akarom megcsinálni. Csak lenne néhány nyugodt percem! Novemberben nem tudtunk lelkimagányt tartani. […] Bocsáss meg édes Olga testvér, de már olyan fáradt vagyok, hogy gondolkozni sem tudok. Nagyon sok mondanivalóm lenne. Fáradt vagyok, egyedül vagyok, sokat sírok. Anyámnak kezét csókolom, nem tudok írni, igazán nincs időm. Mindenkiért imádkozom. És kérem mindenki imáját.”30  Emma testvérrel is gondjai voltak: „Olyan nagyon nehéz vele, olyan egészen más, mint odahaza volt. Nehezen mozog, mintha még az értelme is megnehezült volna. Még a háztartással kapcsolatban sem vesz le semmi gondot rólam, nem törődik semmivel sem, igazán néha egészen el vagyok keseredve.”31 Közben megjárta Budapestet is, s 1933. január közepén megérkezett a harmadik nővér, Erna testvér. Így hárman lettek egy 

                                                   
27  Levél Hadzsy Olgának. 1932. október 20. 
28  Levél Hadzsy Olgának. 1932. október 23. 
29  Levél Hadzsy Olgának. 1932. november 11. 
30  Levél Hadzsy Olgának. 1932. december 2. 
31  Levél Hadzsy Olgának. 1932. december 18. 
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szobában, mert még mindig nem készült el az alsó helyiség. Az üzlet átvétele azonban látótávolságba került. Bíztak benne, hogy lesz elég bevétel, mert számítottak arra, hogy náluk fognak vásárolni a katolikus iskolák nemcsak könyveket, hanem papírt is.32 Salkaházi Sárát továbbra is számon tartották az irodalmi életben, meghívást kapott a Csehszlovákiai Katholikus Magyar Írók Szövetsége alakuló ülésére 1933. február 10-re Pozsonyba, ahol beválasztották az országos választmányba. Ott-tartózkodása során járt Bubnič püspöknél33, akinél szó esett a katolikus lányok és nők körében végzett szervező munka tervezett fellendítéséről, melyben kiemelt szerepet szántak a Szociális Testvérek Társaságának. „Társaságunk hivatalosan meg van bízva a magyar kath. nők és lányok megszervezésével. Én ennek igen nagy jelentőséget tulajdonítok: most már nem félhet tőlünk senki, hiszen kötelességünk a szervezés, másodszor a pp. [= püspöki] kar védelme alatt dolgozunk, s így minden kath. nőegyesületnek kötelező lecsatlakozni, senki sem akadékoskodhat: sem plébánosok, sem egyes egyesületi vezetők s nyugodtan és bátran szervezhetünk új egyesületeket és klubokat.”34 Salkaházi Sára munkatempójához egy idézet ( e néhány sort már kézírással fűzte hozzá 3 oldalas gépelt leveléhez): „18-án Pozsonyban tartok előadást. Ma [16-án] gyűlés pr.[elátus] úrnál, holnap 17-én gyűlés, holnapután utazás, vasárnap M.[argit] tv [= testvér],35 jaj istenem! oly sűrű a program!... A levelezésem áll!”36 A munka azonban haladt, kinyitott a „Liturgia” üzlet, a karitászban bevezette az élelmiszer-gyűjtést, melyből gyermekkonyhát hozott létre, 500 gyermeknek biztosítva ellátást. Elkezdte a családlátogatást Komárom nyomornegyedében, a „Werk”-ekben: az 1848–49-es, kiürített katonai erődítményekben laktak ugyanis a legszegényebbek. Szervezte a leányifjúsági mozgalmat, előadásokat tartott. A szervező munkához vezetőkre is szükség volt, ezért képzésükre tanulmányi heteket indítottak, egy volt már Kassán 1932-ben, a másodikra Komáromban került sor 1933 júliusában. Nagy bánat is érte Sárát, mert Olga testvért a csehszlovák hatóságok kiutasították Kassáról, helyét a lengyel állampolgárságú Kowalcze Anitta testvér vette át.37 A következő sorokat már neki írta november 18-án:  „nem is gondolhatok most egyelőre pihenésre. Sőt, e héten még éjszakázom is […] hetenkint négyszer még mindig ötkor kelünk, de mit tegyek. Teljes lehetetlenség mindent elvégeznem.[…] Gondold el: az üzlettel foglalkozni, hitoktatás, az egész Karitász munkát vezetni – most rengeteg munka van, a Népjóléti Központ munkája – ez is nagyban megindult most, itt a házban a szegényeket is egy kicsit kézben kell 
                                                   
32  Levelek Hadzsy Olgának. 1933. január 14. és január 18. 
33  Bubnics Mihály (1877–1945): 1939-től haláláig a rozsnyói egyházmegye püspöke, 

egyik legfőbb szervezője volt az Actio Catholicának. Bubnics Mihály. In: MKL. II. köt. 
Bp., 1996. 

34  Levél Hadzsy Olgának. 1933. február 12. 
35  Slachta Margit is előadást tart Pozsonyban. 
36  Levél Hadzsy Olgának. 1933. március 16. 
37  MONA–SZEGHALMI, 1990. 36–38. p. 
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tartani, folytatni a levelezést vidékkel a Nőszövetséggel kapcsolatban, vezetni a Szívgárdát és a leánykört, a Kath. Nőt szerkeszteni és most még az adminisztrációt is megcsinálni s végül a megélhetésünkkel kapcsolatban is gondokat viselni, házat vezetni, szóval sok-sok egy kicsit.”38  S mindeközben nagyon oda kellett figyelniük a kiadásaikra. Ugyanebben a levélben írta, hogy a takarékoskodás érdekében nem a villanyt használják, hanem petróleummal világítanak. Többnyire abból főztek, amit ajándékba kaptak: két hétig nyulat ettek, mert kettőt kaptak egyszerre. „Finom volt, csak kicsit sok.” A hitoktatást azonban végül csak feladta. „A hitoktatást kénytelen voltam lemondani. Nem tehettem másképp, nem bírtam elvégezni.”39 Igazán elismerésre méltó, hogy eddig is vállalta, hiszen egy évvel ezelőtti ideérkezésekor pár hétről, legfeljebb néhány hónapról volt szó az egyházközségben. A Komáromban töltött idő alatt sokszor érezte úgy, hogy egyedül van, nem kap eligazítást, direktívát a társaságtól. A Liturgia üzletben kevés volt a bevétel, szóba került, hogy átadnák másnak, bár ő szívesen foglalkozott vele. Mindezekről több levelében is szót ejtett. A legnagyobb fájdalom számára azonban valószínűleg az volt, hogy meg kellett szüntetnie a Katholikus Nőt. Erről az 1934. április 4-i levélben írt. A szlovenszkói és az erdélyi kerület összevonásakor ugyanis az új főnöknő úgy döntött, hogy az új kerületnek elég lesz egy nőmozgalmi lap is. Ez A Nap, amely már 1921 óta jelent meg az erdélyi testvérek szerkesztésében.40  4. Új kihívás? – brazíliai missziós tervek A komáromi embert próbáló kihívások után nem csoda, hogy nagy megkönnyebbüléssel fogadta, mikor 1934 nyarának végén kiderült, hogy visszatérhet Kassára, mert országos szervező munka kezdődött. „Édes jó Anitta testvérem, kimondhatatlanul boldog vagyok, hogy az Úristen kegyelméből visszamehetek Kassára.”41 1934 októberétől tehát Kassán munkálkodott, feladatul a Szlovenszkói Katolikus Ifjúsági Egyesület és a Nőszövetség szervezését kapta. Jól végezte a munkát, de a kassai közösségben sokasodtak a nehézségek. Helyi elöljárójával a legnagyobb ellentétet a temperamentumuk különbségében fogalmazta meg: „Én kolerikus vagyok, ő melankolikus. Én közlékeny vagyok, ő teljesen zárkózott; én hangos, ő csendes; én durva, ő finom; én erős, ő törékeny; – szóval a lehető két nagyobb ellentét. Persze hogy nehéz. De honnan tudom, hogy ő nem szenved? – Talán jobban szenved, mint én, éppen tőlem!...”42 A konfliktusok azonban nem akadályozták meg abban, hogy kurzusokat, tanulmányi heteket szervezzen, ezeken előadásokat tartson az elkövetkező két évben, s nemcsak Kassán, hanem Érsekújváron, Pozsonyban, Losoncon, Nyitrán, Bártfafürdőn. Ezt a tevékenységet ezúttal 

                                                   
38  Levél Kowalcze Anittának. 1933. november 18. 
39  Levél Kowalcze Anittának. 1933. december 6. 
40  SCHÉDA, 2004. 61. p. 
41  Levél Kowalcze Anittának. 1935. augusztus 19. 
42  Napló, 1935. június 4. – MONA–SZEGHALMI, 1990. 42. p. 
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is figyelemmel kísérte a sajtó, többek között a Prágai Magyar Hírlap, a Komáromi Lapok, a Kassai Újság. Az egyik cikket éppen Salkaházi Sára írta Syphax aláírással. Átütő nagy sikere volt a kassai katolikus leány-kurzusnak címmel. „Még élénken emlékezetében él a kassai leány- és hölgyközösségnek az a ciklus, melyet az elmúlt télen rendezett meg az Actio Catholica »A fiatal leány életútja a jegyességig« címmel. A tavalyi szépen sikerült kezdeményezésnek köszönhető, hogy az idei második »Eljegyzéstől az oltárig« című ciklus előadásai alkalmával az Orsolya-zárda nagyterme szűknek bizonyult a naponta mintegy 400 hallgató befogadására. Ritkaságszámba megy, hogy egy katolikus s kizárólag nők részére rendezett valláserkölcsi előadás-sorozat egy teljes héten keresztül ennyire lekösse a hallgatóságot.” Az előadásokon a jegyesség etikájáról, a házasság szentségéről és felbonthatatlanságáról, a mai férfi asszonyideáljáról, a női lélek bensőségéről s finom ízléséről, a házasság gazdasági megalapozásáról, a házassági hivatás egészségtanáról esett szó. Az előadók között ott volt többek között Carsky József püspök,43 Bartha Béla hitoktató, dr. Sztudinka Gyula ügyvéd, Münster Irma, dr. Csaba Margit egyetemi tanársegéd, Tost Barna prelátus kanonok.44 Közben azonban egyre inkább érezte, változtatni szeretne, más helyen, más területen is kipróbálná magát. Talán egy új kihívás? Már 1935 nyarán levélben fordult Slachta Margithoz, Brazíliába menne, missziós munkára. „Az Úristen kegyelméből teljesen átélve és megbizonyosodva szociális testvéri hivatásomról s arról, hogy az én szolgálatomat és odaadottságomat a mi Társaságunkban akarja tőlem az Úristen, mégis egy idő óta különös indításokkal, sugallatokkal és vágyakozással kapcsolja lelkemet a missiók gondolata felé. […] add meg nekem a reménységet arra, hogy amikor lehetséges és aktuális lesz, lehessek én – minden gyarlóságom és nyomorúságom mellett – az a szerencsés kiválasztott, aki a missiók területére elviszi Társaságunk munkáját!”45 Természetesen nem volt egyszerű egy ilyen utat előkészíteni, rengeteg a bizonytalanság. S hiába sürgették az óceánon túlról, hogy várnának segítséget, de sok a kérdés. Kétségeiről, a tárgyalásokról, levelezésekről Szelecz Arnold,46 Brazíliában tartózkodó plébánossal Slachta Margit beszámolt Salkaházi Sárának.47 1937. december 12-én azonban már leírta egyértelműen, hogy ő lesz az, aki kiutazik Brazíliába, egyetlen feltétel van, magyar állampolgárnak kell lennie a kiutazónak:  

                                                   
43  Csárszky József (1870–1953): megyéspüspök. 1925-től rozsnyói, majd kassai püspök. 

1938-tól 1945-ig a kassai, rozsnyói és szatmári egyházmegyék kormányzója Eperjes 
székhellyel. Ld. MKL. II. köt. Bp., 1996. 

44  Prágai Magyar Hírlap, 1936. február 25. (A cikk kivágott példánya a már korábban 
említett albumban.) 

45  Levél Slachta Margitnak. 1935. június 26. 
46  Szelecz Arnold Ferenc (1900–1972): plébános, tanár. 1931 és 1939 között a brazíliai 

magyar telepesek missziós lelkésze, 1939 és 1972 között a brazil Villa Anastacio-i 
plébániát megszervező plébános, hitoktató, tanár. Vö. MKL. XII. köt. Bp., 2007. 

47  Slachta Margit levelei Salkaházi Sárának, 1937. május 3., 1937. augusztus 4. 
(Hofgastein) 
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„A magyar hazához való hűségeden a legtávolabbról sem kételkedem, azonban miután családod Csehszlovákiában él, állampolgárságod letétele részedről mindenesetre meggondolandó, mert úgy hiszem, hogyha valaki leteszi az állampolgárságot, valószínűleg nem engedi be többé a csehszlovák állam. […] Az is lehetséges természetesen, hogy soha semmiféle komplikációt nem fog ez okozni. Az azonban kétségtelen, hogy ezt nagyon át kell gondolni. […] Arra kérlek tehát, hogy imádkozzál, azután dönts.”  A másik, Sárának igen nehezen feldolgozható feltétel, hogy csak civil ruhában mehet, tehát le kell vennie a társulat szürke ruháját, melyet még 1929-ben öltött fel.48 Úgy tűnt azonban, hogy mindent kész vállalni. Búcsúzáskor, elváláskor óhatatlanul felidézzük a múltat, a meghatározó élményeinket, emlékezünk. Sára is így tett, két ilyen jellegű írása is született ebben az időszakban, az egyikben gyerekkorára, a másikban a felnőtté válás időszakára tekintett vissza. Talán készülődés ez a messzi útra, azoknak az emlékeknek az „összecsomagolása”, amelyeket magával akart vinni oly távol hazájától. A Húsvéti emlékben egy gyerekkori csínytevését eleveníti fel, de a be-vezető sorok sokat elárulnak:  „Gyermekkorom legkedvesebb ünnepe a húsvét volt. Ez a leghosszabb ünnep és tele van csodálatosabbnál csodálatosabb dolgokkal… Húsvét kö-rül az egész hétköznapi életünk megváltozott. Nagyszerdától kezdve már nem ettünk húst, hiszen az utolsó böjti napokat éltük! Azután mindennap elmentünk a templomba s nem a szokott csendes misét hallgattuk, hanem gyermekszívvel is ámuldoztunk azokon a fenséges, titokzatos szertartáso-kon, melyeket ilyenkor az Egyház végez. Sokat nem értettünk belőle, de azt igen, hogy nagy dolgokat ünnepelünk… Ünnepi ruhába öltöztünk, az új sötétkék selyemsapkát is felvehettük, ka-bátunkra tiszta, új matrózgallér került, kezünkben szorongattuk kis ima-könyvünket, mely szebbnél-szebb szentképeket rejtett magában, s így mentünk misére, a premontreiekhez. Elöl mi ketten húgommal, utánunk meg anyánk, keresztanyámmal. A templomban megvolt a szokott he-lyünk. Balra az első padban, annak is a balszélén. Tudta ezt a templomban mindenki.”49  A másik írásban, a Kassai lányok húsz évvel ezelőtt… címűben a két barátnőjével, volt iskolatársával, Garbera Annával és Forgách Erzsébettel közösen vezetett naplót lapozgatja. 1919. február 19-től írták 1920. november 13-ig, s a tréfa és szomorúság, a vidámság és fájdalom mellett, ami egyértelműen kiviláglik,az a lángoló hazaszeretet, a törhetetlen hit az anyaországhoz való visszatérésben, ami leginkább jellemezte az akkori kassai magyar lányokat. „Nagy dolog volt ez pedig akkor. Hiszen az a két esztendő, amit a füzet összefoglal, éppen a legfájdalmasabb, legkeservesebb két esztendő: az elszakítás, a vörösök bevonulása, a csehek 
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visszajövetele s legvégén gyászkeretbe foglaltan, kereszttel jelölve az a nap, melyen a magyar országgyűlés a trianoni békeszerződést ratifikálta.”50 Sajnálatos módon az ilyen jellegű írásai nagyon megritkultak a 30-as években. Erre már tényleg nem maradt sem ideje, s valószínűleg energiája sem. 1938 elején Budapesten, a Katholikus Háziasszonyok Országos Szövetségében tevékenykedett, a Szent Zita körökben szervezett háztartási alkalmazottakkal foglalkozott. Rövid idő alatt eljutott a hír elöljáróihoz kiemelkedő munkájáról, ezért visszavehette a testvérek „kültag” ruháját, tehát nem kellett civilben járnia.51 1938. május 25-e és 29-e között rendezték meg Budapesten a 34. Eucharisztikus Világkongresszust. Az első nemzetközi eucharisztikus kongresszust 1881. július 28-tól Franciaországban, Lille-ben tartották meg, ténylegesen világméretűvé azonban a két világháború között vált. A rendezvények a vallásos élet elmélyítésének igen hatásos eszközei voltak, amelyek a résztvevők hatalmas számával és rendkívüli buzgóságával a katolikus egyház egységéről és hitének szilárdságáról tettek az egész világ színe előtt tanúbizonyságot. Ezeknek a kongresszusoknak a hatékonyságát növelte az új kor technikai vívmányainak egész sora: a sajtó, a rádió, a film, illetve a tömegek látványos mozgatása.52 Kétségtelen, hogy ez a rendezvény a magyar katolicizmus huszadik századi történetének legnagyobb szabású ünnepségsorozata volt. A pápát Eugenio Pacelli bíboros államtitkár, pápai legátus, a későbbi XII. Piusz pápa képviselte.53 Salkaházi Sára is részt vett az ünnepségen, Forgách Erzsébetnek levélben számolt be lenyűgöző élményeiről:  „Kimondhatatlanul hálás vagyok az Úristennek mindenért, ami így jutott nekem, mert minden olyan mély és fenséges élmény volt, ami nem egy-könnyen tér vissza, s talán egyetlen az életben. A kongresszus megnyitá-sán ott voltam, de persze csak a távolból hallgattam, így is gyönyörű volt. A két legszebb ünnepségen azonban, hála a jó Istennek, részt vehettem s ez a kettő: a legátusi mise és a délutáni szentséges körmenet. A legátusi misén egy másik kültaggal együtt mentünk, mert nem mehettünk a test-vérekkel. Először fájt, hogy külön voltunk, de aztán nagyon örültem, mert benne voltunk a tömegben, s ez olyan jó volt. Hogy semmi külön helyen, hanem bent a tömegben, a többi egyszerű emberkék között. Kimondhatat-lan élmény volt ez a szentmise, nem is lehetett másként, mint repeső szív-vel, szárnyaló lélekkel hallgatni. […] Kimondhatatlanul szép volt. És a ko-rona a pápa beszéde… de ezt Te mind hallottad a rádión keresztül… A délutáni körmeneten is részt vettem. Már maga a gyülekezés is a Bazili-ka előtt. Ahogy jöttek a különböző ifjúsági és felnőtt egyesületek, apáca- és szerzetesrendek, majd a világi méltóságok a gyönyörű pompás ruhák-ban. A püspökök és bíborosok… S látni a sok abesszin papot, négert és kí-nait, törököt, mindegyiket a maga sajátos viseletében, s boldogan lelken-dezni azon, hogy az Egyházban milyen csodaszép harmóniában és szeretetben van együtt minden. […]” Írt a brazíliai útról is: „Erzsike imád-
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kozzál, hogy segítsen meg az Úristen, és vigyen ki, már igen nagyon vá-gyódom… Most ezen a nyáron dől el, vagy ősz elején…”54  Nyár végén Kassán, a Katolikus Legényegylet dísztermében ünnepség keretében búcsúztatták az utazni készülő Sárát. A rendezvény jól mutatta, hogy milyen nagy tiszteletnek, elismertségnek örvendett szülővárosában. A Kassai Újság így emlékezett meg az eseményről:  „Čársky püspök megnyitó beszédében párhuzamot vont Julián szerzetes és Sára testvér vállalkozása és útja között. Az előbbi a XIII. században nekivágott az Ázsia belsejébe vezető ismeretlen útnak és az ott reá várakozó számtalan veszélynek, hogy az őshazában maradt magyar testvéreket felkeresse és hírt hozzon felőlük. Sára testvér is ilyen hősi feladatra vállalkozott. Csakhogy előtte már ismeretes mindaz a veszély, nehézség, küzdelem, amit magára vállal. Nem az őshazában maradtak után megy, hanem azokat keresi fel, akik a hazai földön nem tudtak itt gyökeret verni és idegenben próbálnak szerencsét, Brazíliában. Ezeknek az elszakadt testvéreknek anyagi, kulturális támogatást nyújtani és lelki vigaszt vinni – igazi nemzet- és lélekmentés. Értékes missziós munka. Mint az egyházmegye feje, köszönetet mond Sára testvérnek az egész Szlovenszkón, egyházmegyéjében és Kassán kifejtett tevékenységéért. Főpásztori áldását adja rá és kéri a jó Istent, hogy új munkaterén is árassza el kegyelmével. A katolikus Nőegylet nevében özv. Balassa Jánosné, az ismerősök és a közönség nevében Cselényi József pápai kamarás búcsúztatta el közvetlen, meleg hangú beszédben Sára testvért.”55  A brazíliai utat azonban megakadályozta a háború kitörése, álma nem valósulhatott meg. Salkaházi Sára még sokáig hitt, bizakodott benne, őrizte a reményt évekig. Egy újabb csalódás, amivel meg kellett küzdenie, de feladatok nélkül nem maradt.  5. Segélyakciók a visszacsatolt területeken Az első bécsi döntés után, a miniszterelnöki hivatal kezdeményezésére elindították a Magyar a Magyarért Mozgalmat a visszacsatolt területek lakosságának megsegítésére 1938. október elején. Létrehozását az indokolta, hogy – noha Csehszlovákia szociális politikája fejlettebb volt, mint a magyarországi – Dél-Szlovákiában magas volt a munkanélküliség, s így e területek Magyarországhoz csatolását követően komoly szociális gondokra lehetett számítani. Célja a hátrányos helyzetben élő lakosság megsegítése, az anyaországba való beilleszkedésük elősegítése volt. Emellett a mozgalomnak bizonyítania kellett Magyarország és a magyarországi lakosság szolidaritását is a kisebbségben élőkkel szemben. Céljai megvalósítása érdekében országos gyűjtést hirdetett, amelybe a magyarországi népesség széles körei kapcsolódtak be, s amelyet a politikai 
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jobb- és baloldal egyaránt támogatott. A gyűjtőakció eredményeképpen összesen 6,8 millió pengő gyűlt össze, amelyet a visszacsatolást követően élelmiszer, tüzelőanyag és pénzsegélyek formájában osztottak ki a rászorulóknak.56 A segélyakció lebonyolítására szociális munkásokat bíztak meg, közöttük szerzetesnővéreket. Salkaházi Sára is ebbe a munkába kapott beosztást, 1938. november 9-től 1939. január 10-ig a szepesi, illetve a kassai járásban dolgozott. 1939 első hónapjait Budapesten töltötte, a Katolikus Női Szociális Képző ügyeit intézte.57 Márciusban Kárpátalja is visszakerült az anyaországhoz, Salkaházi Sára március 24-től a técsői járás szociális előadója, novembertől pedig a rahói járásé is. Ebben a beosztásban maradt 1941 februárjáig hivatalos szegénygondozóként, s egyúttal közreműködött a szociális közigazgatásban is. Kiváló, elismerésre méltó munkát végzett.58 A körülményekről, megrázó tapasztalatairól ő maga így számolt be:  „Már olyan régen terveztem, hogy írok Técsőről a közösségnek, de olyan jó százféle munkába belekapaszkodni s mindig odázni. Szinte azt sem tu-dom, hogy hol kezdjem. Hogy hideg van és fázunk, erről talán felesleges is írni. Bizony, Máramarosban vagyok, s a máramarosi havasok ontják lefelé a hideget. Állandóan 20-25 fokos hideget mértünk, s ha egy-egy délben felment a hőmérő nulla alatti 6-ra, akkor azt mondtuk: milyen jó meleg van. A lakás is elég hideg, ablakomon egyujjnyi vastag volt a jég, az abla-kot nem is lehet kinyitni. Úgy felöltöztem néha, mint egy jegesmedve, mégis kezem, lábam elfagyott. S még mindig hálát kell adnom a jó Isten-nek, mert ha látom a szegényeket, akiken néha alig van valami, megálla-píthatom, hogy nekem milyen jó dolgom van. Bejött egyszer az irodába egy ruszin asszony. 25 fokos hideg volt. Nem volt rajta egyéb, mint egy háziszőttes ing, egy halina kabát cafatja és egy bocskor, de bokától térdig semmi sem volt a lábán. Szörnyű volt látni. Úgy állott szegény, mint egy jégcsap, ott melegedett fel nálunk egy kicsit. Középapsáról s Felsőapsáról négy legény gyalog indult útnak Rahóra, gya-log jöttek 70 kilométert. Kettőnek lefagyott a füle, de úgy, hogy az orvos kötözte be, s azt mondta, hogy nem lehet megmenteni. Kettőnek a lába. Munkatársam azt mondja, hogy szörnyű volt még látni is. Hozzánk hozták be őket, és mi elláttuk őket útiköltséggel és étellel.”59  1939 karácsonyát Budapesten, a Thököly úti anyaházban töltötte. Örömteli meglepetés érte, visszakapta a testvérruhát, és megtudta, hogy készülhet az örökfogadalomra, melyet 1940 pünkösdjén tett le. Első mottó-
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ja, az „Alleluja” mellé egy mondatot illesztett a Szentírásból Izajás prófétá-tól: „Ecce ego, mitte me!” (Itt vagyok, engem küldj!)60 1941. február 12-én hagyta el Técsőt. Igen fontos beosztást kapott Bu-dapesten, a Katolikus Dolgozó Nők és Leányok (DLN) Országos Szövetség-ének központi vezetője lett. A DLN-t Korányi Sarolta kezdeményezésére Rónai Paula szociális testvér hozta létre, s mikor Salkaházi Sára elkezdte a munkát, már tízéves múltra tekintett vissza. Több mint 200 csoporttal, 6 otthonnal, központi irodával rendelkezett a fővárosban (VII. Rákóczi út 4.), üdülője volt a Balatonon, Jankovich-telepen, kiadott saját lapot, a havonta megjelenő Dolgozó Nőt, valamint a kéthavi Vezetők Mappáját. Salkaházi Sára 3 éves tevékenysége alatt – hűen önmagához – rengeteg feladatot végzett el. További öt új otthont alapított, elkezdte az első magyar Mun-kásnő Főiskola építését, s természetesen szerkesztette a lapokat.61  6. Összegzés Salkaházi Sára 1940-es évekbeli tevékenysége azonban már meghaladja ennek a tanulmánynak a kereteit. A szociális testvérek bekapcsolódtak az üldözöttek mentésébe, élen járt ebben Salkaházi Sára, s a kimenetel min-denki számára ismert: 1944. december 27-én mártírhalált halt. Az idézett levelekben, újságcikkekben, róla szóló művekben megtalál-hattuk a választ az írásom elején feltett kérdésekre. Valóban a véletlennek köszönhetően indult el egy úton, melyről a legnagyobb nehézségek – le-gyenek azok a saját lázadó természetéből fakadó konfliktusok vagy embert próbáló körülmények – sem tudták eltéríteni. Krisztus iránt érzett szerete-te, a mások iránt érzett felelőssége, segíteni akarása töretlenül ott munkál-tak benne, nem hagyták megfutamodni, küzdelmei, szenvedései csak meg-erősítették. Élete, tevékenysége korokon túlmutató értéket, példát hordoz magában. XVI. Benedek pápa 2006. április 28-án írta alá Salkaházi Sára boldoggá avatásának dekrétumát.62   
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