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Preambulum

A  két világégés a Tisza-Maros zugát is elérte, ahol egy emberöltő alatt any-
nyit változott az élet az épp aktuális ideológia miatt, ami elég volt ahhoz, 

hogy megzavarja és felkavarja az emberek morálját. Mint a történelem során any-
nyiszor, most is bebizonyosodott, hogy az állandó emberi értékek, köztük a hit az, 
ami képes az ember méltó identitását az igazságosság, az emberség és szeretet út-
ján megtartani. 

Zsiros M. Emília1 iskolanővér életrajzát forrásokkal dokumentálva, gazdag képi 
anyaggal illusztrálva tartja kezében az olvasó, az egykori tanítvány, Kovács Kata-
lin2 emlékezésére építve, kinek föltett szándéka volt, hogy a mai kor emberének 
hihetetlennek tűnő gyermekéveit – különös tekintettel a makói időszakára –, azt 
megörökítse pártfogóinak: Emília nővér, a Teltsch és Kincses család sorsával. A me-
moárját elkezdte, de halála miatt nem tudta végső formába önteni. 

Az édesanyámmal tett makói sétáink, és az addigi elbeszélései ismeretében, a 
Zsiros és Kovács család emlékezései alapján folytattam a történelmi múlt kutatá-
sát a sorsát meghatározó személyekre fókuszálva, mert hiszem, egy emberről csak 
úgy lehet hiteles képet alkotni, ha ismerjük azt a történelmi korszakot és a környe-
zetét is, melyben élt. Így érthetjük meg döntéseinek, cselekedeteinek okát, s ma-
gát a jellemét...

A kutatásnak 2008-ban, – Földeákon – Katona Pál3 plébános, címzetes prépost-
tal való találkozásom adott lendületet, aki megerősített abban, hogy Kovács Kata-
lin története valós, nemcsak a gyermeki képzelet, s nem is a második  generációs 
„elhallás” szüleménye. 

1   Zsiros Anna (1908 – 2004) Szerzetesi nevén: Zsiros M. Emília SSND : A Boldogasszony Iskolanővérek 
(korábbi magyar nevén: Miasszonyunkról Nevezett Szegény Iskolanővérek (angolul: School Sisters of 
Notre Dame (SSND), németül: Arme Schulschwestern von Unserer Lieben Frau, latinul: Congregatio 
Pauperum Sororum Scholasticarum Dominae Nostrae) a Boldog Gerhardinger Mária Terézia által 
1833-ban alapított pápai jogú katolikus női szerzetesrend, melynek hivatása az oktatás-nevelés. A 
rend magyarországi tartománya 2011-ben vette fel a Boldogasszony Iskolanővérek nevet.
2  Kovács Katalin (1937–1996). Gyermekei: Benák Katalin, Benák István, Köblös Zoltán. Nevelt gyer-
mekei: Köblös Zsuzsanna és Köblös József. A Mindszenti Speciális Szakiskola alkalmazottja, szakiskolai 
oktató, szakács. 1941-1945-ig Makón élt a Teltsch villában. Zsiros M. Emília tanítványa. Kiváló mun-
kájáért Miniszteri Dicséretben, a gyermek közösségért végzett tevékenységéért a Magyar Úttörők 
Szövetsége tiszteletbeli tagjává választotta.
3   Katona Pál (1937. június 26. – ) esperes-plébános. 1962. június 17-én Szegeden szentelték pappá. 
1966-79 között Makó-Belvároson plébános, 1979-82 között plébániai kormányzó, 1982-2004 között 
plébános. 2004-től Földeákon plébános, hozzá tartozik Maroslele. 1980-tól püspöki tanácsos, 1999-
2004 között esperes, 1986-tól címzetes prépost. 2016-ban vonult nyugdíjba.
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Ő személyesen ismerte Zsiros M. Emíliát és testvérét, M. Gratianát is. Emília 
nővér Makón volt szerzetesnővér, csak ideiglenesen látott el nevelői feladatot Föl-
deákon. Testvére, M. Gratiana nővér viszont kinevezett szerzetestanító volt a föl-
deáki iskolában. 

A fentieken túl Katona plébános személyes útmutatása alapján Gilicze János 
levéltáros megtalálta az iskolai Anyakönyvet, amiről azt hitték, hogy a háborús, 
és az azt követő időszakban tömegével megsemmisített iratállomány között volt. 
Szerencsére nem! Megleltük azt a dokumentumot, melyben édesanyám, Kovács 
Katalin is jegyezve van, mint Zsiros M. Emília tanítványa az 1944/45-ös tanévben, 
sőt a makói lakcímét is, mely alátámasztja ott-tartózkodásának pontos helyét és 
idejét is.

Ezt követően a Boldogasszony Iskolanővérek; Gottfried M. Hedvig makói ház-
főnök és Farkas M. Margaréta nővér, a rendi archívum alapítója, majd Urbancsok 
Zsolt, a MNL CSML Makói Levéltár vezetője és Szaplonczay Miklósné, a Szeged–
Csanádi Püspöki Levéltár levéltárosa, és dr. Fuchsz Máté kutató, illetve további csa-
ládtagok segítségével elindult a kiterjedt kutatás...

Így az emlékezések és levéltári dokumentumok alapján most betekintést nyer-
hetünk Zsiros M. Emília életútjába, melyet kiegészít unokahúga, dr. Zsiros Mária, 
és nagynéném, Zombori Istvánné. Figyelemre méltó a szerzetesnő keresztlánya, a 
Bihariné Papp Csilla által őrzött hagyaték: fotók és Emília nővér Gondolatok, idéze-
tek gyűjteménye, melyet közölhetünk. 

A kiterjedt kutatásnak köszönhetően föltárult a Teltsch család4 sorsa is, akik föl-
karolták édesanyámat, Kovács Katalint. A Teltsch család és Emília nővér sorsa, ta-
nítványa, Kovács Katalin révén kapcsolódik egymáshoz, mely a zsidók deportálása-
kor, Katica megmentésével kötődik össze. A részletes körülményeket, a Teltsch csa-
lád sorsát, egy újabb könyvben ismerhetjük meg.

A kötet igyekszik egy letisztult, tényszerű életrajzi betekintést adni az iskolanő-
vér életútjába – születésétől a haláláig – a hit útján, melynek fontos mérföldkövei  
a II. világháború, az internálása, szerzetesrendjének feloszlatása, majd az új tár-
sadalmi rendhez alkalmazkodva egy új életcél megtalálása úgy, hogy megtartsa 
szerzetesi esküjét, ami végül személyes missziójában bontakozott ki. 

Emília nővér életútjának bemutatásakor nem hagyható figyelmen kívül az egy-
ház – csanádi püspökség – szerepvállalása, a szerzetesség sorsának alakulása sem, 
melynek küzdelmes viszonyaira visszatekintve is érzékelhető, miként igyekeztek az 
adott kor kihívása szerint a társadalom, az elesettek segítségére lenni. 

4   Teltsch Adolf és felesége Domán Gizella. Gyermekeik: Lilly, György és Pál.
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Ugyanígy nem hagyható figyelmen kívül a német kollaboráns pap sorsa sem, 
akit szanitécként vezérelt Makóra a sors, melynek részleteire csak másfél évtized 
múlva, a reá vonatkozó levéltári kutatás feloldásával derülhet fény...

Ha Zsiros M. Emília életútját szeretnénk megismerni, nem hagyhatjuk figyel-
men kívül a kortárs szerzetesnővérek, plébániája papjainak és szerzeteseinek, vagy 
a civil élet missziósaival töltött közös munkálkodást, ahol a közösségért végzett tet-
teik vezérelték.

Érezhető, amint a másokért tett önzetlen szolgálatai által magasabb szinten 
manifesztálódik a léte. Lassanként a karjaiban lévő kedves pünkösdi rózsái elhal-
ványulnak, s megkövül Ő maga is. De az emléke megmarad, amint kőrózsáival mo-
solyogva, szeretettel idézi a megpróbáltatásokkal teli, közel egy évszázados életét, 
mely mindig másért volt, és sohasem önmagáért.

Hódmezővásárhely, 2021. május 23.

Benák Katalin
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I. Boldogasszony Iskolanővérek

Öntudatra-ébredés a Tisza-Maros szögben

A török elnyomást követően az ország középső részén szinte csak szórványban 
maradt meg a lakosság, annak ellenére, hogy apródonként visszaköltöztek a csalá-
dok az elnéptelenedett falvaikba. A kor törekvése szerint a lakosság pótlására, az 
élet újbóli beindítására főként német területről irányítottak hazánkba telepeseket. 
Először a Dunántúlra, majd a déli részekbe, onnan továbbtelepedéssel az ország 
közepébe, pl. a Jászságba, és délkeletre, Orosháza mellé Szentetornyára, kik között 
ott volt a Fuchs1 család, s a később Algyőre került Smitek Elisabeth2 is. Ezek a csa-
ládok többnyire valamilyen majorságban telepedtek meg, ahol elsősorban jószág-
tartás, gabonatermesztés folyt. Később jöttek más megélhetőséget kereső népek; 
románok, szerbek és horvátok, sőt bolgárok is. A telepesek kezdetben főként ka-
tolikusok voltak, de akadt köztük görögkeleti, zsidó és más vallású is. A Tisza-Ma-
ros szög fellegvárában, a Csanád vármegyei Makó mezővárosban az élénk kereske-
désnek köszönhetően a társadalmi konvenciók kevésbé kötötték gúzsba az emberi 
gondolkodást, ami nem jelentette azt, hogy könnyebben éltek volna, mint máshol, 
viszont könnyebben adtak hangot véleményüknek. A földhöz való viszony, a föld-
tulajdon meghatározta a családok életét. Nagy eltérés volt a földbérlőkön belül a 
gazdálkodással és a kertészettel foglalkozók között, ami generációról generációra 
befolyásolta a társadalomban elfoglalt helyüket. A kertészek, gazdálkodók  tehető-
sebbek, vagyonosabbak voltak, mint a földbérlők, így társadalmilag is elismerteb-
bek. Ez a különbség még a XX. század közepén is éreztette a hatását. A magyar tár-
sadalmat is megérintette a változás, ami magával hozta a nemzeti öntudatra-ébre-
dést azzal, ahogyan az osztrák hatalomtól kívánta függetleníteni magát a magyar 
nemesi és kialakuló polgári politikai elit. Az 1800-as évek közepétől a zsidó közös-
ségek egyre inkább megerősödtek. 

Vállalkozói kedvükkel, kereskedésükkel, újításaikkal felpezsdítették a gazdasági 
életet. Felismerték a makai3 vöröshagyma értékesítésének lehetőségét, melynek 
köszönhetően országhatárunkon túlra is eljuttatták. Egyéb virágzó kereskedésük 
mellett Makón és környékén több malmot, ipari vállalkozást hoztak létre. 

1   dr. Fuchsz Máté (Kovács Katalin unokája) apai ősei
2   Smitek Elisabeth: Kovács Katalin dédnagyanyja.  Nagyanyja szintén Smitek Elisabeth.
3   makói
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I. Boldogasszony Iskolanővérek

A felvidéki származású Teltsch Adolf4 a 19. század utolsó éveiben alapította fa-
telepét Makón, melyben meglátta családja boldogulásának jövőjét. A külföldi kap-
csolattal is bíró vállalkozó beruházása hamarosan rentábilissá vált. Az 1930-as évek 
közepén a Teltsch-féle malomban is tároltak hagymát, melyet 1936-ban Paskesz 
József hagymakereskedő bérelt.5

Országszerte számos egyéb  vállalkozás indult be, mely a gazdasági élet terüle-
tein éreztette jótékony hatását. 

Az ipari élet kezdeti fellendülésével azonban nem járt együtt a társadalmi jó-
lét. A profit megszerzése egy szűk társadalmi réteg kiváltsága maradt. A kilátásta-
lan élethelyzetbe taszítottak egyre jelentősebb hányada; munkások, napszámo-
sok, cselédek stb. emberhez méltatlan körülmények közé kerültek. Álmodni sem 
merhettek, még csak az emberi élet legelemibb lehetőségeiről, nemhogy oktatás-
ról, egészségügyi ellátásról, kultúráról, esetleg művészetről, anyagi biztonságról. 

Országos viszonylatban Lelén, a csanádi püspökség földjén utolsók között kö-
szöntött be az örökváltság.6 Az egyházak szociális gondoskodására egyre nagyobb 
szükség mutatkozott, melyet a saját eszközeivel igyekezett segíteni; elsősorban ne-
veléssel, oktatással, szociális ellátással, ami ugyan nem oldotta meg a mélysze-
génységben élők helyzetét, de enyhített a nyomorukon, ugyanakkor hosszabb tá-
von megalapozta a társadalmi, gazdasági felemelkedésüket. 

A magyar korona egyik legtermékenyebb területe Csanád vármegye, melyet fő-
ként magyarok, szlovákok, románok, szerbek és németek laktak. Vallási felekezet 
szerint legtöbben római katolikusok, lényegesen kevesebben kálvinisták, lutherá-
nusok, ortodoxok, görög katolikusok és zsidó vallásúak. A török hódoltság után a 
Maroson túli Csanád helyett Makó mezőváros lett a vármegye központja. A gaz-
dasági fejlődés e vármegyében is magával hozta az épített környezet megújulá-
sát, melynek egyik ékessége 1826-ban Makón jött létre, a Kőszeghy László7 csanádi 
püspök által építtetett püspöki rezidencia, ahol makói tartózkodása idején ő maga 
is gyakran időzött.

4   Teltsch Adolf jeles üzletember: fűrésztelep, malomtulajdonos. Családja volt az egyik, aki fölkarol-
ta a háború idején a gyermek Kovács Katalint
5   Makói Újság, 1936. január 10.
6   Legtöbb helyen a XX. század végéig örökre megválthatták az uradalmi földeket bérlők a bérlemé-
nyeiket. Lelén csak a XX. század elején, 1902-ben, amikor is  Dessewffy Sándor csanádi püspök támo-
gatásával, viszonylag kedvező áron sikerült a bérlőknek megváltani ún. örök áron a püspöki birtokból 
kiszakított földeket, mely átkerült  az új tulajdonos birtokába. Ezzel lehetővé vált, hogy a családok a 
saját földjeiket műveljék, s annak teljes hozamával rendelkezzenek.
7  Kőszeghy László (Szeged, 1745 – Temesvár, 1828) Püspökségének ideje: 1800. augusztus 16. – 1828.
január 04. Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C5%91szeghy_L%C3%A1szl%C3%B3  [2021. 02. 
04.]
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Boldogasszony Iskolanővérek – Miasszonyunkról nevezett Sze-
gény Iskolanővérek megtelepedése magyar honban 

Noha rövid távon kevésbé volt látványos, az egyházi vezetés mégis az oktatás-
ban, nevelésben látta a nemzet felvirágzását, amit nagyon jól prognosztizált. Tá-
mogatásukkal 1833-ban – Bajorországban, Neunburg vorm Waldban – Karolina 
Gerhardinger8 alapításával létrehozták a Miasszonyunk Iskolanővérek rendjét. A  
Jézusról nevezett Mária Terézia9 rendfőnök vezetésével működő tanítórend 1841-
től átkerült Münchenbe, az Angers kolostorba, melyet I. Lajos bajor király az anya-
ház céljára nekik adományozott.10  A központ 1957-ben települt át Rómába.

A magyarországi megtelepedést országos szinten is szorgalmazták az egyház-
atyák. Csajághy Sándor11 csanádi megyéspüspök intézkedett is. Mivel a püspökség 
területén jelentős német ajkú lakosság élt, – a rendház bajor alapításából kiindul-
va –, a sikeres együttműködésre is jó esélyük volt. Célul tűzték ki a német telepe-
sek gyermekeinek oktatása mellett az egyéb etnikumhoz, felekezethez tartozó le-
ányok oktatását is, melyről a Temesvári Tanács és a Miasszonyunkról nevezett Sze-
gény Iskolanővérek 1858. május 22-én aláírta az együttműködési megállapodást. 

Magyarországon a rend első tartományi központja Temesvárott12 jött létre 
Schenk M. Ludmilla13 vezetésével, mely a nők oktatásával foglalkozó tanintézmény-
nyel rendelkezett. E magyar tartományi székhely 1923-ig szolgálta a tanulni és hit-
ben megerősödni vágyókat. 1923-tól az újonnan alakult Román Tartományi szék-
helyként működött tovább. Kimagasló eredménye, hogy a század végére valameny-
nyi temesvári népiskolában kötelezővé tették a magyar tannyelven történő okta-
tást, emellett német és román nyelven is oktattak. 

8   Karolina Gerhardinger  (Regensburg-Stadtamhof, Bajorország, 1797. június 20. – München, 1879. 
május 9.)  Gerhardinger Mária Terézia: A Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek tanítórend 
alapítója. Hivatali ideje 1833-1879. II. János Pál pápa 1985. november 17-én boldoggá avatta. Forrás: 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Gerhardinger_M%C3%A1ria_Ter%C3%A9zia [2021. 02. 04.]
9   Karolina Gerhardinger  szerzetesi nevén: Jézusról nevezett Mária Terézia
10 http://lexikon.katolikus.hu/M/Miasszonyunkr%C3%B3l%20nevezett%20Szeg%C3%A9ny%20
Iskolan%C5%91v%C3%A9rek.html [2021. 04. 04.] A müncheni anyaház alapítását 1843. október 16-i 
dátummal jegyzi a BIMTRA.
11   Csajághy Sándor (1810-1860) csanádi püspök, hittudós
12   Első magyarországi rendház és oktatási intézmény alakulása 1858. október 10. A magyar provin-
cia 1869-ben lett önálló tartomány, addig a bajor rendtartományhoz tartozott. 1923-ig Temesvárott 
volt a magyar anyaház, utána Szegeden. In. Farkas M. Margaréta – Locker M. Margit: A Miasszo-
nyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek kongregációja története. Kézirat.
13   Schenk M. Ludmilla  szül. 1826. Hivatali ideje: 1858-1859 Forrás: Boldogasszony Iskolanővérek 
Magyar Tartományának Rendi Archívuma (továbbiakban: BIMTRA)
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A rend temesvári házai voltak: Belváros, Gyárváros, József-város, Árvaház, Er-
zsébet-város, Mária-otthon és tanítottak a Püspöki Szemináriumban is. 

Anyaházuk 1881-ben a József-városi. Bonnaz Sándor14 csanádi püspök új anya-
házat építtetett, így biztosítva az utánpótlás nevelését is. Látva az elért eredményt, 
egyre több helyre hívták e szerzetesrendet, hogy segítsenek kisdedóvót, elemi 
vagy polgári iskolát létrehozni, s ott neveléssel elősegíteni és felvirágoztatni tele-
pülésük életét. A századfordulóig majd húsz helyen telepedtek meg. 

1896-ban Debrecenben is megtelepedett a Rend, ahol létrehozták a Svetits In-
tézetet.  Az intézet alapítói: Svetits Mátyás, a debreceni Kereskedelmi és Iparkama-
ra első elnöke és felesége.15 Céljuk – mint mindenhol –  a leányok képzése és neve-
lése. Az általános oktatáson túl szakmai képzéseket is szerveztek, melyek igen sok-
rétűek voltak.

A Debreceni Svetits Intézet Római Katolikus Tanítóképző Intézete, Gyakorlóisko-
lája, Polgári és elemi iskolája 1896 és 1948 között működött, ahova Zsiros Anna16 és 
két lánytestvére, Mária17 és Julianna is járt.18

Trianontól Csongrád-Csanád megyéig

A Makó-Újvárosra 1910-ben behívott iskolanővérek rendi központja Temesvárott 
volt. 

Az 1920. június 4-én Trianonban aláírt szerződés értelmében Magyarország te-
rületének kétharmadát elcsatolták. Megszűnt a Csanádi püspökség, amelynek jog-
utódja Szeged-Csanádi egyházmegye lett Szeged székhellyel. Glattfelder Gyula19 
csanádi püspök átköltözött Szegedre, ekkor kezdetét vette az új esperesi kerületek 
kialakítása. Makóhoz került: Makó-Belváros, Makó-Újváros, Apátfalva, Királyhe-
gyes, Földeák, Püspöklele és Csanádpalota. Bezdán József20 a csanádi egyházme-
gye Maroson és Tiszántúli részeinek püspöki helynöke, 1923 decemberétől pápai 

14  Bonnaz Sándor (1812–1889) csanádi püspök 1860-tól
15 A Svetits Intézet története. Forrás: http://www.svetits.hu/index.php/intezmenyunkrol  [2021. 
02.04.]
16   Később  Zsiros Anna és Zsiros Julianna iskolanővérek, majd kántorok lettek.
17   Zsiros Mária
18 A debreceni iskolák. Levéltári segédlet az iskolatörténeti kutatáshoz. Összeállította: Mervó 
Zoltánné. p. 32. In. A Hajdú-Bihar megyei Levéltár Közleményei. 8. sz. Szerk. Gazdag István. Debre-
cen, 1975.
19   dr. Glattfelder Gyula (Bp. 1874 – Bp.1943) egyetemi oktató, katolikus pap, politikus, csanádi püs-
pök Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Glattfelder_Gyula  [2021. 02. 04.]
20   Bezdán József 1866 – 1932-ig élt



• 15 • 

I. Boldogasszony Iskolanővérek

prelátus, a vármegyei törvényhatósági bizottság és a város képviselő-testületének 
tagja. 

Amint az ország, úgy a Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek Ma-
gyar Tartománya is elveszítette házainak kétharmadát. 

1923-ban Temesvárról Szegedre helyezték a központját. „Csonka-Magyarorszá-
gon a 32 házból mindössze 10 maradt, a többi Románia illetve Jugoszlávia terüle-
tére került. […] a nővérek új anyaháza a Szeged-alsóvárosi zárda lett.”21  

A Szegeden működő magyar tartomány központjának Serbőczy M. Amanda22 
lett a vezetője, ahol 1873-tól működtek. Köré újabb fiókházak csatlakoztak, és szá-
mos új intézmény született. 1900-ban Dessewffy Sándor23 csanádi püspök meg-
alapította Szegeden az iskolanővérek Tanítónőképzőjét, melynek igazgatója, Galler 
Kristóf pápai kamarás, míg az igazgatóhelyettese Serbőczy M. Amanda lett. Egy év-
vel később a szegedi Katolikus Tanítónőképző számára kétemeletes udvari szárny 
épült. 

Az 1927-ben kiadott Magyar Katolikus almanach által rögzített állapot szerint 
„A szegedi anyaházban van a tartományfőnöknő: Serbőczy M. Amanda, továbbá 
Pándy M. Erzsébet újoncmesternő, valamint 23 nővér, 8 segítőnővér és 16 újonc. 
A tartomány többi házai a következők: Földeák: Klein M. Alexandrina és 11 nővér, 
Kétegyháza: Varjas M. Ágnes és 4 nővér, Makó: Perczel M. Landelina és 6 nővér, 
Battonya: Stillmungusz Mária Margit főnöknő és 8 nővér, Új-Szeged: Goldschmidt 
M. Pankrácia és 4 nővér, Elek: Bottner M. Modeszta és 3 nővér, Kiskunmajsa: 
Bessenyői M. Iréne és 13 nővér, Gödöllő: Nussbaum M. Valentina és 7 nővér, Bu-
dapest: Medgyessy M. Amabilis és 7 nővér, Debrecen: Scheibling M. Theophila és 
37 nővér, Csorvás: Dobner M. Ermelinda és 5 nővér, Pusztamérges: Gaál M. Róza 
főnöknő és 3 nővér.”24

Magyarországon a második világháború után – 1948-ban – az államosítás meg-
szakította az egyházi oktatást. 

Az egyház és az állam megállapodást kötött, így 1950-től a magyar rendtarto-
mány iskolanővéreinek vezetése alatt Budapesten a Knézich utcai Patrona Hun-
gariae Gimnáziumban és Debrecenben a Svetits Katolikus Gimnáziumban folytat-

21  A Boldogasszony Iskolanővérek Magyar Tartományának története. Információs füzet a Ma-
gyar Tartomány történetéről. Letöltés: http://www.iskolanoverek.hu/oldal/nemzetközi-és-magyar-
rendtörténet
22   Serbőczy M. Amanda hivatali ideje: 1923–1929. A temetői kataszter szerint 1861-ben született. 
Forrás: BIMTRA
23   Dessewffy Sándor gróf, cserneki és tarkeői  (Pozsony, 1834 – Budapest, 1907) csanádi püspök. Hi-
vatali ideje: 1890–1907 Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Dessewffy_S%C3%A1ndor  [2021. 02. 
04.] 
24   A magyarországi apácarendek rövid ismertetése. In. Katolikus almanach. Bp. 1927. p. 264. 
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hatták az oktató-nevelő munkát.25 Ugyanekkor Budapestre került a Boldogasszony 
Iskolanővérek Magyar Tartományának székhelye.

Az 1990-es rendszerváltozást követően ismét megnyithatták kapuit a rend is-
kolái, köztük Makón és Szegeden is. Makón Katona Pál, az 1964-től Makó-Belváros 
római katolikus plébánián szolgálatot teljesítő plébániai kormányzó, püspöki ta-
nácsos, esperes és címzetes prépost kezdeményezte az iskola újbóli életrehívását, 
melyet 1991. szeptember 1-jén dr. Sánta Sándor polgármester nyitott meg, ahol 
Bácsai M. Jozefina tartományi főnökasszony26 és az igazgató, Héjja M. Aliz27 SSND, 
történelem-földrajz szakos tanár mondott köszöntőt.

2011-től a rend neve Boldogasszony Iskolanővérek. A magyar tartomány a Bol-
dogasszony Iskolanővérek Magyar Tartománya névre módosult. Ekkor Ulrik M. 
Monika28, napjainkban, 2013-tól Lobmayer M. Judit a tartományi főnöknő.

2020. június 4-én, Trianon 100. évfordulóján Csanád megye visszakapta régi ne-
vét, a továbbiakban Csongrád-Csanád megye. 

Élet a püspöki uradalomban

A Csanádi Püspöki Uradalom Főintézőségének Lelén29 volt a székhelye, a falu 
szélén,30 a kisvasút fordulójánál, – a püspöki magtár és pince előtt – a mai Rózsa u. 
és Dózsa György u. találkozásánál, melyet az 1941-ben készült térkép szemléltet. A 
főintéző munkáját beosztottain kívül két telefon is segítette. Egyik a főintézői iro-
dában, a másik a Sándor-majorban volt. Előfordult, hogy a püspök a Sándor-ma-
jorban pihent meg. 

A főintéző Szirányi Gyula gazdasági tanácsos. Beosztottjai Hitel Oszkár és Fe-
kete Aladár intéző, Mécs József számtartó volt. A koalíció éveivel bezárólag – 
1948-ig – a Csanádi Egyházmegye anyagi hátterét a püspöki uradalom birtoka és 
a székeskáptalan földje biztosította. A megélhetés alapja Lelén is a föld volt. Sokat 
szenvedtek a leleiek a jó minőségű, zsíros, fekete, humuszban gazdag föld bérlése, 
a rajta végzett robot miatt, de még a lápos, ártéri legelőkért is Makó határában az 
örökföldek megváltásáig a csanádi püspökség birtokán. 

25   A Rend története. Összeállította: Farkas Mária M. Margaréta és Locker M. Margit. Forrás: BIMTRA
26  Bácsai M. Jozefina tartományfőnöknő hivatali ideje: 1989-1997 Forrás: https://www.iskolanoverek.
hu/kozossegben-elunk/kik-vagyunk/szervezet [2021. 02.13.)
27 Született: Héjja Margit. Héjja M. Aliz (1948-2011) Forrás: https://www.findagrave.com/
memorial/82295934/m_al_z-h_jja [2021. 02.13.]
28   Ulrik M. Monika 2005-2013-ig tartományi főnöknő. Forrás: BIMTRA
29   1908-ig Lele, ettől kezdve 1950-ig Püspöklele, utána Maroslele
30   Napjainkban a Rózsa utca és Dózsa György utca találkozásánál
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A falu jótevőjének tartották s tartják ma is Dessewffy Sándor Csanád megyei 
püspököt, aki az örökváltsággal az itteniek élethez való alapvető jogát teremtette 
meg, még akkor is, ha körülményeikhez képest kemény árat kellett fizetniük érte. 
Az örökváltság nem hozta el a kánaánt a falu számára, mert a családok dolgoztak 
a saját földjükön, törlesztették az adósságukat, fizették a terheket, emellett köte-
lezően ingyen munkát végeztek a püspöki uradalomnak, vadászatok idején még 
vadat is hajtottak. Mégis megváltás volt ez számukra, hisz ha kis mértékben is, de 
a saját vagyonkájukat gyarapíthatták. A püspökség továbbfejlesztette a gazdálko-
dást, s az ott élők életvitelén is próbált javítani. A majorban élők azonban ki voltak 
szolgáltatva az intéző és pallérok31 szeszélyének, ami sok esetben erkölcsi és anyagi 
ellehetetlenüléshez vezetett, noha elég lett volna számukra a püspökség által tett 
megszorítás: in solidum,32 vallási diszkrimináció, contractus33 előírásai... 

Az uradalomban előállított termelvények: fa, hagyma, gabona, cukorrépa, gyü-
mölcs, tej, túró, lábas- és más számos jószág szállítására – több helyen bevált – gaz-
dasági kisvasutat építtetett itt is a püspökség, amit egyszerűen csak lórénak ne-
veztek. A hatvan centiméter nyomtávú sínek közét földdel töltötték föl, hogy a lo-
vak biztonságosan vontassák a kocsikat, amit sokszor nehéz rakománnyal terhel-
tek. A kisvasút nyomvonala: Makó, Sándor-major, Püspöklele, Sándor-major, De-
zső-major. A kisvasút összekötötte Püspöklelét Makóval, a vármegye központjá-
val, ami a teherszállításon túl célirányosan – püspökségi céllal – a személyszállítást 
is biztosította, jelentősen csökkentve a falu elszigeteltségét. Az uradalmi tiszttar-
tó háza és raktárak előtt alakították ki a fordulót, hogy a ki- és berakodást a lehe-
tő legkönnyebben tudják megoldani. Mivel a lórét lovakkal vontatták, iránytól füg-
gően át kellett kötni őket, ezért volt szükség az ún. fordulóra. Innen a Sándor-ma-
jorral „légvonalban” összekötő útvonalon haladt a kisvasút, melyről édesapámtól, 
Benák Istvántól hallottam, amit Kis Imre, pár évvel később pedig Balázs Lajos sze-
mélyesen is megerősített. Fuchsz Máté pedig alátámasztotta a katonai felméré-
sek térképével illetve a műholdas felvételekkel, melyeken ma is látható az egyko-
ri kisvasút nyomvonala. Egyik szerelvény a Dezső-majorba, másik Makóra, harma-
dik Lelére, a püspökség raktárához volt irányítva. Előbb három, majd hat járgány-
ra bővült a géppark. 

A Sándor-majorban Szarka Imre irányította a szerelvényeket. A 17,4 km hosz-
szú34 vasútvonal az Ószegedi út (4412) mentén haladt Makó felé, érintve a Ha dár-
lejárót és a Tömpösi csárdát. 

31   Pallér = kőműves és ács szakmában munkavezető, itt: munkavezető
32   Egyetemlegesen: az egyén felelőssége mindenkiért
33   Szerződés,  itt: bérleti szerződés
34   Forrás: https://www.kisvasut.hu/vasutlista/view_vasut.php?kat=5287| [2021.02.13.]
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Makóra a töltés alatt érkezett be a vasút, mely kezdetben a Révész utcán átha-
ladva a Kerkápoly, majd a Kölcsey és a Szeged utcán átérve a Révay utca végén a 
FUTURA-udvar raktárához, végül a Liget utca előtt a töltés alatt érte el a rakodót.

 A forgalom növekedésével azonban már zavarta a közlekedést a sínpár, ezért 
Baranyásnál – a töltésfeljáró alatt – alagutat fúrtak, így a Révész utcán haladt to-
vább a szerelvény egészen a rakodóig.35

A püspökség az ügyeik intézése végett többször lóréval utazott Makó és 
Püspöklele között. Elsősorban azonban a püspöki uradalom termelvényeinek ér-
tékesítése céljából, vagy egyéb szállítására vették igénybe a kisvasutat, mely nagy 
szolgálatot tett. A városiak elismeréssel szóltak a majorban készült friss tejtermék-
ről, és a mindennapi élethez nélkülözhetetlen cikkekről, amit hétről hétre tőlük 
szereztek be. A falu és major közti személyszállítás legmegbízhatóbb és leggyor-
sabb formája is a lóré volt. A püspök a majorban lakó cselédeket e kisvasúton vitet-
te alkalmanként a faluba misére, a gyerekeket iskolába, de olyan is volt, amikor a 
makói diákokat vitték kirándulni a mintaszerűen gondozott Püspök-kertbe. Az egy-
kori Sándor-majorban fellelhetők a régi nyomok: az istállók, a cselédlakások helyei, 
a ligetes erdő, melynek csodájára jártak. Emlékszem a mintagazdaságként kezelt 
gyümölcsös maradványaira, ahova a szüleim elvittek, amit az ott dolgozó Gombó 
János, családunk távoli rokona mutatott be, ahol megkóstolhattuk a majd almányi 
nagyságú érett, édes, lédús szilvát. Sokan jártak csodájára a püspöki rózsakertnek 
is, melynek kedvezett a Tisza-Maros zugában található jó föld és a magas napsüté-
ses órák száma. Ezért tudott itt, s a szeged-szőregi tájban meghonosodni a 19. szá-
zad végén a rózsatermesztés és gyümölcsfa-nemesítés. Amikor már jobban éltek 
az emberek, egyfajta „rózsakultusz” alakult ki a faluban, ahol szinte minden ház 
kertjében rózsa pompázott, így a mienkben is. 

Iskolás gyermekként kerékpárral, gyalog, ki mivel tudott, kivonultunk 
Vetyehátra, a Sándor-major szomszédságába, ahol a majd’ 250 éves Populus alba,  
fehér nyárfa-matuzsálemet foghattuk körül s árnyas lombja alatt a Püspök-erdő-
ben játékkal tölthettünk egy-egy napot, mint valamikor Zsiros M. Emília és Béres 
Ida tanítónők is a növendékeikkel.

Jegyeznek ott  egy másik fát, a Fekete nyár tanúfát, mely közel 12 méteres kör-
méretével igazán lenyűgöző látvány volt. Több tanúfára is emlékeznek a helyiek. 
Ilyen a „barátság fa”, de a köznyelvben egyszerűen csak „buki fának” nevezett fa, 
ahol keresztet is állítottak, amely később bekerült a faluba, a templom iskola felő-
li végéhez. 

35   Siket István László: Búcsú a lórétól  https://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/
Mako/marosvidek/marosvidek_2001_3/pages/003_helytortenet.htm Letöltve: [2020.06.26.]
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A legenda szerint ennek a fának az árnyékában talán még II. Rákóczi Ferenc is 
megpihent valaha. Ezért Rákóczi fájaként is emlegetik. 1983-ban már csak az égnek 
meredező, kiszáradófélben lévő vastag ágait és fényesre kopott törzsét láthattuk.36 

Mára már csak a koronaakáccal szegélyezett út mentén, a vadon hajtott öles 
törzsű nyárfák és magoncok, vadrózsabokrok jelzik a helyét... 

A több mint két évszázadot megélt tanúfák tövében elhaladó lórét többször 
említi dr. Csepregi Imre37 plébános is a Naplójában, de a családban is beszélték, 
hogy a II. világháború idején a németek és a magyarok, majd az oroszok is föl-
használták új hadállásaikhoz, hadműveleteik biztosítására, a katonák és fegyvere-
ik szállítására, mivel a major közel van a tápai38 kompátkelőhöz, ahonnan viszony-
lag gyorsan át lehetett jutni Szegedre. Ez a terület ezért fontos hadászati objektum 
volt. Szerepe még jobban fölértékelődött a makói Maros-híd fölrobbantásával,39 
mert legközelebb itt lehetett a Duna–Tisza közébe való  átjutást  biztosítani. Utána 
már csak a mindszenti révben, komppal lehetett átjutni a Tiszán. Ez is közrejátszott 
a Sándor-majornál kialakult heves ütközethez. A majorban állomásozó magyar és 
német katonákat a püspökség konyhájából, a püspök hozzájárulásával itt látták el, 
„etették őket”, ahogy mondták.

A háborús években, amikor már nem tudtak mivel fűteni Makón, innen, a Püs-
pök-erdőből vágták ki az érett fákat, s a kisvasúton szállították a városba. Ez az in-
tézkedés fájdalmas volt, de nem tudtak mit tenni, mert a háborús viszonyok miat-
ti tüzelőhiány az egész lakosságot érintette, velük az iskolákat is, mivel a szén szál-
lítása szünetelt. A nagy hidegben fűteni kellett. A gyerekek sokszor úgy mentek is-
kolába, hogy vittek magukkal otthonról pár darab fát.

Erején fölül teljesített a kisvasút, a lovak, melyek nem ilyen nehéz munkára vol-
tak szánva. Emlékezet szerint 1945-ig volt használatban a lóré, melyet a püspöki 
uradalom felosztásával szüntettek meg.

A síneket fölszedték, s beszántották a helyét, hogy a szántóföldet ne szelje ket-
té. Akinek kellett sín, vihette. Ezért több lelei háznál még ma is megtaláljuk a kerí-
tésbe vagy épületbe beépítve.

A korabeli nehéz életviszonyokat jól érzékelteti, hogy a faluban a nyilaspárthoz 
közel ötszázan csatlakoztak. Elsősorban azért, hogy a saját nehéz sorsuk ellen föl-
léphessenek egy nagyobb fórumon, remélve, hogy meghallgatásra találnak. 

Egyre többször fordult elő, hogy a püspöki uradalomnak végzendő munkára 
nem mentek el a férfiak. Ezért a falu vezetése az uradalomhoz, közmunkára osztot-

36   Benák István, lánya Benák Katalin. Unokája: Fuchsz Máté
37   dr. Csepregi Imre (Makó, 1876 – Makó, 1954) pápai kamarás, prelátus, szentszéki bíró
38   tápéi (a mi családunk még tápai, makai szóhasználattal élt)
39   Makó ostromakor, 1944. szeptember 28-án. In Csepregi: Napló. 1944. október 1-i bejegyzése
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ta be őket a mezőgazdasági munka elvégzése érdekében. Aki nem jelent meg, azt 
erőszakkal elvitték a katonák a Dezső-majorba, vagy bezárták néhány napra.

A püspökség ennek ellenére lehetőségeihez mérten szociálisan érzékeny ma-
radt irántuk. Így a nehézségeket legtöbben a Mindenható irgalmában bízva próbál-
ták elviselni. A vallásos élet türelemre, megértésre, lelki megnyugvásra irányította 
gondolataikat. A leleiek mélyen hívő, vallásos emberek voltak, akik a helyi Rózsa-
füzér Társulaton túl a makói Kalász és az Iskolanővérek Kultúrcsoportjával is szoro-
san együttműködött, melynek egyik, akkori szorgalmazója Zsiros M. Emília nővér 
volt. Egy karácsonyi pásztorjátékukban a püspöklelei Köblös Mária40  alakította a 
kis Jézus anyját, Máriát.

1937 novemberében közadakozásból pótolták a reformátusoktól az I. világhá-
borúban elvitt harangjukat, melyet a felekezeti béke jegyében avattak föl. Az ava-
táson Kardos Illés lelei plébános és Márton Árpád hódmezővásárhelyi református 
lelkész emelkedett hangulatú beszédet mondott. Az ünnepi alkalmat jelenlétével 
megtisztelte Szirbik Sándor makói lelkész is.

1940-ben Kardos Illés41 plébános kezdeményezésére Glattfelder Gyula csanádi 
püspök42 behívta Püspöklelére a Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővére-
ket az akkor induló óvodához, melyet 1941-ben szenteltek föl.43 Balogh M. Lenke 
lett az óvodavezető, akivel Döme M. Cipriána még 1940-ben megkezdte működé-
sét. Később csatlakozott hozzájuk Ferenc M. Rita, aki azonban 1945 augusztusá-
ban elhagyta a rendet. 

Az 1945-46-os iratok említik Szabó M. Adéla házfőnököt és Kelemen M. Malvin 
nővért, akinek ekkortájt intézték a nyugdíjazását. A nővérek az óvoda épületében 
laktak a rend feloszlatásáig. Azt követően szétszéledtek az országban.  

Balogh M. Lenke 1981. július 20-án Boglárlellén, Döme M. Cipriána 1960. júli-
us 02-án Budapesten, Ferenc M. Rita 1994. július 25-én Hejcén, Kelemen M. Mal-
vin 1953. november 30-án Gyónon, Szabó M. Adéla 1953. december 28-án Ma-
kón hunyt el.44

A II. világháború és a vészkorszak addig nem látott mélységbe taszította az em-
beriséget. Az egyházi élet területéről is százával hagyták el az országot 1944 és 

40   Köblös Mária (1921 – 1997). Rácz Mária Ibolya közlése. 2020. 07. 01.
41   Kardos Illés (1896 – 1961. szeptember 12.)  lelei plébános 1936-1944-ig. Spanyolországi kiván-
dorlását követően a Fatimai Kálvária Hírek szerkesztője 1958 és 1961 között. Spanyolországban a Ke-
resztény Magyar Ellenállás Október 23. elnevezésű tanács tagja, mellyel segíteni kívánta a magyar 
szabadság kivívását.
42   Glattfelder Gyula 1911-1943 között  Csanádi Egyházmegyei püspök
43   BIMTRA
44   BIMTRA
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1945-ben, köztük a püspöklelei Kardos Illés plébános is, aki Apátfalván született 
1896. július 6-án. Édesapja Kardos Mihály makói földműves. 

Kardos Illés 1916-ban a makói Magyar Állami Főgimnázium magántanulójaként, 
mint hadi érettségi tanfolyamos tett eleget az érettségi vizsgán a VKM. 40962/916. 
sz. alapján,45 aki az I. világháborút követően a papi hivatást választotta. 1922-ben 
szentelték pappá. Magyarországon Mezőhegyesen, Makón, Kisteleken, Óföldeákon 
(Óföldeákpuszta), Medgyesbodzáson, végül Püspöklelén szolgált. 1944. május 21-
én még megtartotta a bérmálást, melyet a Historia Domusba be is jegyzett.46 Októ-
berben, amikor az oroszok bejöttek a faluba, riadalom támadt. Persze voltak, akik 
várakozással tekintettek jövetelük elé. Amikor megérkeztek, Kardos Illés, a plébá-
nos fogadta őket. Reverendában volt, ami első pillanatra nemtetszést váltott ki.  A 
szovjet parancsnokkal a vallás, az  egyház jövőjéről beszélgettek, eszmét cseréltek 
a „nép ópiumáról”, majd a várható kommunizálásról. A hallottak eléggé meggyőző-
ek voltak a plébános számára, így pár nap múlva elhagyta édesapjával az országot. 

„Először Ausztriába ment, végül Spanyolországban telepedett le, ahol a kiván-
dorolt magyarságot karolta föl. Néhány év múlva elzarándokolt Portugáliába a 
fatimai jelenések színhelyére, ahol megfogalmazódott benne, hogy a magyarságot 
összefogva, ott felépíthetnék a méltó szent helyet. A Magyar Keresztút felépítésé-
re elnökletével 1953-ban Barcelonában létrehozta a Mindszenty47 bíborosról elne-
vezett Fatimai Magyar Kálváriabizottságot, s megkezdte az emigrációban élő ma-
gyarok adományait gyűjteni, melynek köszönhetően felépíthették a jelenésekhez 
valóban méltó kegyhelyet. Munkájában többen segítették, amit Győrfy Albert atya 
és Kondor Lajos atya vitt tovább. Az 1992-ben Holló István atya vezetésével Sze-
gedről érkező zarándokokat Kondor Lajos atya fogadta a Magyar Házban, majd vé-
gigvezette őket a Magyar Keresztúton és bemutatta a Szent István kápolnát, mely-
nek megvalósításában együtt működött Kardos Illés atyával. 

Szívemhez kedves a portugáliai Fatima. Keresztútja, Mária és az angyal jelené-
si emlékhelyének szobrai, annak végén a Szent István kápolna, mely Lele volt plé-
bánosának köszönhető. 

Kardos Illés atya, aki szüleimet, Rácz Jánost és Köblös Máriát 1942-ben eskette, 
engem 1943-ban Püspöklelén keresztelt.”48  

Püspöklelét is megviselte a háború, s az azt követő nehéz időszak. Egy kisgaz-
dapárti gyűlésen az egyik szónok beszéde alapján úgy tűnt, hogy a kommunizmus 

45   Iskolai anyakönyv. 35. sorsz. MNL CsML ML 1916.
46   Eperjesi Rozália közlése, Maroslele. 2020. 04. 15.
47  Mindszenty József esztergomi érsek, hercegprímás. Született Pehm József (Csehimindszent, 1892. 
március 29. – Bécs, 1975. május 06.) 
48   Rácz Mária Ibolya (*1943. június 16.)  közlése. 2020. 07. 01.
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mellett agitál. Idős Köblös Imre, az uradalom egyik volt kocsisa, aki az intézőt fi-
ákerrel hordta egykor, nemtetszését kinyilvánítva azt mondta: „csajka rendszert 
akartok”. E kijelentéséért bebörtönözték. 1949 karácsony előtti napján lányánál, 
Rácz Jánosnénál aludt Szegeden, ahonnan hajnalban vonult be a „Csillagbörtön-
be”49 ahol több hónapig vezekelt a kinyilvánított véleménye miatt.50

Apai őseim, a Benák család telepesként költözött ki Makóról Püspöklelére. Föld-
művesek, dohánykertészek voltak. Vallásukat illetően reformátusok és katolikusok, 
melyet visszafogottan gyakoroltak. Kezdetben a püspökségtől bérelt földet művel-
ték – dohányt is termeltek – később vettek szántót és legelőt, amellett napszámos-
ként is dolgoztak, amíg bírták. Az 1940-es évekre a kisbirtokosságig vitték, külö-
nösen a Márkusok és Mészárosok ágán, kiknek gyökerei a gazdag Baranyáig nyúl-
nak vissza. Tanyán gazdálkodtak, majd a faluban is vettek házat. Kemény munká-
val, szorgalommal gyarapították szerény életüket, mint legtöbben. Idős Benák Ist-
ván,51 a családfő meghalni jött haza a háborúból. A fogságban súlyos gyomorbajt 
szerzett, amit az egyre csökkenő önuralma tetézett. A földet, a gazdaságot elsőszü-
lött fiára, apámra bízta,52 akit a kulákosítás, téeszesítés tett tönkre. 

Szerzetesnővérek Makón

Csanád vármegye székhelyeként 1730-ban újjászületett az akkor már több száz-
éves múltra visszatekintő délalföldi kisváros Makó, a Maros jobb partján. Amíg a 
Maros olyannyira szeszélyes, hogy térdig érő vizében el tudott veszejteni kocsit 
s lovast, addig az ott lakók türelemmel voltak képesek viselni sorsukat. Nem te-
hettek mást, hisz sokáig be voltak zárva a Maros ölében két ország határa közé, s 
megannyi gondolat által. Hosszú ideig a történelem zaja riogatta őket. A magyar 
történelem talán legvitatottabb s legnehezebb időszakában, a huszadik század első 
felében annyit építettek s emberi kapcsolataikkal olyan sok szépet tettek, amire 
nem is gondoltak korábban. A háború azonban belőlük is előhívta a zsigeri előíté-
leteket. A csanádi püspökség egyik legszebb ékköveként ragyogtak az itt élők, akik-
nek többszörösen kellett okoskodniuk s áldást kapniuk, hogy meg tudjanak élni, 
s hogy emberek tudjanak maradni. Ahogyan a Maros liánnal benőtt, szakadozó 
partján sétáló felteszi életét a titokzatos, lidércnyomásos vízfolyam kétes hívó sza-
vára, a város lakói is úgy iramodtak neki, hogy újjá teremtsék megálmodott Maros-
menti Konstantinápolyukat. 

49   Szegedi Fegyház és Börtön büntetés-végrehajtási intézet
50   Rácz Mária Ibolya közlése. 2020. 07. 01.
51   id. Benák István (1896-1949)
52   ifj. Benák István (1933-1992)



• 23 • 

I. Boldogasszony Iskolanővérek

Amíg az egyik kéz elvett a várostól, a másik azon fáradozott, hogy tudjon adni. 
Így volt ez a nagy szellemi és fizikai ínségben a Miasszonyunkról nevezett Szegény 
Iskolanővérek, ahogy ma mondjuk, a Boldogasszony  Iskolanővérek behívásával is. 
Mire megérkeztek, a helyi közösség fölépítette a zárdájukat, ők pedig tiszta szívü-
ket adták a város boldogulásáért. Makó-Újvároson a 8077 hrsz. alatti zárda 1910-
ben készen várta az iskolanővéreket. A végleges formájú zárda U alakban zárt. A 
magas belvilágú épületegyüttes utcai és udvari homlokzatát egységesen díszítette 
a fal síkjából kiemelkedő egyszerű koszorúpárkány. Az utcafronton a koszorúpár-
kány fölött a fal síkjából kidomborodó motívumok díszítették a homlokzatot. A fe-
hérre meszelt épület Búza utcai homlokzatán öt sötétbarnára festett ablak nyílott, 
egységesen a Vásárhelyi utcára néző szárnnyal. Ablakait a homlokzattal összhang-
ban párkányzat védte és díszítette. A főbejárat az épület végéről nyílt, mely kissé 
ívelt. Kovács Katalin emlékezete szerint a tantermeknek olajjal fölkent padozata 
volt. A zárdát, iskolát, a hozzá tartozó melléképületeket a nővérek által gondo-
zott virágoskert, s a mögötte lévő veteményes gazdagította. A zárda a Búza utca 
frontjára épült, míg a Vásárhelyi utca felől a telekhatártól beljebb, előkerttel. A 
nyitott részt idővel deszka kerítéssel vették körbe, mely a Búza utca felől nyílt, amit 
később  beton lábazaton nyugvó vaspálcás kerítés váltott föl. Szakaszosan kereszt 
motívummal díszítették, jelezvén az egyházi intézmény jellegét. Az átlagostól ma-
gasabb belvilágú zárdaépület egyik tantermét Szent László tiszteletére szentelték 
föl, ahol az újvárosi római katolikus templom felépültéig szentmiséket tartottak. A 
templom 1913-ra készült el, a plébánia megszervezése azonban húsz évig váratott 
magára. A zárda és iskola 1949-ig töltötte be eredeti funkcióját, adott otthont a 
Boldogasszony Iskolanővéreinek. Csernoch János53 megyéspüspök és Kayser La-
jos makói plébános meghívására tehát 1910. augusztus 27-én Makó-Újvárosra 
jöttek a Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek rendjének nővérei. A 
rend magyar tartományának székhelye ekkor Temesvárott volt, melyet Müller M. 
Berchmana54 tartományi főnökasszony vezetett. A Makó-Újvárosi zárdájuk a Szent 
László teret határoló Vásárhelyi és Búza utca sarkán állt. Vele átellenben a Vásár-
helyi utcán55 fiúk és lányok részére elemi iskola. A mindennapi oktatást szolgáló 
iskolát a Makói tankerület részeként 1811-ben alapították. 

Az 1912/13-as tanévben a kerületi tanfelügyelő és igazgató Kayser Lajos56 plé-
bános. Weber Péter és Klivényi Lajos segédlelkészek voltak a hitoktatók. Igazgató 

53   Csernoch János dr. (1852–1927) Dessewffy Sándor püspök utódja, 1908-1911-ig csanádi püspök, 
majd katolikus érsek, bíboros-hercegprímás
54   Müller M. Berchmana  tartományi főnökasszony 1902-től 1917-ig. Forrás: BIMTRA
55   2017-ben Vásárhelyi u. 72/a
56   pápai kamarás, címzetes prépost, esperes
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tanító: Martinek Béla. Tanítók: Bíró Albert, Füleky József, Gerstner István, Kellner 
János, Lélek Gáspár, Lélek Gáspárné sz. Bernát Terézia, özv. Neumanné sz. Balázs 
Ilona, Paulik Imre, Szíjártó Antal, Fischer M. Imelda, Buday M. Inviolata és Habram 
M. Laetitia iskolanővérek. Az oktatás magyar tannyelven folyt, melyhez tizenhá-
rom tanterem állt rendelkezésre, és a nővérekkel együtt tizenhárom tanerő. Ösz-
szesen 902 rendes tanulót tartottak nyilván. 

1931-ben dr. Csepregi Imre eleki plébánost nevezték ki a belvárosi plébániára, 
aki rendkívüli tudásával, hitével, vezetői rátermettségével, és az emberek iránti jó-
ságával nemcsak a város, hanem a csanádi püspökségért is sokat tett. A nehéz élet-
körülmények javítása érdekében behívta a szegénygondozó nővéreket, akik a sze-
gényházban kezdték meg működésüket. 1933-ban a Szeretethét – naponta válto-
zó rendezvények, műkedvelő előadások, vetítések – bevételét a szegények megse-
gítésére fordították. Ugyanebben az évben avatták föl az újvárosi plébániát, mely-
nek plébánosa Szabó Ferenc57 lelkész lett. Az újvárosi szerzetestanítók ekkor: Zsiros 
M. Emília, Kószó M. Kloduálda, Lepping M. Vera iskolanővérek. Két évvel később, 
1935-ben, a kor igényeinek megfelelően kialakított belvárosi római katolikus is-
kolába új iskolanővéreket hívott be Csepregi plébános, ahova már szívesen írat-
ták a szülők a gyermekeiket. Ugyanekkor a fiúk részére megszervezte a Szent Gel-
lért Fiúnevelő Intézetet. Tudományos és közéleti munkássága mellett az emberek 
iránti alázata és segítőkészsége miatt őrizte meg emlékét számtalan híve, köztük 
gyermekek is. Bezdán József pápai prelátus is fontos közéleti tevékenységet töltött 
be az egyházi nevelés mellett Makó életében. Felismerte a zenekultúrának a sze-
mélyiség fejlődésére gyakorolt jótékony hatását. Ezért is szorgalmazta a Katolikus 
énekkar létrehozását. Az egyletek egyre több műkedvelő előadást, zenés színházi  
estet szerveztek a városban. Az Iskolanővérek kultúrcsoportja is nagy népszerűség-
nek örvendett. Szinte az egész lakosságot meg tudta szólítani. 1944-ben Kovács Ka-
talin elemi iskolás tanuló is szerepelt a csoporttal. A nővérek írták a darabokat, fes-
tették, varrták a jelmezeket, maguk köré gyűjtve az érdeklődőket. Odaadó rende-
ző, forgatókönyvíró volt Zsiros M. Emília is, aki nagy sikerrel vett részt a zenés da-
rabok betanításában. 

57   Szabó Ferenc (1887–1968) plébános
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Érpatak

Érpatak története is több nemesi családhoz kapcsolódik, akik meghatározták 
a falu életét. A település legrégebbi írásos emléke a Sváb hercegségből szárma-
zó Guth-Keledekhez köthető, akik a XI. század elején Németországból települtek 
Magyarországra. A falu neve több névalakban is előfordult 1909-ig, amit igazol-
nak az  adórovók feljegyzései, akik az útvonalaikat pontosan rögzítették. A Dica-
jegyzékekben megtaláljuk az adókirovások helyszíneit. 1543-ban az első járáson 
Hwgyay falwa, 1549-ben a második járáson Hwgyay, míg ugyanebben az évben a 
harmadik összeíráskor Hugyay néven jegyezték föl a települést. A török dúláskor 
ugyan Hugyay és környéke is elnéptelenedett – de nem halt ki teljesen –, mert a 
közeli lápos vidékre, a nádasokba menekültek, ahonnan idővel visszatértek falva-
ikba. Az ezerötszázas évek közepén közel százötven lakosa volt. Gazdálkodásból él-
tek, állattartással és szántóföldi növénytermesztéssel foglalkoztak. 

A Dessewffy-nemzetség – a falu újraalapítói –  több kiemelkedő hazafit adott a 
hazának, s tette virágzóvá a gazdaságot. A hitbizomány azonban a XIX. és XX. szá-
zad fordulójától egyre több nehézséggel küzdött. Az uradalom 1924-ben ezer ka-
taszteri holdon felparcelláztatta a hugyaji, – azaz érpataki –  birtokát a nincstele-
nek részére. Először a gazdasági alkalmazottakat elégítette ki, majd a község, és a 
közeli Újfehértó lakosai jutottak jelképes összegért parcellákhoz.

A nádfödeles kis házak girbe-gurba utcákat alkottak, melyek közül kiemelkedett 
a görög katolikus és az ágostai evangélikus templom. A földhöz jutással a lakosság 
is jobb életben reménykedett, bár tudták, hogy azt csakis a szorgalmas munkájuk-
kal, Isten kegyelméből érhetik el. Erős akaratú, erős hitű emberek lakta vidék ez. A 
nehéz élet mellett bántotta a hugyaji embert falujának neve, mert már elfeledte, 
hogy egykor fényes csillagot jelentett, míg a bűnös huszadik századra már csak 
alantas értelmezése jutott eszükbe. Az akkori szóhasználatban Hugyaj pejoratív 
értelemben csengett, ezért úgy döntöttek, hogy megváltoztatják településük ne-
vét. Erre az országos helységnévrendezés adott is lehetőséget a településnevek 
revíziójakor, melynek legfőbb célja a „magyarítás”, a magyarosság szempontjának 
teljesítése. Esztétikai, névszépítési szándékkal is kérhették, mint a szabolcsi Hugyaj 
nevének a hugy „urina” köznévvel való összekapcsolása miatt. A megállapított új 
név, Érpatak, semmiféle kapcsolatban nincs a településsel, hacsak Hugyajnál figye-
lembe nem vesszük, hogy a megállapodatlan nevű Ér a képviselő-testület szerint e 
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falu határában ered. De még így is idegen a vidék nyelvhasználatától, hiszen a helyi 
népnyelv a patak szót nem ismeri, helyette az ér, folyás stb. járja.1 

Ezt támasztja alá Papp Mihály, aki Család- és falutörténetében írja, hogy Érpa-
tak nevét a „határunkon átfolyó Nyírvíz csatornájáról”2 kapta. A helységnévrende-
zés Hugyaj vagyis Érpatak esetében 1908. szeptember 16-án fejeződött be. Ettől 
fogva már az új helynév számított hivatalosnak.

Fontos, hogy a falu történetével mennyire köthető össze a Zsiros család és ro-
konsága. Mária Terézia a jobbágyok nehéz helyzetét kívánta szabályozni az 1767-
ben kiadott Urbárium-ban. Az úrbéri pátens célja az volt, hogy az önkényeskedő 
földesurakkal szemben megvédje a jobbágyokat, szabályozza a földesúr és jobbágy 
viszonyát, mely által átláthatóbbá lehetett tenni a kincstár számára tervezhető be-
vételt is. A helyi úrbérrendezés Hugyaj helységének urbarioma3 címmel, 1773-i 
dátummal készült. A pátens kilenc területre terjedt ki, mely tartalmazta a falu job-
bágyainak összeírását, akik a Desseőffy uradalomhoz tartoztak. Ezen Urbariumnak 
köszönhetjük, hogy találkozunk néhány ismerős névvel: Forisnyó, Gogna, Zsiros, 
Papp, akik előfordulnak kötetünkben. 

Visszatekintve 1821-ig, a levéltári kutatás igazolja, hogy a Zsiros család tősgyö-
keres hugyaji. Történetünk egyik alapköve4 Miló József földműves, aki 1821-1891-
ig és felesége Rácz Juliánna, aki 1827-1895-ig élt. Fiuk Miló Sándor, szintén föld-
műves, aki 1862-1907-ig élt. Felesége Faliznyó  Juliánna 1867-ben született. Veze-
tékneve a családban Fáliznyóként maradt fenn, kiknek Anna nevű leánya 1887-ben 
született, s 1975-ben hunyt el, kinek férje az 1886-ban született Zsiros József  föld-
műves, szénhegyi munkás, aki 1966-ban hunyt el. Szülei az 1863-ban született 
Zsiros József és felesége Járó Borbála,5 aki 1865-ben látta meg a napvilágot.

A római katolikus vallású id. Zsiros Józsefnek és feleségének, az evangélikus 
Járó Borbálának, több gyermeke született. Elsőszülött fiuk József, 1886. március 
13-án született, akit  március 14-én Boros István káplán, Pisák Julianna és Muszka 
Miklós keresztszülők keresztelték. Lakhelyük Hugyaj volt.6

Az anyakönyvekből fellelt adatok szerint a család csak ideiglenesen, a megélhe-
tőség miatt ment el Hugyajról, ezért máshol is születhettek gyermekeik. 

1   Mező András: A magyar hivatalos helységnévadás. Bp. 1982. p. 209-210
2   Papp Mihály: Család- és falutörténet. Kézirat. Érpatak, p. 7
3   Hugyaj helységének arbáriuoma. https://archives.hungaricana.hu/hu/urberi/view/szabolcs-
hugyaj/?document=1&pg=1&bbox=-2384%2C-3773%2C4784%2C121 [2021. 03. 14)
4   Genealógiai források a Hungary Civil Registration (kereszteltek, születtek, házasodtak, halottak) 
anyakönyveinek adatai, (FamilySearch)
5   Korabeli iratokon Jákó név szerepel, míg a család Járó néven ismeri. Ez lehet elírás a korabeli do-
kumentumok kézírása miatt. (Továbbiakban: Járó)
6   Kereszteltek Geszteréd, Hugyaj 1636-1895. Anyakönyv 1886. év 23. sorszám.
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Az 1886-ban született Zsiros József unokája dr. Zsiros Mária közlése alapján: 
„Úgy tudom, kilencen voltak testvérek, de igazán csak négyen-öten éltek felnőtt-
ként is. Én ezeket ismertem: Borca nénit, csak hallomásból, ő Érpatakon lakott, vi-
szont Zsiros Annát7 és Zsiros Mihályt személyesen is. Szintén Debrecenben laktak, 
a Tégláskertben. Anna néni pár sarokkal nagyapáéktól, a Balaton utcában, Mihály 
bácsiék kicsit távolabb, a Tégláskert utcában. Különösen Anna nénivel és férjével, 
Páskuly sógorral volt jó a viszony, sokat jártak össze, tanyázni, – így mondták a dél-
utáni beszélgetéseket. Nagymamámék hívták őket is, mint rengeteg más érpataki 
családot a Tégláskertbe. Az a környék szinte mind érpataki volt: Muszkák, Oro-
szok, Beregszásziak, Mészárosok, Pappok, Szőllősiek, szegről-végről mind rokonok. 
Szinte valamennyien a nagyszüleim segítségével találtak helyet, állást, és eresztet-
tek gyökeret a városnak ebben a falusias, kertvárosi részében. Sokan kezdték az 
új életet nagymamáéknál. Ma albérletnek nevezhetnénk a szívességi lakásnak ezt 
a formáját. Állást a vasútnál nagyapám keresett nekik. Ott a környéken mindenki 
vasutas volt: fűtők, pályamunkások, mozdonyvezetők. Az értesítő állandóan a mi 
utcánkban volt, mert akkor még a műszakbeosztás, a vezénylés kézi úton történt. 
Az értesítőnek nevezett, biciklis postás vitte a fordába8 az indulásra szóló értesítőt, 
ezért hívták ezt is értesítőnek. Már messziről lehetett látni, és mindenki találgatta, 
vajon kinek viszi a behívót. A nagyszüleim éppen ezért rendkívül nagy tiszteletben 
álltak a környéken: mindenki ismerte őket, tanácsért, segítségért még idős koruk-
ban is sokan jöttek hozzájuk. Pionírok voltak, és dolgos, mélyen vallásos emberek, 
akiket a szülőfalubeliek körében is úgy kezeltek, mint példaképeket: ha segítség 
kell, eredj a Miló „Annisékhoz”, majd azok útba igazítanak.  Nem tévedés: Annis-
nak hívták fiatal korában, idősebb korában Anna nénémnek. Még az én gyerekko-
romban, az 50-es években is jöttek hozzánk érpatakiak, akiken már a nagyszüleim 
iránti tiszteletből a szüleim segítettek, főleg beiskolázás és állás ügyben. Érpatakon 
mindig hazavárták őket, ha lakodalom volt, ott kellett lenniük: minden lakodalom-
ba nagyapát hívták ”kamarásnak”, amire nagyon büszke volt. Sokszor elmesélte, 
milyennek kell lennie a jó kamarásnak: ő kezelte bort, mert igen jámbor ember 
volt. Amikor a Zsiros dédnagymama (Járó Borca néni) özvegyen maradt, ő is ide-
költözött, és felváltva kvártélyozott hol nálunk, hol Páskulyné Anna néniéknél. Ez 
a 30-as években volt. A gyerekek (apámék) dolga volt a nagymama költöztetése: 
amikor megunta az egyik helyen, fogták a dikóját9 és vitték a másikhoz. 

7   Zsiros Anna, Páskulyné. Zsiros Anna M. Emília szerzetesnő nagynénje.
8   Forda: a vasúti vonalhoz rendelt vonat, szerelvény listája – jármű-fordulóterv, ebből lehetett tud-
ni, hogy mikor, hol teljesít szolgálatot a vasutas
9   dikó = ágy
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Nagy történetek keringtek a különcségéről és az akkurátusságáról. Az, hogy 
béresként, cselédként dolgozott az apa, bizony nehéz megélhetőséget biztosított 
az uradalom földjén a családnak. Nem hallottam, hogy különösen nehezen éltek, 
inkább ugyanúgy, mint a többi cseléd. Nem ezért jöttek el Érpatakról, hanem mert 
nagyanyám többre vágyott, és azt hallotta, hogy a városban jobb az élet. Minden 
falusi, paraszti munkát ismert, de sosem volt sem cseléd, sem paraszt. Nem dolgo-
zott másnak, csak szívességből, segítségképpen. Maga csinált mindent, a mesze-
léstől, a tapasztástól a kenyérsütésig, a kertben a jószágok, majorság területén is, 
de kereső munkát nem végzett.”10

 A földműves Miló család élete is nehéz, és megpróbáltatásokkal teli volt.
1888. március 15-én Hugyajon házasságot kötött a huszonhétéves Miló Sándor 

és a huszonegyéves Faliznyó11 Juliánna, kik mindketten görög katolikusok voltak.
Szép reményekkel indultak közös életük útján. Elsőszülött gyermekük Anna 1887-
ben született. Anna születési anyakönyvéből  megállapítható, hogy az apa nem kí-
vánta a személyét felfedni. Az utólagos bejegyzéséből azonban kiderül, hogy az 
anya házasságkötésével egy időben a férj, a biológiai apa, Miló Sándor vállalta a 
gyermeket. 

Unokájuk emlékezett a történetre: „A születéskor még nem voltak összeháza-
sodva, de azt követően igen hamar megtörtént az esküvő. A kisbaba, nagyanyám 
egy teknőben feküdt a pad alatt a lakodalomban. Ezt sokszor mesélte, a kortársai 
között köztudott volt, de nekem is elmondta, pedig sosem tudtam volna meg, ha 
nem említi. Zavartan nevetgélt hozzá, mert igen erkölcsös asszony volt, és azt hi-
szem, kicsit szégyellte, hogy ilyen módon kezdte az életet. Ma már úgy gondolom, 
hogy a rendkívüli tartás, keménység és hit mindenek fölött, a becsületre nevelés 
ebből is táplálkozott: különbnek, tisztábbnak, becsületesebbnek, buzgóbbnak len-
ni bárki másnál. Olyan kemény és rideg tudott lenni a legkisebb gyengeséggel és 
sumáksággal szemben is, hogy a levegő megállt körülötte. A hitben pedig a jezsu-
itákat is megszégyenítő könyörtelenséggel foglalt állást. Csak egy példa: amikor a 
szüleim jegyességre készültek, és sor került a bemutatásra, nagymama két kérdést 
intézett a leendő menyéhez: Hová való fiam? illetve milyen vallású fiam, mert a fi-
atalokat fiamnak szólította nemtől függetlenül. Anyám, mint menyasszonyjelölt, 
megmondta, hogy hová való, kik, mik a szülei, és hogy anyja katolikus, apja pedig 
református lévén, ő is református, majd hozzátette: de nem tartom a vallást. Mire 
csak annyi volt a válasz: Nincs több kérdésem, fiam! Ez szállóige lett később a csa-
ládban. 

10   Adatközlő: dr. Zsiros Mária, 2018.
11   Anyakönyvi kivonaton Faliznyóként szerepel. Később a kiejtés szerinti írásmód: Fáliznyó honosod-
hatott meg az írott formában is. Itt az eredeti írásmódot követjük.
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Az esküvőre sem ment el, mert nem volt egyházi szertartás (1950-et írunk!!). 
Nagyapát elküldte egy tyúkkal, hogy vigye a lakodalomba. Az meg még a lány nevét 
sem tudta! Ment a vonattal Hajdúhadházra, és ott kérdezősködött, hogy hol megy 
a lány férjhez máma, valami Marika. Később nagy szeretet alakult ki köztük, mert 
anyám is hasonló kemény, segítőkész, jószívű karakter volt. Viszont a katolikus, bár 
nem különösebben hitbuzgó hadházi nagymamáról megvolt a véleménye, az meg 
mint szent asszonyt tisztelte a nászasszonyt, mert így szólították egymást.”12

Miló Annát követően született Pál 1889-ben, aki alig egy év múlva meghalt, utá-
na Mária 1891-ben, aki mindössze két napot élt. II. Pál 1892-ben született. A legfia-
talabb gyermek Mihály, aki 1894. október 28-án Hugyajon látta meg a napvilágot. 

Dr. Zsiros Mária szerint „Ő volt a Miló család reménysége, mert Amerikába is ki-
ment szerencsét próbálni. Ott házasodott meg, gyerekei is voltak. Nem tért haza 
soha, ott halt meg. Sokat leveleztek nagymamával, néha a levélbe pár dollárt is 
tett. Leveleit nagymama a szent helyen, a komódban őrizte, ahol minden fontos 
tárgyat tartott: Kaszap István fényképét, pár könyvet: a ferences missziósok vérrel 
írt történetét, a Tenger csillagát,13 Ima és énekeskönyvet, Szentírást. Itt volt  a ró-
zsafüzér ünnepi példánya, mert a hétköznapi az mindig a sulc-köténye zsebében 
volt. Szentelt gyertyák, a persely, amibe a miséken nagyapám gyűjtött, egy cipő-
pasztás, kb. 8 cm magas doboz, középen egy vágott lyukkal. A templomi gyönggyel 
kivarrott, fekete ridikülje, a kendője. A terítő alatt papírpénzt is tartott. A komód 
tetején egy fém kereszt, aminek egyik oldalán a Szűzanya, a másikon Jézus Krisztus 
gipsz szobra állt. Megközelíthetetlen volt, engedély nélkül belenyúlni meg egyene-
sen bűncselekmény számba ment. 

Mari nénit, a második Pált és a legkisebb gyereket személyesen ismertem. Úgy 
tudom ők is nyolcan vagy kilencen voltak testvérek, de hogy ebbe a gyerekként 
elhaltak is beleszámítanak-e, azt nem tudom. Nagymama sokat emlegette, hogy 
mint legidősebb testvérnek, neki volt a dolga a kisebbek felügyelete. Ő irányította 
a ház körüli munkát, és vigyázott rájuk, amíg a szülők dolgoztak a földeken. Nem 
igen tűrte az ellentmondást már akkor sem. Nagy szigorral kezelte a testvéreit, ha 
nem fogadtak szót, eljárt a keze. Tisztelték és tartottak tőle egész életében. Engem 
is mindig arra tanított, hogy a kisebb gyerek szót kell hogy fogadjon a nagyobbnak. 
Jól néztem volna én ki, ha nem fogadnak szót! A te öcséd, ha nem csinálja, mit 
te mondasz neki, vágd szájba. – Igen Mamikám, de ő erősebb, mint én! – magya-
ráztam neki. Szerinte az nem számít, az idősebb teljes fennhatósága a fiatalabb 

12   Adatközlő: dr. Zsiros Mária, 2018.
13   Tengernek Csillaga. Az 1000 előtt keletkezett himnusz a Boldogságos Szűzhöz Ave maris stella 
(Üdvözlégy, tengernek csillaga). A kedvelt dalt Babits Mihály fordításában éneklik, mely a Boldogsá-
gos Szűz vesperásának himnusza. [http://lexikon.katolikus.hu/A/Ave%20maris%20stella.html]
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fölött elvitathatatlan. A saját gyerekeit így nevelte, a kisebbnek „coki”- így mondta, 
vagyis hallgass, ha a nagyobb beszél hozzá. Annus nénivel, vagyis Anna lányával14 
is elégedetlen volt sokszor, mert nem találta elég erélyesnek ahhoz képest, hogy ő 
volt a legidősebb.”15

A földműves Miló Sándor, a családfő, 1907. november 7-én mindössze negy-
venöt éves, amikor tüdővészben elhunyt. Árván maradt gyermekei: a tizenhárom 
esztendős Mihály, a tizenötéves Pál és a húszéves Anna. A nagyszülők, Miló József 
1891. augusztus 16-án, rá alig négy évre, 1895. március 10-én a felesége, Rácz Juli-
anna is elhunyt. Mindkettőjüket Hugyajon helyezték örök nyugalomra.

Zsiros József és Miló Anna házassága

Ifjú Zsiros József és Miló Anna régről ismerték egymást, hisz egy faluban laktak. 
Az udvarlást lánykérés követte, s a gyászidő leteltével, 1908. július 19-én a hugyaji 
görög katolikus templomban örök hűséget esküdtek egymásnak.

A menyasszony, Miló Anna görög katolikus vallású, aki háztartásbeliként 
Hugyajon, az anyjával és két testvérével élt. Így adott volt, hogy továbbra is együtt 
marad a család.

A római katolikus vallású vőlegény ekkor tényleges katonai szolgálatban állt 
még Eperjesen a Császári és Királyi Hadseregben, mint őrvezető, ahol mesterlö-
vész oklevelet szerzett. Szakaszvezetőként 1907-ben egységét kivezényelve részt 
vett Bosznia és Hercegovina okkupációjában,16 mely 1878. július 29-én vette kez-
detét, amikor a K.u.K.17 hadserege bevonult Bosznia-Hercegovinába, a Monarchiá-
nak ítélt területre. A helyzet látszólag nyugalmas volt, de a felszín alatti feszültség, 
a nacionalista törekvés egyre nőtt. 

József és Anna fiatal házasok voltak, amikor a Monarchia végrehajtotta az an-
nexiót, vagyis bekebelezte Bosznia-Hercegovinát. József tudta, hogy ez háborúhoz 
vezet, idő kérdése csupán.

Az ifjú pár Hugyajon telepedett le, ahol József, az ifjú férj  – a leszerelését köve-
tően  – földművelésből tartotta el a családját, mint a grófi uradalom napszámosa. 

Kilenc gyermekük született: Anna 1909-ben, Mária 1910-ben, József 1912-ben, 
Miklós 1914-ben, Mihály 1917-ben, Julianna 1920-ban, Gyula 1922-ben, László 
1925-ben és Lajos 1928-ban.

14   Később ő lett Zsiros Anna M. Emília, az iskolanővér
15   Adatközlő: dr. Zsiros Mária, 2018.
16   okkupáció: katonai megszállás
17   K. u. K. kaiserlich und königlich, magyarul cs. és kir., Császári és Királyi Hadsereg rövidítése
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Zsiros Anna születése 

A századelőn nagy volt a csecsemőhalandóság, mert legtöbb család még az 
alapvető élelmezési és lakhatási körülményt sem tudta biztosítani. Így sok újszü-
lött legyengülten, világrajövetelekor vagy az első pár napban meghalt. A halott 
vagy életképtelennek tűnő gyermeket születésekor megkeresztelte a bába. Ha volt 
még némi remény, a bába javaslatára a szülést követően, már másnap megkeresz-
telte a pap, nehogy hamarabb magához vegye az Úr a kis jövevényt, mintsem az 
első szentségben részesülhetett volna. A múlt század elején nem tudtak mit ten-
ni, elfogadták, hogy az Úr adta a gyermeket, s az Úr el is vette néha a gyermeket. 
A halotti anyakönyvi bejegyzésekben legtöbbször vörheny, hurut, himlő, tüdőgyul-
ladás, gyengeség, torokbaj, hideglelés, tüdőlob, tüdőhurut, fekély, görcsök, torok-
gyík, görvélykór, kanyaró, hektika, vérhas, rángógörcs, vízibetegség, kelevény, mint 
gyermekbetegségek szerepeltek. Az anyák is fokozott veszélynek voltak kitéve a 
szüléskor. Több esetben előfordult gyermekágyi láz, méhgyulladás miatti halálo-
zás. A természetes elmúláson túl az életerős korosztálynál is előfordult a tüdő- és 
gyomorbaj, daganat vagy szívgörcs.

Érpatakon a parókus igyekezett minél jobban előkészíteni a családokat – szülő-
ket és leendő keresztszülőket – a gyermek fogadására, keresztelésére. Közösségé-
nek dolgos családjai közé tartozott a Zsiros, a Miló, a Faliznyó és a Járó família is.

Zsirosék ősei még a 18. században parókiává szerveződött közösség első temp-
lomába, a kis fatemplomba jártak. Itt ájtatoskodtak a görög és római katolikusok 
egyaránt. Mivel a lakosság létszáma gyarapodott, ezért szükségessé vált egy na-
gyobb templom, de azért is, mert a fából épült templom állaga igencsak megrom-
lott. A hívek így elhatározták, hogy új templomot építenek, mégpedig egy kőtemp-
lomot, ami időálló. Az alapozáshoz szükséges követ úgy hordták össze. Falazáshoz 
téglát használtak, ami szintén időálló építőanyag volt. 

Pár év elteltével, 1791-ben föl is szentelték az új templomukat, amely a kliroszos 
típusnak egy kisebb méretű, de igényesen, szépen kidolgozott, torony nélküli pél-
dája, amely a mai napig áll.1

1   Terdik Szilveszter: „...a mostani világnak ízlésse, és a rítusnak módja szerint” Adatok a magyaror-
szági görög katolikusok művészetéhez. Nyíregyháza, 2011. In. Collectanea Athanasiana. Szerk.: Sza-
bó Péter, Véghseő Tamás p. 28, illusztráció 148 p.
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A fiatal Zsirosék  nemcsak szorgalmas templomba járók, de hithű keresztények 
is. Az ifjú házasoknál fölmerült, hogy az apa után a római katolikus vagy az anya 
után a görög katolikus vallás szentségében részesüljön-e majd a gyermekük. Ezt 
megbeszélték Véghseő Mihály2 parókussal, aki 1871. augusztus 11-én Nyírgelsén 
született. Tanulmányait Ungváron végezte 1891 és 1896 között, majd 1896. febru-
ár 23-án Firczák Gyula megyéspüspök szentelte a Munkácsi Egyházmegye papjává. 
Rövid ideig Újfehértón helyettes lelkész, majd Hajdúdorogon segédlelkész, közben 
Hajdúnánáson gimnáziumi hittanár. 1904-ben került Érpatakra, ahol 1931-ig, ha-
láláig szolgált a Hajdúdorogi Egyházmegye kötelékében. Felesége Musztyánovics 
Anna. 

Zsirosék jól ismerték Mihály atyával egymást, aki maga sem volt még negyven 
éves, de három szép gyermekének lehetett boldog atyja. Művelt, közvetlen em-
ber hírében állott, szívesen kikérték a hívek az ügyes-bajos dolgaikban a vélemé-
nyét. Különösen az élet nagy fordulópontjain, mint a szentségek fölvétele. A nehéz 
és fájdalmas pillanatokat éppúgy szeretettel osztották meg a parókussal, mint az 
örömtelieket. De azért a legszebbet, a gyermekáldást szerették legjobban hírül vin-
ni. Számtalanszor elgondolkodott ezen a parókus is. Akkor még annyira bizakodók 
az emberek. Nem is gondolják, mennyi nehézség adódik majd az élet során, s ha 
mégis, akkor sem rettennének el, mert hiszik, hogy az Úr kegyelméből a nehézsé-
geket legyőzik. És ez így is van. Minden újszülött  Messiásként jön világra, hogy be-
váltsa mindazt, amit a családjának ebben a világban nem sikerült.

A gyermek vallásának meghatározása tekintetében tájékoztatta a római kato-
likus Zsiros József apát és a görög katolikus Miló Anna anyát, hogy érvényben van 
a reverzális, amikor a különböző vallású párok írásban megegyeznek a születen-
dő gyermekeik vallásában. Államjogilag hivatalos személy előtt, a házasságkötést 
megelőzően adott reverzális érvényes, de ez esetben e szóbeli egyezség előtte is 
elegendő, mivel az apa római katolikus, az anya pedig görög katolikus. Általában a 
„nem nemet követ” elv érvényesül. Zsiros József azt kérte, ha az első gyermekük 
nem fiú, hanem leány lenne, úgy szeretné, ha római katolikus szentségben része-
sülne, mint ő. A többi gyermekük esetében a „nem nemet követ” elve érvényesül-
jön felesége kívánsága szerint. A parókus tájékoztatta őket, hogy a kialakult szokás 
szerint járnak el a keresztelésben. Így a kis görög katolikus templomban a görög 
katolikus liturgia szerint kereszteli meg a gyermeket, s átküldi a kérelmet beanya-
könyvelésre Geszterédre, ahol beiktatják a gyermek római katolikus hitvallását. 

2   Véghseő Tamás: Görögkatolikus papok történeti névtára. I. A Hajdúdorogi Egyházmegye és a Mis-
kolci Apostoli Exarchátus 1850 és 1950 között szentelt papjai (Collectanea Athanasiana V/1), Nyíregy-
háza, 2015. p. 64
=  Collectanea Athanasiana. Összeáll.: Véghseő Tamás. Kiad. Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudomá-
nyi Főiskola, Nyíregyháza, 2015. 224 p. 
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Zsiros Józsefné Miló Annának nehéz szülése volt. Elérkezett egy pillanat, amikor 
kétséges volt, hogy életben marad-e a gyermeke. Szülés közben imáival a Szűz-
anyához fohászkodott, kérte, hogy mentse meg a gyermekét, akit fölajánl neki, 
csak tartsa életben! 1909. június 5-én, szombaton, megszületett a kissé ugyan 
gyönge, de egészséges kislánya Zsiros Anna. 

Kora reggel ifj. Zsiros József, mint fiatal apa fölkereste a parókust, hogy vasár-
nap keresztelhetnek, mert megszületett a gyermekük, a kis Anna.

A keresztelő reggelén ünneplőbe öltözve a Zsiros nagyszülők is megjelentek. 
Borca asszony hozta magával a szakajtónyi keresztelői kalácsot. A kicsiket kétfona-
túra sodorta, melyek alig egy araszosak voltak, bobájkának, babának nevezte. Eze-
ket vitték magukkal a templomba a keresztelőre. Aki a megkeresztelt gyermeknek 
jókívánságait fejezte ki, a hagyományhoz híven ilyen kis bobájkával kínálták meg. 
A nagy foszlós kalácsot kitették a kamrába, mert annak a keresztelői lakomán jött 
el az ideje. Elcsöndesedett a ház, mivel a nagyszülők elindultak az istentisztelet-
re. A fiatalok hamar elkészültek, hogy a kis Annácskára több idő jusson. A hófe-
hér, finom, hímzett kis ingecske a hozzá való sapkával még egy kicsit nagynak bi-
zonyult rá, de a kézelőt fölhajtva észre sem lehetett venni a méretkülönbséget. A 
gyermek jól tűrte az öltöztetést, néha kinyitotta apró kék szemecskéit. Az anyja fél-
ve vette karjaira a gyermekét. Kislányával a karján odament a Mária-képhez, mely-
nek sarkához dugták a virágvasárnapi szentelt morzsavirágot, s hálát adott a Szűz-
anyának az anyaságáért, egyben kérte, hogy óvja meg a gyermekét minden bajtól. 
A fiatal apa büszkén vette át a gyermeküket. Eszébe jutottak a parókus biztató sza-
vai, s már nem is érezte, hogy azért sietnek a kereszteléssel, nehogy az előtt hal-
jon meg a gyermek, mielőtt a szentségben részesülne, hanem azért, mert az élet 
rendje, hogy bemutassák az újszülöttet annak a közösségnek, ahova született, ahol 
már oly sokan várják Őt. Induláskor Julianna, a keresztanya ráterítette a pólyásra a 
maga hímezte selyem keresztelői takarót, rajta apró fehér kis virágok között elrejt-
ve az A betűt, az újszülött monogramját. Lassú léptekkel sétáltak ki a ház előtt vá-
rakozó, virágokkal ékített féderes kocsihoz, hogy királyi kényelemben jussanak el a 
dombon álló görög katolikus templomba. Az otthon maradottaktól az ilyenkor szo-
kásos módon köszöntek el:

– Pogányt viszünk, keresztényt hozunk!

– Áldjon meg benneteket a Mindenható! 

Noha csak hatan ültek a féderes sárga kocsin, a lovak így is megdolgoztak, mire 
fölértek a templom bejáratához, mely fölött a freskóról rájuk mosolygó Szűz Mária 
köszöntötte a családot. Most is ugyanazzal a mosollyal fogadta őket, mint máskor. 
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Ezúttal mégis meghittebb volt, mint valaha. A templomból kiszűrődő lelkes 
éneklés fogadta őket. A parókus intésére mindenki felállt, köszöntvén a keresztelő-
re érkezőket. A Zsiros és Miló család a falu köztiszteletében álló családja. Látszott a 
hívek arcán, hogy boldogsággal tölti el őket is a gyermekáldás. A szentmise végez-
tével nem siettek haza, maradtak a szertartás idejére is, hogy mindannyian tanúi 
lehessenek az első Zsiros – Miló unoka, a kis Anna megkeresztelésének, jelezvén, 
ők is közösséget vállalnak a gyermek keresztényi neveltetésében, hisz egy közös-
ségbe tartoznak. Az ifjú szülők karjukon gyermekükkel, mellettük a keresztszülők-
kel lassan ballagtak végig a számukra kijelölt „királyi úton”, a keresztelőmedencé-
hez, ahol a parókus Simeon énekét idézve megkeresztelte az újszülöttet. A bizánci 
rítushoz kapcsolódó ének betöltötte a kis templomot, az előcsarnokot, mely a vilá-
gi és szent hely között helyezkedik el, ahol bűnbánatban és megtisztulásban lehet 
részünk. A díszes kandeláberen égő gyertyáról meggyújtotta az atya a keresztelői 
gyertyát, melyet átadott az apának útravalóul, hogy a fényt, a helyes utat mutassa 
élete során a gyermekének. A keresztelés csúcspontja, amikor a királyi ajtóban a 
parókus karjaira vette a gyermeket és a szentély előtt a magasba emelte Annát és 
hangosan Simeon énekét énekelte: – Most bocsásd el Uram a te szolgádat a te 
igéd szerint békességben...

A beavató szentségek fölvételét követően a közösség tagjává fogadták Zsiros 
Annát. Közben a bizánci rítushoz kapcsolódó ének betöltötte a kis templomot, ahol 
mindenki átszellemült, s a kis Anna tágra nyílt kék szemeivel rácsodálkozott Isten 
eljövendő világára, ami majd végig kíséri egész életét. 

A szertartás befejeztével a hívek énekszóval kísérték a keresztény gyermeket, 
mint egy nagy család. A templom ajtajában megálltak a Szűzanyát ábrázoló fres-
kó alatt, amikor harangszó köszöntötte őket, melynek hangja bezengte a kis falut. 
A gyermeket és szüleit jókívánságok tucatjaival árasztották el, a nagyszülők pedig 
bobájkával kínálták az ünneplőket. Szép lassan elcsendesült a víg ünneplők töme-
ge, lassan indult mindenki a maga útján. Zsiros Anna családja a parókussal együtt 
elhelyezkedett a fogaton, s szép komótosan hazaindultak, ahol már tárt kapu, s né-
hány rokon fogadta őket. Elsőként a keresztszülők léptek be a gyermekkel. A ke-
resztapa fennhangon köszöntötte az otthoniakat:

 – Pogányt vittünk, Keresztényt hoztunk! 

 – Áldja meg a Mindenható e keresztény gyermeket és a szüleit!

Erre aztán lett nagy öröm. Jöttek a gratulációk, a vidám és könnyes ölelések, 
mire a finom szatmári pálinkával koccintottak az ünnepelt egészségére. Szépen 
megterített asztal várta a vendégeket. 
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Miló Anna stafírungjából előkerült a nagy fehér asztalterítő, melyet finom 
azsúrhímzéssel díszített, és most először, a fehér fajansz tányérkészlet, melyet a 
nép porcelánjának is nevezetek, amihez a társadalom egyszerűbb családjai is hoz-
zájuthattak, hiszen jóval olcsóbb volt, mint az igazi, nemes porcelán. E készletet 
nászajándékba kapták a fiatalok a szüleiktől, ezért becses kincs – most avatják föl, 
melyet kimondottan a nagy családi összejövetelekre szántak, mely végig kíséri 
majd az életük jeles pillanatait. A szomszéd kislányok mezei virágból fontak ko-
szorút, és azt helyezték az asztal közepére, melyből szép nagy, feszülettel ékített 
gyertya csúcsosodott ki. Mikor már mindenki elfoglalta a helyét, meggyújtották 
a gyertyát és a pap áldását követően együtt imádkoztak. A jó tyúkhúslevesbe a 
gyermekágyas fiatalasszony, Anna kedvencét, cérnametéltet főztek, amit a többi 
metélt tésztával együtt egyszerűen csak laskának nevezett. A második fogás az 
uraságtól kapott birkából készült bográcsos pörkölt volt, melyhez saját termesz-
tésű burgonyát főztek, amit a Zsiros portán krompénak hívtak. Végül a házi tú-
róból készült kapros-túrós, a dübbencs és a tót eredetű bobájka, s a hajnalban 
sütött, jó harmincöt centi átmérőjű kerek, közel harminc centi magas foszlós kelt 
kalácsot kínálták, mely attól volt ilyen hatalmas, mert tésztájából megformázták 
Jézust, a keresztet, a szögeket, mellyel megfeszítették, de még a töviskoszorút is, 
s mindezt egybekelesztették sütés előtt. Mivel jeles nap volt a keresztelő, ezért 
görögkatolikus szokás szerint a húsvétkor szokásos sárga túrót is asztalra tették, 
mint kedvelt édességet. Nyomtatékul a helyi specialitású, könnyű kis almaborral 
öblítették le, ami jól esett mindenkinek a kiadós nyári ünnepi lakomához.

Fölidézték a fiatal szülők, József és Anna esküvőjét, mely ugyanabban a kis  
templomban köttetett, mint ahol a kis Annát is megkeresztelték 1909. június 6-án, 
vasárnap. Papp János és Gagna Julianna, mint  keresztszülők fogadták, hogy a gyer-
meket a katolikus hit szerinti neveltetésében segítik.

Az meg már a parókus teendője volt, hogy a keresztelési adatokat átvigye 
Geszterédre, a római katolikus templomba, ahol görögkatolikus Szent Liturgi-
át is végeznek, mert egyezség van: aki kéri, hogy római katolikusnak keresztel-
né a gyermekét, az ugyan itt Érpatakon bizánci rítusú keresztségben részesül, de 
Geszterédre átküldve az adatokat, ott római katolikusként kerül bejegyzésre.3 

A hívek elfogadták ezt az eljárásmódot. Ájtatoskodásukban nem zavarta őket, 
hogy görög katolikus templomban szóljanak az Úrhoz. Nem számított, hiszen – Egy 
az Isten. Krisztus is egy van. Mindegy, hol imádkozunk, csak szívből jöjjön! – mond-
ta az öreg Zsiros. 

3   Forrás: Munkácsi János parókus
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Anna gyermekkora 

Gyorsan telt az idő. A kis Anna szépen fejlődött, hamarosan behozta a lemara-
dását. A gondoskodásnak és szerető családnak köszönhetően az édesanyja is ha-
mar megerősödött. Esztendő teltével (1910), megszületett a második kislányuk, 
Mária. 1912-ben pedig megérkezett a várva várt első fiúgyermek, József.

A Zsiros család azonban egyre nehezebben tudott megélni az uradalmi föld mű-
veléséből. A dohány éppúgy keveset hozott, mint a gabona. Különösen Annának, a 
fiatalasszonynak volt az álma, hogy a gyerekeket jövőjük érdekében városon nevel-
jék, amit férjének a biztos megélhetést nyújtó állami foglalkoztatása, mint a vasúti 
alkalmazás tenne lehetővé. József megkapta a vasúti állást.

Debrecenbe költözik a család

Zsiros József 1912-ben Debrecenben, a MÁV-nál fűtőként kapott munkát, s 
megbecsült szénhegyi munkásként a pályaudvaron dolgozott. Később a vonaton 
utazó személyzethez került fűtőnek. A Budapest és Debrecen közötti vonalon tel-
jesített legtöbbször szolgálatot. Debrecenbe, a Tégláskert Szepesi utca 23. számú 
házba költözött a család. Itt vettek telket egy szerény kis házzal, majd idővel a csa-
lád gyarapodása és az anyagiak javulásával egy nagyobb házat építettek az 1930-as 
évek elején. Körülöttük akkor még puszta, szántóföldek. Később gyümölcsösökkel, 
szőlősökkel telepítették be. Ők voltak az első fecskék a környéken. 

A Debrecen déli részén található tégláskerti városrészt, a téglagyár körül elhe-
lyezkedő területet az 1870-es években kezdték el fölparcellázni, elsősorban a vas-
úti dolgozók részére kis hétvégi házaknak, hogy a zsúfolt városból kijőve itt pihen-
jék ki magukat. Látva a jobb életkörülményeket, a városból lassanként megindult 
a kitelepedés, s egyre többen választották lakhelyül e telkeket, portákat, ahol a 
kis pihenőházak az idő multával családi házakká nőhették ki magukat. A gazdasá-
gi udvar mellett még kisebb gyümölcsös, szőlőskert is segíthette a családok meg-
élhetését. Tégláskert külön vasúti megállóval rendelkezett. A gyerekek számára 
kész paradicsom volt ez a hely. Kis portyával hamar elérhették a téglagyári kubikos 
gödröket, ahol jókat lehetett fürdeni, horgászni, s a kastélyt, a kunhalmokat, élü-
kön a Basa-halommal, melyek számtalan csodát tartogattak. Iskolába is ide jártak. 
Mindemellett az apa alkalmazásával járó MÁV-szabadjegy megkönnyítette a csa-
lád mozgásterét.

A gyermekek neveléséhez ideális lehetőséget biztosított a Tégláskert, mely vé-
gig kísérte életüket. Ez lett az ősi családi fészek. 
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Minden, ami történt velük, innen indult, s ők ide tértek vissza évtizedek múltán 
is, noha lélekben nem szakadtak el Érpataktól.

*
A Zsiros család életét éppúgy, mint a Monarchia területén élők békés életét 

1914. június 28-án a szarajevói hír rendítette meg, amikor meghallották Ferenc 
Ferdinánd4 osztrák–magyar trónörökös és feleségének meggyilkolását. Mindenki 
tudta, ez elég ok a háború kitöréséhez.

1914 őszén Zsiros Józsefet, a családfőt is behívták sorozásra. Ekkor már betöl-
tötte a huszonnyolcadik életévét, és a felesége a negyedik gyermekükkel volt vá-
randós, ki szerettei mellett a világbékéért is imádkozott, fogadalmat tett, ha a fér-
jét nem viszik el katonának, akkor élete végéig minden hét péntekén szigorú böj-
töt tart. 

Tartalékosként négy napig tartották a férjét, Józsefet a laktanyában, de végül, 
mint létszámfölöttit hazaengedték. Így a hátországban civilként, családjával ma-
radhatott. 1914. december 6-án Debrecenben született meg a negyedik gyerme-
kük, aki ennek emlékére a Miklós nevet kapta. Zsirosnét mélyen áthatotta, hogy a 
férjét nem vitték el harcolni, hanem velük maradhatott. A fogadalmát élete utol-
só percéig megtartotta: minden pénteken csak egy szelet olajos kenyeret és sava-
nyú káposztát evett.

Zsirosék – mint minden szülő – gyermekeik számára a legjobb lehetőséget sze-
rették volna megadni, hogy felnőttként boldog emberek lehessenek. 

Leányaiknak a szerzetesi életet szánták, remélve, hogy ők is őszinte szívvel vá-
lasztják majd, s átérzik e szolgálat szépségét. 

Fiaik boldogulásától nem tartottak, hiszen a férfiak világában nagyobb lehető-
ségek kínálkoztak. 

*
A kis Anna még csak ötéves ekkor, de már három testvérkével játszadozhatott. 

Szüleivel együtt imádkozott az étkezések előtt és után. Az esti, lefekvés előtti gyer-
mek imádságot már a testvéreivel együtt mondta.

Fegyelmezett, jó kislány volt, sokat segített azzal, hogy a testvéreit gardíroz-
ta. Szeretett rajzolni és énekelni, de szívesen bújócskázott és labdázott, karikázott, 
amit a többi gyerek is játszott szüleik oltalmában.

4   Ferenc Ferdinánd (1863–1914) Osztrák-Magyar Monarchia trónörököse, felesége: Chotek Zsófia
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 Zsiros Anna iskolás korba lépett. Részére Debrecenben, 1916. május 21-én állí-
tottak ki édesapja – Zsiros József fűtőkocsimunkás jogán – fényképes Személyazo-
nossági igazolójegy-et a Magyar Királyi Államvasutaknál. Az igazolványon Zsiros 
Anna aláírása olvasható. Ekkor íratták be a Svetitshez tartozó, 1897-től működő 
elemi első osztályába is, ahova az édesapja kísérte el. Az arcképes igazolványhoz 
csatolt fénykép egy öntudatos, komoly kislányt ábrázol, amint szőke hajfonata kör-
befogja a fejecskéjét. Ruházata hűen visszaadja korának stílusát: zárt, álló nyak-
rész, díszítőszegéllyel ellátott körgallér a szolid mintázatú anyagon. 

Zsiros Anna 1918. január 8-án kiállított Értesítő könyvéből kiderül, hogy iskolá-
ba lépését követően két évvel később nyitották meg azt. Születési idejénél a nap 
elírásra került. Az anyakönyvi dokumentumok igazolják, hogy 1909. június 5-én 
született. Édesapja foglalkozása MÁV-fűtő. Az általános adatok között a nyelvtu-
dásra is kitértek, hogy beszél-e magyarul s azon kívül mily nyelveken. A bejegyzés 
szerint Anna ekkor már német nyelven is beszélt. 

Tanulmányait az 1916/17-es tanévben, a Debreceni Római Katolikus Elemi Is-
kolában kezdte, ahol magaviselete dicséretes, szorgalma a kezdéskor változó, ké-
sőbb mindig dicséretes. Hit- és erkölcstanból, beszéd- és értelemgyakorlatokból, 
magyar nyelv – olvasás, írás, nyelvtan –, számtan, rajzolás, éneklés jeles és kitűnő. 
Testgyakorlásból első tanuló. Iskolai mulasztása alig volt, évente fél vagy egy nap.

Tanítója 1916-1920-ig, a húsvéti évközi értesítőjéig Laczkó Margit. Az év végi ér-
tesítőt Laczkó Anna zárta 1920. június 19-én.

Zsiros Anna iskoláztatása a háború ellenére zavartalan volt, melyet gondosko-
dó szüleinek, szorgalmának és a római katolikus egyház, az iskolanővérek által ve-
zetett intézménynek köszönhette. 

Közben a Nagy Háború is véget ért. Anna továbbra is a Svetitsben folytathatta 
a tanulmányait, melynek érdekében mindent megtett a családja; édesanyja mély 
vallásosságának, édesapja racionalitásának köszönhetően. Olyan időszaka volt ez a 
történelemnek, amikor a szerényebb anyagiakkal rendelkező, jó képességű leány-
gyermekek számára csak az egyházi iskolákban nyílt lehetőség a tanulásra, a tudá-
suk, tehetségük kibontakoztatására. Akkor még nem sok előmeneteli lehetőség kí-
nálkozott számukra. A társadalom a lányoktól a családi légkör meghittségének biz-
tosítását várta el, ami nagyon fontos és igazán nemes feladat, de ha egyéb téren is 
szeretett volna kibontakozni egy nő, eléggé behatárolt volt a mozgástere. Zsirosék, 
noha egyszerű emberek voltak, s nem tartoztak a vagyonos családok közé, külö-
nösen körültekintően igyekeztek eljárni, amikor megálmodták a kis Anna jövőjét, 
melyen ő maga is sokszor elgondolkodott. A szerető családi élet, a példás, mélyen 
hívő édesanya, aki mintául szolgált, de örömmel töltötte el a sok új ismeret, amit 
tanáraitól kapott a nagy múltú iskolában. 
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Az örömön túl boldogsággal töltötte el Annát, amikor a testvéreivel foglalkoz-
hatott, ami számára nem teher volt, hanem őszinte odaadás. Ezt látván rajta, a 
szüleiben is egyre inkább megfogalmazódott, hogy leányuk számára a tanítói pálya 
lenne legalkalmasabb, méghozzá egyházi szolgálattal együtt. A gyermek tanulmá-
nyi előmenetelét és a család hitbéli elgondolását tanítójával is megbeszélték, aki 
biztatta őket a Svetits Intézetben való továbbtanulásra.  A rend minimális anyagi 
hozzájárulást kért a családoktól. Anna ösztöndíjban, támogatásban is részesült ta-
nulmányai során, ami sokat jelentett. A polgári után a leánylíceumban alapozta 
meg felsőbb tanulmányait, hogy a Svetits Tanítóképző Intézetében tehessen vizs-
gát. 

A tanítóképző-intézet igazgatói évértékelésében kitért a tanévet érintő fonto-
sabb jelenségekre, ami azért említendő, mert nem sokkal vagyunk még a triano-
ni események után, ami az iskolai életre is kihatott. „Az elmúlt 1926-27. iskolai 
év a csendes, békés munkálkodás esztendeje volt. A béke idejének jellemvoná-
sai kezdenek visszatérni a sok zűrzavaros esztendő után. Ennek egyik jele, hogy 
a tanítónőképző-intézet ismét nagyon keresett iskola lett, és oly nagy a jelent-
kezők száma, amennyire már régen nem emlékezünk. Ezen örvendetes jelenség 
oka egyrészt a viszonyok konszolidálásában, másrészt – és pedig fokozott mérték-
ben – Klebelsberg Kuno vallás- és közoktatási miniszter korszakalkotó kultúr- és 
közoktatásfejlesztési programjában rejlik, melynek keretén belül számos elemi is-
kolát nyit meg a népművelődés előmozdítására. […] A nagy verseny a kötelesség-
érzet emelésére is jó hatással van, mert elmélyíti azt a tudatot, hogy aki a versenyt 
nem állja, az kiesik.”5

Intézetük kiemelkedő eseménye volt 1926. szeptember 15-én, Veni Sancte6 
napján gróf Klebelsberg Kuno vallás- és közoktatási miniszter látogatása, aki meg-
tekintette a Svetits Intézet bővítését, melyet mint a váradi püspökség vagyonának 
kezelője jelentősen támogatott. Ezt követően a növendékekkel is találkozott, be-
szélgetett velük. E kitüntető érdeklődés nagy örömmel és büszkeséggel töltötte el 
a fiatalokat, köztük a harmadéves Zsiros Annát is. 

Az osztályban húszan tettek vizsgát. Anna nem volt elégedett az eredményével, 
ezért javításért fellebbezett. Az Értesítő 14. oldalán olvasható, hogy Zsiros Anna 
tandíját a Mária kongregáció átvállalta, amiben nemcsak a szociális helyzete miatt 
részesült, hanem szorgalmáért is. 

5   A Debreceni Svetits-Intézeti Római Katholikus Tanítóképző-Intézet Értesítője az 1926-27. iskolai év-
ről. Összeállította: Mellau Márton tanítóképző igazgató. Debrecen, 1927. p. 3.
6   Fájdalmas Boldogasszony napja
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Osztályfőnöke Pápai Mária Viola7 nővér, nyelv- és történettudományi szakos 
polgári iskolai tanár, egyben az Önképzőkör felügyelője, az ifjúsági könyvtár őre.8 
1942-től az eleki Jézus Szíve Római Katolikus Leányiskola igazgatója, akivel a későb-
biekben ismét összefonódik Zsiros Anna sorsa a szerzetesi szolgálatban.

Az iskola két könyvtári állománnyal rendelkezett: tanári és osztálykönyvtárral. 
Az 1926/27-es tanévben huszonkilenc folyóirat járt az intézetbe, melyek között a 
közlönyökön, szemléken kívül ismeretterjesztő, tudományos lapok és kikapcsoló-
dást segítő magazinok is az olvasók rendelkezésére álltak. Zsiros Anna szerette a 
könyveket, maga is szívesen gyűjtötte azokat az idézeteket, gondolatokat, amelyek 
megérintették. Később a saját filozofikus gondolatait is megfogalmazta, melyeket 
életrajzának mellékletében olvashatunk. Szívesen elidőzött a könyvtárban a színes 
könyvek és folyóiratok között. Sokszor segített az osztályfőnökének, aki az osztály-
könyvtár őreként néha megbízta egy-egy feladattal.

Anna már kislánykorában is határozott személyiség volt, de nem erőszakos. Vélt 
igazát igyekezett megvédeni, de kevésbé harcosan, mint a mással szembeni igaz-
ságtalanságtól a gyámoltalanabbat. Ezt a viselkedést a nagy családi háttér is erő-
sítette nála. Erős jellemű felnőtté érett a Svetitsben. Amíg sok fiatal lány számára 
– még a Svetitsben is – a külsőségek határozták meg az életüket, addig Anna a ben-
sővel, a lélekkel foglalkozott. Őt nem hozta lázba az akkoriban divatba lépő rövid 
haj, a rövidülő színes ruha, szabados életvitel, melynek kordában tartása nem kis 
gondot okozott az iskola vezetésének és szellemiségének. Ő is vidám volt, szeret-
te a társaságot, de csak hasonló jelleműekkel, akik a vallásos élet szépségét átérez-
ték. Jól érezte magát az intézet egyenruhájában. Büszkeséggel töltötte el, hogy a 
Svetitsbe járhat. Tetszett neki, amint a dús szőke hajfonatát az egyenkalap alatt el-
igazította. Nemes egyszerűségében készen állt Jézust imádni. 

7   Pápai M. Viola 1885 – 1965. Szerzetesnővér, tanár
8   A Debreceni Svetits-Intézeti Római Katholikus Tanítóképző-Intézet Értesítője az 1926-27. iskolai év-
ről. Összeállította: Mellau Márton tanítóképző igazgató. Debrecen, 1927. p. 5.
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A kongreganista

Az intézetben mindenki szabadon kérhette felvételét a Mária kongregáció-
ba, mellyel kifejezésre juttatta életének fölajánlását a Boldogságos Szűz Máriának. 
Zsiros Anna élt is ezzel a lehetőséggel, mert úgy érezte, számára megtiszteltetés, 
ha a kongregáció tagja lehet, hiszen az életét, szolgálatát erre szeretné föltenni. A 
Mária kongregációba 1926-ban vették föl.

Az intézet éves Értesítőjében az igazgató is írt a Mária kongregáció tagfelvéte-
léről, melyet júniusban, a máriapócsi kegykép előtt tartottak, ahol áldást és oltal-
mat kértek az egész kongregációra és hozzátartozóikra. A jeles napok, események 
emlékére apró kis szentképekkel ajándékozták meg egymást és szeretteiket. A rö-
vid üzenetekből kiolvasható az érintettek vágyai és kételyei is. Anna egyik megőr-
zött szentképén a következő áll: 

Kongreganista vagy! Ne feledd soha! Máriapócs, 1926. június 13.
Annát áthatotta az a vallás-erkölcsös, hazafias nevelés, amelyben a Svetitsben 

részesülhetett. Hitte, hogy a gyászos Trianon, amely a magyarságot szétszakította, 
úgy, mint a Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek magyarországi tarto-
mányát is, lélekben, gondolatban, cselekedetben mindig azon volt, hogy ezt a szét-
szakítottságot a hit eszközeivel egyesítse.

Szeretett énekelni. Szabadság és boldogság járta át a lelkét, amikor átadhatta 
magát az Úr örömére az éneklésnek, ami kihatott a környezetére is. Szépen, átélés-
sel énekelt, ezért sokan köréje sereglettek a miséken vagy az iskolai rendezvénye-
ken. Jó érzékkel látta meg a szépet. Jó rajz- és szervezőkészségének köszönhetően 
a dekorálást és az ünnepi megemlékezéseket is rábízhatták, mert kimagasló művé-
szi és kommunikációs készségével mindig tartalmas és lélekig ható műsort tudott 
rendezni. Elhivatottságát, kételyeit az egyik nővér jól meglátta benne, ezért egy 
szentképre írt üzenetével ösztönözte: 

Jézus iránti szeretetét bebizonyíthatja annak készséges elviselésével, ami külön-
ben nehezére esik! M.I. Debrecen, 1926. október 6.

Az intézet fontosnak tartotta az ép testben ép lélek elvét, s annak gyakorlati 
megvalósítását. A növendékek az egészséges életük megtartása érdekében rend-
szeresen tornáztak, tornabemutatóra készültek, sétáltak – közben megismerték a 
város nevezetességeit – és túráikon az ország főbb tájegységeit. Számtalan kirán-
dulásról adtak színes élménybeszámolót családjaiknak, tanáraiknak. 
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Az adott korszakhoz viszonyítva jól felszerelt, modern tornateremben készül-
tek gimnasztikai gyakorlataikkal, melyet zenével kísértek, legtöbbször zongorán. 
Amikor a leendő növendékeket fölvették az intézetbe, előírták, hogy az egyenruha 
mellett legyen fehér ruha is. E fehér ruhában bemutatott, jól kidolgozott tornagya-
korlat fenséges látványt nyújtott.

Az iskolai nevelésen, oktatáson kívül az ifjúsági egyesületek tették színessé a 
fiatalok életét. Ahhoz, hogy a személyiségük egészségesen fejlődjön, sokrétű él-
ményre volt szükségük. A művészeti önképzőkör igen népszerű volt, ahol művé-
szi vénájukat is megmutathatták: költészet, előadó-művészet: szavalat, felolvasás, 
ének, zongorajáték vagy egyéb hangszeres bemutató, színmű-adaptációk által.

A Mária kongregáció meghatározó volt a növendékek életében. Per Mariam ad 
Jesum – Mária által Jézushoz – jelmondat vezette a kongreganistákat. 1926. októ-
ber 14-17. között lehetőség adódott a lelki magányban elmerülniük, melyből lé-
lekben megerősödve léphettek a kötelességteljesítés porondjára, aminek vezető-
je főtisztelendő P. Németh Károly1 jezsuita atya volt. A Szűz Anya oltára előtt imák-
kal, énekekkel kérték a Nagyasszony segítségét és oltalmát – nemcsak magukra, 
hanem testvéreikre, az egyház szenvedő tagjaira és a hazára. Az ő lábaihoz tették 
az erénygyakorlati cédulákat, s itt vezették elébe az új kongreganistákat. E tanév-
ben hét főt, köztük Zsiros Annát. A kongreganisták nemcsak az intézet falain belül 
fejtették ki tevékenységüket, hanem azon kívül is, tagjai voltak a hitbuzgalmi sze-
retet szakosztálynak. Kongreganistaként egyre jobban megerősödött benne, hogy 
a világ hasznára szerzetes tanítóként tehet legtöbbet, a szerzetesrendben végzett 
munkával tud legjobban másokat segíteni. 

A Vöröskereszt Egyesület az intézmény falain belüli jótékonykodás egyik módja 
volt. Zsiros Anna is aktívan részt vett a  vöröskeresztes mozgalomban, szorgalma-
san elvégzett bármit, amit  rábíztak, mikor, mire volt szükség. 

A tanítóképző növendékeinek intézményükön belül, mely internátust biztosí-
tott, a gyakorló iskolában volt lehetőségük tanítási gyakorlatra szert tenni. Anna 
pedagógusi pályájának első nyílt szakmai próbálkozása, gyakorlata ez, amikor nem 
családon belül, a testvérein próbálkozhatott a pedagógiával.

1   P. Németh Károly SJ (1891. október 14. Veszprém – 1980. március 24.) Pannonhalma.
1914-ben pappá szentelték. 1918-ban belépett a Jézus Társaságába. 1928. február 2-án tett fogadal-
mat. 1925–42 között a pesti rendházban lelkészkedett, a Jézus Szíve tisztelet apostola, a Szívgárdák 
országos szervezője. 1942–44 között Nagykapornakon plébánoshelyettes, majd a feloszlatásig Hód-
mezővásárhelyen hitoktató, káplán és a terjedelmes tanyavilág lelkipásztora volt. 1952-től haláláig a 
pannonhalmi szociális otthonban élt.
Forrás: http://jezsuita.hu/nevtar/author/foadminusr/  In. Jezsuita névtár, 2016. [2021. 02. 20.]
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Jézus szerető szívét kereszt, tövis, seb ékesíti. A mi Isten- és felebaráti szere-
tetünknek is – ha igazi szeretet – kereszt, tövis, fájdalom lesz elmaradhatatlan 
kísérője. Debrecen, 1927. június 12. – írta egyik társa a neki ajándékozott szent-
képre. Fiatalok voltak, de már akkor tudták, hogy munkájukért nem kapnak s nem 
is várnak ellenszolgáltatást vagy dicséretet. Csak tenni akarták a dolgukat, amit a 
lelkiismeretük diktált. A Svetitsben odafigyeltek arra, hogy az oktatás mellett meg-
ismertessék a növendékekkel a valódi életet, mely számukra rengeteg nehézséget, 
ugyanakkor kemény munkával elért szépséget is rejtett.

A tanítóképző 1927/28-as tanévének Értesítőjében a IV. osztályosok között a ti-
zenkettedik helyen van nyilvántartva Zsiros Anna2, mint római katolikus növendék. 
Jegyeinek összege: 32. Az osztály létszáma: tizenhat fő. Osztályfőnöke: Pápai M. Vi-
ola, mint korábban.

E tanévben az Ifjúsági Vöröskereszt Egylettől húsz pengő segélyt és tizenegy 
pengő kirándulási segély kapott  Zsiros Anna.3 Mellau Márton, az intézet igazgató-
ja így összegezte nevelésüket „Örvendetesen szaporodott azok száma, akik a köte-
lességszerű vallási gyakorlatokon kívül önkéntes elhatározásból e téren nagy több-
lettel dolgoznak lelkük kielégítésén. Idegeneknek is feltűnt nagy szorgalmuk, köte-
lességtudásuk, s jól esett hallanunk az ismételten elhangzó megfigyelést: a képző-
intézeti növendékek komoly leányok, tudják miért vannak itt! S amikor 170 növen-
dékünket szerény egyenruhájukban együtt látjuk, s egyetlen tekintettel, néhány 
szóval fegyelemben tartani képesek vagyunk, úgy érezzük, hogy az eredménnyel 
meg lehetünk elégedve.”4

Zsiros Anna, mint bemutató tanítást végző növendék társaival elvitte a gyakorló 
iskolásokat a tűzoltó laktanyába, hogy megnézzék a szertárat, majd a gázgyárat. 
Hajdúszoboszlón, a mélyfúrás műveletébe nyerhettek betekintést. Egészségügyi 
tanulmányaikhoz a népházban tettek látogatást, biológiai tanulmányaikhoz a vá-
góhidat látogatták meg, ahonnan a hozott mintákból preparátumot készítettek. 
Nyáron Budapestre, a Balatonra és Esztergomba szerveztek tartalmas kirándulást 
„a várból szomorúan néztünk át a Duna északi oldalára, amely már cseh iga alatt 
szenved. De a feltámadásba vetett hitünket fejeztük ki azzal, hogy itt, Szent István 

2   Svetits-intézet római katolikus leányiskola. Debrecen, 1927 Forrás: https://adtplus.arcanum.
hu/hu/view/Debrecen_06071_romai_katolikus_leanyiskola_06072_1927/?query=Zsiros%20
Anna&pg=10&layout=s  [2021.03.20.]
3   A Debreceni Svetits-Intézeti Római Katholikus Tanítóképző-Intézet, Nőipariskola, Polgári Leány-
iskola, Leányliceum, Elemi Iskola Értesítője az 1927-28. iskolai évről. Összeállította: Mellau Márton 
tanítóképző igazgató. Debrecen, 1927. p. 14 Forrás: https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Debre-
cen_06071_romai_katolikus_leanyiskola_06072_1927/?query=V%C3%B6r%C3%B6skereszt&pg=15
&layout=s  [2021.03.20.]
4   Uo. p. 15.
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születése helyén elénekeltük a Nemzeti Hiszekegyet üdvözletül és biztatásul rab-
ságban szenvedő magyar testvéreinknek.”5 

Budapesten még egy képviselőházi ülést is meghallgattak a növendékek!
A IV. évesek gyakorlati kiképzése a tanulók testi és lelki nevelésére, rendtar-

tására irányult. 
A Zsiros család számára – mint legtöbb helyen – folyamatos kihívás volt a gyer-

mekek iskoláztatása. Ennek ellenére igyekeztek mindent megtenni annak érdeké-
ben, hogy mindegyiket lehetőleg érdeklődése, tehetsége szerint iskolázza be. Köz-
ben Zsiros Julianna is megkezdte az elemi iskolai tanulmányait, aki nővérei nyom-
dokain haladva jutott el a Svetitsbe.

Anna már utolsó éves a tanítóképzőben, amikor – 1928-ban – megszületik La-
jos nevű öccse. 

Közeledett a rendbe való belépésének ideje. Annát egyre erősebben foglalkoz-
tatta, vajon helyt tud-e állni, mint szerzetes. Ezt valószínűleg környezetével is meg-
osztotta, mely kételyére egy Debrecenben, 1928. június 29-én kelt szentképi be-
jegyzés is utal: 

A tökéletes szerzetesnőt ne keresd soha magadon kívül és senkiben, önmagad-
ban igyekezz azt kialakítani.

A szerzetes-jelölt

1928. szeptember 1-jén, jelöltként lépett be Zsiros Anna a Miasszonyunkról ne-
vezett Szegény Iskolanővérek rendjébe. Vallásos neveltetése, a Svetits-Intézet szel-
lemisége, a Mária Kongregációban végzett tevékenysége és a világi életről szer-
zett tapasztalata alapján meggyőződött, hogy a tanítórendben, Jézus szolgálatá-
ban szeretné leélni az életét: 

Mindenkinél jobban szeretem Jézust! Mélyen megalázódva Isten színe előtt 
akarattal teli imám lesz: „Íme az Úr szolgálóleánya!”6

Jelöltségével magára öltötte a civil élettől megkülönböztető jelölti ruhát, mely 
fekete rakott szoknya, fekete blúz fehér kerekített gallérral és fekete pelerin, mely-
hez fekete harisnya és fekete cipő járt. A viselet a viselkedést is meghatározta, visz-
szafogottabb lett a jelölt, tartása egyenesebb és megfontoltabb. Jelöltként még fe-
detlen fővel jártak, hosszú hajukat befonva, fejükön körbetűzve hordták. A húsz-
éves Anna komolyan vette elköteleződését, s amennyire lehetett, és tehetsége en-
gedte, felkészült a tanítói képesítővizsgára. Gondolatában ott volt édesanyja, aki 
gyengéd támogatásával segítette, ha elbizonytalanodott:

5   Uo. p. 19.
6   Lukács evangéliuma 1,38
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Én nagyon szépen akarok élni! 
Mindent lélekkel átizzítani, ami test! 
Csupa lélek szeretnék lenni, felröppenő imádság, 
öröm, ujjongás Isten trónja elé.
Amit az ember nagyon akar, azt el is éri! 
Így tanított hinni az édesanyám!7

Zsiros Annát, mint a tanítónőképző V. osztályos növendékét képesítő vizsgálat-
ra bocsátották tizenhét hallgató társával, olvasható az évfolyami Értesítő 15. ol-
dalán. A görög katolikus szertartás szerint megkeresztelt Annát tanulmányainak 
ideje alatt „átanyakönyvezhették” római katolikussá az eredeti elgondolás szerint, 
mely változás a tanulmányi évkönyvekben nyomon követhető. Keresztlevelét ki-
kérve a Nyíregyházi Egyházmegye Görög Katolikus Püspöki Levéltárából, egyértel-
műen megállapítható, hogy Zsiros Anna görög katolikus vallású és a 112. szám alatt 
„beanyakönyvelésre” elküldték az anyakönyvét.8 

Mielőtt búcsút vennénk a Svetits Intézettől,  útravalóul idézném a tanítóképző 
igazgatójának gondolatait a hazafias nevelésről, a nők szerepéről, mely szinte elő-
revetíti a nővérek viszontagságokkal teli útját. „Nagy-Magyarország visszaszerzése 
a férfiak feladata. De a férfi lelkére ki tud inkább hatni, mint a nő: az anya, a hitves, 
a testvér. Ez magyarázza meg, miért annyira fontos a nő hazafias nevelése. Arra tö-
rekedtünk, hogy leányaink szeressék, becsüljék azt, ami magyar. Ezt a célt tartot-
tuk szem előtt kirándulásainkban; közelebb akartuk hozni szívükhöz a drága ma-
gyar föld szépségeit. Tanszerek és ruházati cikkek vásárlásában a hazai ipart része-
sítettük előnyben. Október 6-án és március 15-én rendezett hazafias ünnepélyeink 
is azt célozták, hogy lelkes, tettre- és főleg áldozatra kész magyar nőket neveljünk.

Valláserkölcsi nevelés. Nevelő-munkánk célját az örökszép ének szavaival fe-
jezhetnők ki: Közelebb, közelebb uram, Hozzád! - valóban arra törekedtünk, hogy 
a gondjainkra bízott kis szíveket mindig közelebb vigyük az isteni Szívhez, mert 
aki Isten közelében él, meglátja Őt a kis hópehelyben éppúgy, mint a hegyóriás-
ban; Őreá talál az elhagyatottságban éppúgy, mint a boldogság napjaiban. Az élet 
sokszor tekervényes és veszélyes utakon vezeti az egyes lelkeket, azért akartuk 
növendékeink tekintetét az örök Élet forrására irányítani, hogy abból, mint erős 
reflektorból kapják meg mindenkor azt a fényt, mely eligazítja a helyes gondolko-
zás- és cselekvésben. A cél magasztos, az eszköz gyenge, a gyermek akarata pedig 
ingatag. Az Úrnak, mint mesternek kezébe ajánlottuk tehát fáradozásunkat; Hozzá 
a változhatatlanhoz vezettük sokszor – minden hónap első péntekén és nagyobb 

7   Zsiros Anna: Gondolatok, idézetek. (Melléklet)
8   A keresztlevél másolata megtekinthető a Mellékletben.
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ünnepnapok alkalmával – tanítványainkat. A húsvéti időben kétnapos lelkigyakor-
lattal készülhettek a szentségek felvételére. Minden tanítási órát felhasználtunk 
arra, hogy növendékeinket gyakorlati keresztényekké képezzük. Tudva azt, hogy 
ellenállhatatlan varázserővel hat a gyermeki lélekre a nyomtatott betű, féltő aggo-
dalommal őrködtünk azon, hogy csak lelkületüket nemesítő, értelmi fejlettségük-
nek megfelelő könyveket olvassanak tanítványaink.”9

E gondolatok szellemiségében zajlott a vizsgáztatás is.
A képesítő vizsgán tizenkilenc fő vett részt, ahol Zsiros Anna negyvenhét pontot 

ért el – írja az éves Értesítő a 33. oldalon.
A sikeres vizsgáról a díszes oklevélen a személyes adatok, képesítés mellett a 

tantárgyak és minősítések, illetve a vizsgáztatók aláírása is szerepel.

 Népiskolai tanítói oklevél

Zsiros Anna részére, – 18. anyakönyvi szám, 382/1929. iktató számon  Népis-
kolai tanítói oklevelet állítottak ki – aki 1909. június hónap 5. napján Érpatak köz-
ségben, Szabolcs vármegyében született, római katolikus vallású, a tanítóképesítő-
vizsgálatra jogosító tanulmányait, mégpedig a Tanítónőképző-intézet valamennyi 
évfolyamát a debreceni római katolikus elemi népiskolai tanítónőképző-intézetben 
elvégezte, az alulírt vizsgálóbizottság előtt elemi népiskolai tanítóképesítő-vizsgá-
latot tett a következő eredménnyel:  

Osztályvizsgálat tárgyai és minősítése: Test és élettan jó, Lélektan és logika jó, 
Német nyelv jó, Természetrajz és kémia jó, Fizika elégséges, Egészségtan jeles, Gaz-
dasági ismeretek jó, Közgazdaságtan jó, Rajz jó, Szépírás jó, Ének jeles, Zene jó, Ké-
zimunka jeles, Testgyakorlás jeles. 

A tanítóképesítő-vizsgálat tárgyai: Hit- és erkölcstan jeles, Neveléstudományok: 
a) Neveléstan jó, b) Tanítástan és módszertan jó, c) Neveléstörténelem és iskola-
szervezettan jó, Nevelési és tanítási gyakorlat elégséges, Magyar nyelv és irodalom 
elégséges, Történelem jó, Alkotmánytan jó, Földrajz jó, Mennyiségtan elégséges.

Zsiros Anna a szabályszerű követelményeknek megfelelt, őt magyar tannyelvű 
elemi népiskolákban való tanításra képesítettnek nyilvánítjuk.

Kelt Debrecenben, 1929. június 21. napján.

9   A Debreceni Svetits Intézeti Római Katholikus Tanítónőképző-Intézet, Nőipariskola, Leánylíceum, 
Polgári Leányiskola, Elemi iskola Értesítője az 1928-29. iskolai tanévről. Összeállította: Mellau Már-
ton a Tanítónőképző és Leánylíceum igazgatója. Debrecen, Tiszántúli Könyv- és Lapkiadó R.T. Könyv-
nyomdavállalata, 1929.  p. 42-43
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Aláírás, a vizsgálóbizottság tagjai:
Hitoktatók felekezet szerint: dr. Lakatos Sándor, a római katolikus növendékek-

nél, a gyakorló iskolában, dr. Rózsa Jenő, a római katolikus növendékeknél, a taní-
tóképzőben, Bodnár Sándor, a görög katolikus növendékeknél és Kántor József, a 
református növendékeknél:10

1929 júniusában a húszéves Zsiros Annának a Svetits-intézetben tanulóként vé-
get ért az útja. Hivatalosan is szakképzett tanítónőként Szegeden, a Miasszonyunk-
ról nevezett Szegény Iskolanővérek rendjének szegedi elemi iskolájában kezdett ta-
nítani. 

Az intézettől azonban nem szakadt el a Zsiros család, mivel Anna húga Julianna, 
szülei gondoskodása és nővére példája nyomán haladva, szintén a Svetits intézet-
ben folytatta tanulmányait, ahol 1939-ben – tíz évvel Anna diplomázása után –  ka-
pott tanítónői diplomát. Benne is e falak között erősödött meg, hogy a szerzetesi 
életet választja, amelyben kezdetben nem volt teljesen bizonyos, de később teljes 
bizonyosságra jutott, s az érzéseit követve, élete végéig kitartott elhatározása mel-
lett. Zsiros Józsefné hálát adott az Úrnak, hogy három leánya a Svetits Intézetben 
végezhette tanulmányait, s közülük kettő: Anna és Julianna a szent szolgálatot vá-
lasztotta, míg Mária az intézetben elsajátított varrónői szakmával a polgári, családi 
életet, hogy feleségként, édesanyaként teljesedjék ki az élete.

Beöltözés, fogadalomtétel

A jelöltek felkészülését, a szerzetesi élet jobb megismerésében a lelki vezető-
kön, a novicmesternőkön kívül a rend tagjai is segítették. Ennek egyik bizonyítéka 
az 1930. július 18-i dátummal Battonyán keltezett szentképi üzenet Zsiros Anna ré-
szére, aki a beöltözésére készült: 

Hol lehetne jobb dolga, mint a jó Pásztor karjaiban? Ide segíti augusztus 18. 
Szeretettel M.....

A lelkigyakorlat időszakát követően elmélyült meditációra kaptak lehetőséget 
a jelöltek.

Zsiros Anna részéről szilárd elhatározása, hogy a szerzetesi életet választja, de 
egy hang újból rákérdez: teljesen bizonyos vagy ebben? Feljebbvalói szerint is al-
kalmas rá. 

Így 1930 tavaszán megkezdődött a beöltözéshez szükséges kérelmezések, meg-
hallgatások sora. Zsiros Anna jelölt, aki a szerzetesi életre készült, s már bekap-

10   A tanítói oklevélről készült leirat. Forrás: Bihariné Papp Csilla
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csolódott a rend életébe, de még nem öltötte magára a rendi ruhát, kérelemmel 
fordult elöljáróihoz felvételét kérve  az újoncidő megkezdéséhez. 

A Magyar Tartomány által elfogadott jelöltek kérelmét a beöltözéshez együtte-
sen továbbították a „Generalat d.O.d.a. Schulschwestern d.N.D.”, Münchenbe, az 
Iskolanővérek központjába. Az elöljáróság a regulájukban foglaltak szerint hozzájá-
rulását adta a posztulánsok kérelméhez, mely Vollmacht 1930. május 15-i dátum-
mal keltezett Münchenben. Zsiros Anna a 3. sorszámú jelölt.11

Meghatalmazás

A Szent szabály 3. rész 2. fejezet 275. cikkelye által elismert jogok alap-
ján ezennel hozzájárulásom adom, hogy a későbbiekben felsorolt 15 Jelölt 
a vallási rendbe felvételt nyerjen. 

A nagytiszteletű egyházmegyei püspök engedélyével a szent szerzetesi 
ruhát megkapják, méghozzá:

1. Merza Ágnes 2. Simitska M. Margaréta 3. Zsiros Anna 4. Kacsala Ág-
nes 5. Hild Wilhelmina 6. Szűcs Irén 7. Jakab Elisabeth 8. Garai Anna 9. Kis 
Irén 10. Pendl Veronika 11. Németh Etelka 12. Szörfi Jolán 13. Rák Rozália 
14. Özse Elisabeth 15. Szörfi Rozália

München, 1930. május 15. aláírás: generális elöljáró Schricker Maria 
Almeda12 főnökasszony 

A protokoll szerint, írásbeli kérelmezéssel, a Tartományi Központ engedélye 
alapján folytatódott itthon az előkészület. 

1930. június 18-án Gyöngyösi M. Piroska, a Miasszonyunkról nevezett Szegény 
Iskolanővérek Magyar Tartományának Főnöknője Szeged Alsóvároson kérelmezte 
Breisach Béla13 kanonok, esp. plébános, püspöki biztostól, hogy kegyeskedjék a 
szerzetbe való felvételhez, a beöltözéshez bocsátani  a nevezett hajadonokat, akik 
már hosszabb idő óta vannak intézetükben, mint jelöltek. Jövendő hivatásukhoz 
való képesítésük megvan, a szerzet elöljárósága a leggondosabb igyekezettel tö-

11   Vollmacht München 1930/Csan.M.Levéltár Teol. Német nyelvről fordította: dr. Fuchsz Máté PhD. 
A német nyelvű engedély a mellékletben olvasható.
12   Schricker M. Almeda SSND. (1879. április 28. – 1955. december 29.)  A School Sisters of Notre 
Dame Generalate, a Boldogasszony Iskolanővérek (Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővé-
rek) általános főnökasszonya 1928-1955-ig Németországban. Forrás: https://www.iskolanoverek.hu/
kozossegben-elunk/kik-vagyunk/szervezet Letöltés: 2021. 02. 20.
13   Breisach Béla (1864–1940) püspöki helynök, apostoli protonotárius, szentszéki elnök, az egyház-
megyei kormánytanács elnöke, szegedi prépost. 1887-ben Temesvárott szentelték pappá. 1901-től-
1912-ig Püspöklele első plébánosa.
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rekedett őket magasztos hivatásukra előkészíteni. A jelöltek buzgó törekvése arra 
jogosít, hogy belőlük hivatásukhoz méltó szerzetesnők lesznek.14

Ugyanekkor előterjesztette az újoncok, köztük Zsiros Anna tanítónő ideiglenes 
három évi fogadalom letételének engedélyezését, alátámasztva, hogy a nevezett 
újoncok a próbaidőben úgy a fogadalom lényegéről, mint a szabályokról kellő ok-
tatásban részesültek, megismerkedtek a szerzetesélet gyakorlataival és ezek után 
eltökélt szándékuk a Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek szerzetében 
megmaradni és az ideiglenes három évi fogadalmat letenni.

A szerzet elöljárói lelkiismeretes gondossággal tették próbára az újoncokat, és 
meggyőződtek, amennyire emberi gyarlóságuk engedi, hogy az újoncok csakugyan 
rendelkeznek az Isten kegyelméből való hivatástudattal, és hogy e hivatásnak meg-
felelni is törekednek.

A püspöki biztos jelentése alapján kérte az újoncoknak a három évi fogadalmá-
nak átvételét. Breisach Béla püspöki biztos július 6-án a Szeged-Rókusi Plébánia Hi-
vataltól közölte, hogy az Egyházmegyei Hatóság 1270/II. sz. rendelete értelmében 
a Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek ideiglenes és örök fogadalom-
ra készülő, valamint beöltözésre kerülő – köztük Zsiros Anna tanítónő – jelöltnőit 
kihallgatván arról győződött meg, hogy valamennyit a legtisztább szándék vezeti a 
szerzetesi hivatásra és az Egyházi törvénykönyv 522. canonja15 alapján a tizennégy 
jelöltet a beöltözéshez bocsátja.16

A beöltözésre és fogadalomtételre 1930. augusztus 18. és 19. napját jelölték ki 
a Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek Magyar Tartományának szege-
di kápolnájában.

Novícia

Zsiros Anna számára 1930. augusztus 19-én jött el a beöltözés boldog napja. Ek-
kor vette föl a Mária Emília szerzetesi nevet is.

A szerzetesrendbe való belépés, majd a beöltözés megváltoztatta az életét. Je-
löltként éveken át készült az örök szerzetesi életre, melynek része, hogy önma-
gán kívül a külvilágnak is jelezze Jézushoz való kötődését, a vele való örök jegyes-
ségét. Viseletéből kiolvasható, hogy mely rendbe tartozik, örök fogadalmának út-
ján hol tart. 

Beöltözéskor maga mögött hagyta az anyakönyvezett nevét, és megkapta a 
szerzetesi nevét. A Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek regulája sze-

14   Csan. M. Levéltár Teol. 99/1930.
15   canon: itt törvény
16   Csan. M. Levéltár Teol. 371/1930.
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rint minden szerzetesnő fölvette a Mária előnevet, Miasszonyunk, Mária tisztele-
tére, mely után a jelölt által választott új szerzetesi neve lépett. A szerzetesi név a 
rend céljaival azonosuló boldogok vagy szentek közül kerültek ki elsősorban. Egy 
szerzetesi nevet egyszerre csak egy élő személy viselt. A szerzetes halálával ismét 
lehetőség adódott másnak ugyanazt a szerzetesi nevet fölvenni.

Zsiros Anna is lázasan kutatott, vajon mely szent vagy jeles egyházi személy ne-
vét vegye föl a szerzetességében. Vajon ki az, akinek az életútja leginkább meg-
érinti a Jézusnak szentelt életében? Rendi felkészítője, lelki vezetője ebben is se-
gítségére volt. Minden bizonnyal beszélt erről mélyen hívő, görög katolikus vallá-
sú édesanyjával is. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy Zsiros Annát Érpatakon, 
a görög katolikus templomban, görög katolikus édesanyja tiszteletére, ortodox li-
turgia szerint keresztelték meg. Ezért szerzetesi nevének választásában is az orto-
dox vagyis görögkeleti kereszténység egyik legrégebb óta tisztelt szentje a 375-ben 
elhunyt görög származású Szent Emília érintette meg leginkább, mint lehetséges 
spirituális ihletője. Mivel Zsiros Anna május 9-én született, s az ortodox szentek kö-
zött Szent Emília egyik napja május 8-án van, így  magától értetődik e szent nevé-
nek fölvétele, akihez már kislány kora óta édesanyjával imádkozott. 

Más jeles Emíliák is például álltak előtte, akik szent életet éltek, mint az olasz 
Bicchieri Boldog Emília17, a franciaországi De Rodat Szent Emília18 vagy De Vialar 
Szent Emília19 szentté avatott rendalapítók. 

Minden életút tartogatott Zsiros Anna számára kellő kihívást, és megerősítést 
az elkötelezettség vállalásához. Ekkor még Ő sem sejtette, milyen megpróbáltatá-
sokban lesz része, de abban bizonyos volt, hogy a legvégsőkig kitart. Látta a csa-
ládja szívós munkás életét, szüleinek gondoskodó szeretetét, hitüket, amely átse-
gítette őket a nehézségeken... A Mária Emília szerzetesi név új identitást adott szá-
mára, egyben erőt és hitet, hogy minden nehézségben képes legyen helytállni s a 
Mindenhatót szolgálni.

Zsiros Annára erősen hatott a szeretetteljes, vallásos, ugyanakkor a gondos, be-
osztást igénylő anyagiakkal rendelkező családi háttér. Eleve predesztinálva volt, 
hogy szerzetesnővér legyen. Mélyen áthatotta édesanyja vallásos hite, melyben 
felnevelte a kilenc gyermekét. Ez az örökség nem volt teher Zsiros Anna számára. 
Ellenkezőleg! 

Boldogsággal és hálával töltötte el, hogy a Svetitsben tanulhatott, és testvére-
ivel foglalkozhatott. Édes jó anyjának szüksége volt a segítségére, hisz a sok gyer-

17   Bicchieri Boldog Emília 1238–1314
18   De Rodat Szent Emília 1787–1852
19   De Vialar Szent Emília 1797–1856



• 51 • 

IV. A hit útján – Zsiros Anna Mária Emília SSND

mek és a házimunka nagy terhet rótt rá, hogy a családi otthon melegét meg tudja 
őrizni. Anna szerény, ugyanakkor céltudatos és határozott volt már kislány korában 
is. Amit akart, azt el tudta érni, s nem nyafogással, mert egy nagy családban nem 
ismerték azt a fajta mesterkedést. Szívós munkával, tanulással, szorgalommal és 
imádsággal, mely alázatra, megértésre, segítőkészségre buzdította már gyermek-
ként.

Talán csak a hasonló sorsúak képesek elképzelni, mekkora öröm volt számára, 
amikor magára ölthette a szerzetesi ruhát, s felvehette a szerzetesi nevét. 

Novíciaként öltözete eltért a jelölti ruházatától, melynek leírása a rendi kiadás-
ban megjelent és Zsiros M. Emília által megőrzött, Imádságok és jámbor gyakor-
latok könyvéből20 hitelesen azonosítható be. Minden ruhadarab felvétele külön 
imádság kíséretében történt. Miközben magára öltötte az alsó és felső ruhákat, át-
gondolta, hogy az ember mily nyomorúságos. Emlékeztette az Úr Jézus varratlan 
köntösére, melyet a Boldogságos Szűz saját kezűleg egyben szőtt, amelyen nem 
volt egyetlen varrat sem. Őszinte imádsága végig kísérte öltözködésének folyama-
tát, mellyel a külvilág számára is látható habitusát alakíthatta ki, de volt egy en-
nél is fontosabb, mégpedig az, hogy teljes lelkével fölkészüljön az adott nap útjára.

Az alsóneműket követte a mellrész felvétele, mely Krisztusra emlékeztette, aki 
a világ összes bűnét vállaira vette. Közben imádkozott: „Istenem! Född be szegény 
bűnös lelkemet szent kegyelmed királyi palástjával, hogy örök áldásodban része-
sülhessek.”21

Hosszú, bő, fekete gyapjú ruhája bokájáig ért, mely fekete harisnyáját takarta. 
Ruháját széles fekete gyapjú öv fogta össze a hűség, az erő, az állhatatosság és szű-
zi tisztaság jeleként.

Fekete cipője a kitartás és hűség jele, mely felvétele közben imájában arra kérte 
az Urat, segítse, hogy ösvényeiről le ne térjen, őrizze meg a botlásoktól, és az en-
gedelmesség útját járja...

A homlokkötő Jézus töviskoszorújára emlékeztette. A fehér főkötő a homlokát, 
a haját, a nyakát, a fülét is eltakarta. Felső ruhája fölött a vállgallért felváltó könyö-
kig érő fehér vállpalást került. A legfelső öltözet, a szintén fekete gyapjú köpeny, Jé-
zus Krisztus keresztjét szimbolizálta. Imája segítségével a tökéletes önmegtagadás 
szellemét kérte, hogy átélhesse Jézus szenvedéseit.

Fejére az elkötelezettség, a tisztaság jeleként novíciaként a fehér fátylat he-
lyezte, amit fogadalmas nővérként belül fehér, kívül fekete fátyolra váltotta, mint 

20   IMÁDSÁG pp. 4-5.A Miasszonyunkról Nevezett Szegény Iskolanővérek Szerzetestársulatának szo-
kásos Imádságai és Jámbor gyakorlatai. Szeged, 1934. Emília nővér hagyatéka. Lh. Bihariné Papp Csil-
la
21   IMÁDSÁG p. 5.
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az önmegtagadás és lemondás jelét, „Bár egészen elrejtőzhetném, hogy veled tel-
jesen egyesülhessek. Szent őrangyalom, óvd lelkemet a bűnös világ tekintetétől”22 
ami a szerzetesnői intimitását segített megtartani, a külvilág elől elrejteni, hiszen 
számára és szerzetes társai számára többé nem az arc volt a fontos, hanem az, 
hogy az Urat szolgálják, jobbá tegyék az emberiséget. A fehér szín az egyszerűsé-
get és a Krisztusnak tett ígéret tisztaságát, míg a fekete az alázat, a bűnbánat és 
engesztelést erősítette benne, amely a külvilág számára jelezte elkötelezettségét, 
mondván „Szentséges Szíved sebébe rejts el engem. Nem óhajtom látni az élet 
hiúságait, sem azt, hogy a világ észrevegyen.”23

Amikor felöltötte magára a szerzetesi habitusát, lelki felkészülését teljessé téve, 
szobáját elhagyva magában imádkozott: „Uram! Az engedelmesség hív engem. En-
gedelmességben akarok élni és halni, mert ha engedelmeskedem, velem vagy. Ég 
és föld a te akaratodat teljesíti; az én gondolataim, szavaim, cselekedeteim a Te di-
csőségedet szolgálják.”24

A felkészülés, a lelkigyakorlat ideje a fogadalomtételhez kellő áhítatot és lel-
ki megerősítést adott az elköteleződésre, az életre szóló eskühöz. A püspök vagy 
az általa megbízott egyházi elöljáró beszélgetett el a jelöltekkel rendi fogadalmuk 
szándékáról. E beszélgetés célja, hogy pontos képet kapjanak a jelölt végleges 
szándékáról, meggyőződhessenek arról, hogy önként vállalja és ismeri a rend sza-
bályzatát. Erről jegyzőkönyvet állítanak ki, melyet a jelölt és a kihallgatást végző 
személy is aláírja, s azt a rend irattárában helyezik letétbe.

A beöltözés szertartásai25 című latin és magyar nyelvű dokumentum pontosan 
levezeti ezt a szakrális eseményt, melynek köszönhetően magunk is részesei lehe-
tünk e lélekemelő folyamatnak.

A rend magyar tartományának szegedi kápolnája megőrizte az 1930-as évek-
ben ismert formáját. Oltára a kor viszonyai szerint fehérre festett, aranyozott díszí-
tésű, az oltári szentséget tartalmazó szekrénnyel, fölötte apró gyertyákkal körben 
megvilágítva Jézust, melyet két oldalán két-két dór oszlop szegélyez. A belső két 
oszlop koronázópárkánya fölött középen a magyar címer: hármas halmon a hitet, 
az akaratot és az erőt jelképező kettős kereszttel. A falakat és mennyezetet szen-
teket ábrázoló freskók és növényi ornamentika szegélyezte. Szembemiséző oltára 
nem volt. Az áldozórácsa a szentéllyel és padokkal összhangban faragott fa. 

A hívek részére a falak melletti két oldalon natúr, faragott fa padokkal. A bejárat 
fölötti karzaton volt – ma is ott van – a harmónium és az énekkar. 

22   IMÁDSÁG p. 6.
23   IMÁDSÁG p. 5.
24   uo.
25   BIMTRA
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Mivel a kápolnában tartották a szerzetesek fogadalomtételét, beöltözését, így 
viszonylag nagy helyre volt szükség a szentélyben. A szentély járólapjára egy leplet 
terítettek, melynek négy sarkára egy-egy kandelábert helyeztek, mint temetéskor. 
Ezzel is a szimbolikus temetést kifejezve. 1930-ban Zsiros Anna beöltözésekor a 
tizennégy fős beöltözési ceremónia az egész kápolnát elfoglalta. Zsiros Anna ti-
zenhárom nővértársával borult itt le beöltözésükkor. Megszentelésre váró ruháik, 
fogadalmi kegytárgyaik: kendő, gyűrű, rózsafüzér és imakönyv az oltár lecke felőli 
oldalára voltak kikészítve. A szertartáson résztvevő rendtársak, hozzátartozók szo-
rosan csak a beépített padokban vagy a bejárat előterében foglalhattak helyet. 

1930. augusztus 19-én a boldogságos szűz Mária tiszteletére mondott szentmi-
se előtt és közben az újoncok megáldoztak.  A mise után a celebrans letette a mi-
seruháját, és helyette a pluviálét26 öltötte magára. A nővérek bevonultak, közben a 
Veni Sponsa csendült föl a kar előadásában:

Jöjj Krisztus jegyese, vedd a koronát,
melyet neked az Úr készített mindörökre
akinek szerelméért véredet ontottad,
és angyaloktól kísérve beléptél a Paradicsomba.
Jöjj, választottam, és én benned állítom fel trónomat,
mert megkívánta szépségedet a Király...

A celebrans27 beszédet intézett a postulánsokhoz,28 melynek befejeztével a Veni 
Creator... kezdetű hymnust intonálta, melyet a kar folytatott: 

Veni Creator Spiritus
Mentes tuorum visita,
Imple superna gratia,
Quae tu creasti pectora....

Ezt a szertartást celebráló pap és nővérek közötti latin párbeszéd követte, majd 
a szent avatóbeszéd. Ekkor a celebrans az oltár elé készített helyre leült, míg a 
postulánsok közelebb lépve letérdeltek és a püspök kérdéseire feleltek.

26   Pluviálé: liturgikus palást, elől csattal tűzendő össze
27   C-elebráns: miséző pap, aki a liturgiát vezeti
28   Postuláns: szerzetesjelölt. 
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– Mi a kívánságtok?
– Kérjük alázatosan Méltóságos Püspök Urat, hogy a Miasszonyunkról nevezett 

Szegény Iskolanővérek Szent Ágoston atya alapszabálya szerint szervezett rendjé-
be fölvétessünk.

– Ámde meg is fogjátok-e tartani ezen Rendnek szabályait és rendeleteit?
– Isten szent kegyelmével reméljük azokat megtartani.
Erre a celebrans az oltár elé térdelt. A kar a Mindenszentek litániáját, Kyrie 

eleison... Uram irgalmazz... énekelte.
Ezen kérésnél a postulánsok arcra borultak, a lepellel rövid időre befedték őket, 

jelképesen eltemették a nővéreket. A celebrans fölállt és hozzájuk lépve énekelte 
a rendi élettel kapcsolatos kéréseket, majd megáldotta őket.

Az áldás után a postulánsok is fölemelkedtek, a kar pedig folytatta a litániát. 
A litánia végeztével a celebrans az előtte térdelő postulánsok felé fordulva éne-
kelt, majd megáldotta az oltár lecke oldalára helyezett ruhákat, és a celebrans az 
ujoncokat szerzetesi nevükön szólította, mondván:

– Zsiros Anna! Mostantól fogva Mária Emília. Rajta légy, hogy nevedet méltó-
an viseld! 

Ekkor megkapta a megszentelt rendi öltözetét és fogadalmi kegytárgyait. Uj-
jára húzták a Krisztusi jegyesség gyűrűjét, melyben a rendfőnök működött közre.

Minden jelöltet új szerzetesi nevén szólított a celebráns. A nővérek letérdeltek 
és a püspök megáldotta őket:

– Benedictio Dei omnipotentis, patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super 
vos et maneat semper. Amen.

Az oltár felé fordulva intonálta a Te Deum laudamus-t Téged, Isten dicsérünk... 
himnuszt, melynek befejeztével zárta a szertartást.

Emília nővér fekete ruháján a korábbi fekete pelerin helyett valamivel rövidebb 
fehér, széles körgallér rejtette el a felsőtestét. A hagyománynak megfelelően a be-
öltözésekor fehér fátyollal fedett fejére a Krisztusi jegyességet jelképező koszorút 
boldogan viselte noviciátusának első nyolc napján, majd tökéletesítette személyi-
ségét. Szegeden, a rend tanítónőjeként folytatta szolgálatát.

Ideiglenes fogadalmas nővér

A Rend szabályzatát felülvizsgálták, mely maga után vonta a rendbe történő fel-
vétel, beöltözés és fogadalmak módját. Források tanúskodnak arról, hogy az egyes 
időszakokban miként zajlottak ezek a  meghatározó ünnepi pillanatok, melyek köz-
tes időszakai évekig is elhúzódhattak.



• 55 • 

IV. A hit útján – Zsiros Anna Mária Emília SSND

Emília nővér számára gyorsan eltelt az újoncév, míg Szegeden, az anyaház ká-
polnájában, 1931. augusztus 19-én ideiglenes fogadalmat tett. 

 Ideiglenes fogadalmas nővérként – 1931 és 1933 között – Kiskunmajsára29 ke-
rült, ahol Simon Erzsébet Mária Etelkával30 a IV. osztályt tanították. 

A szerzeteseket mindig oda helyezték, ahol szükség volt rájuk, legyen szó taní-
tásról, szegénygondozásról vagy kórházi ápolásról.  

XI. Piusz pápa31 1932 karácsonyán bejelentette a Megváltás 1900. évfordulója 
alkalmából engedélyezett rendkívüli jubileumi évet, mely 1933. április 2-től 1934. 
április 2-ig tartott, ami egybeesett az iskolanővérek 100 éves jubileumával, mely-
nek színvonalas programjáról a fennmaradt meghívójuk32 dokumentál. Ebben az 
évben (1933) került Zsiros M. Emília Makóra. A város egy életre magához kötötte, 
ahol nagy történelmi időket élt át, ahol olyan történelem és lelket formáló társak-
kal szolgálhatott – a teljesség igénye nélkül – mint dr. Csepregi Imre plébános, po-
gánymonostori apát, később pápai prelátus, vagy dr. Szilas József gimnáziumi hit-
tanár, lelki vezetője, később a Szegedi Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet 
közös rektora vagy Kardos Illés plébános.

1933. szeptember 1-jén a Makói-újvárosi katolikus iskolában három nővérrel, 
M. Emília, M. Oduárda33, Laping M. Vera34 iskolanővérekkel indult a tanév, ahol 
már 1910-től a Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek tanítottak. Makó-
ra beérvén, a Vásárhelyi és a Búza utca találkozásánál, a Búza utcán volt a zárdájuk 
és az iskola,  a római katolikus templom, míg átellenben a Vásárhelyi utca jobb ol-
dalán a másik iskolaépület.

Zsiros M. Emília 1934. augusztus 17-én Szegeden tette le a  második fogadal-
mát, miközben Makó-Újvároson tanított.

 Egy évvel később, 1935. szeptember 1-jén dr. Csepregi Imre plébános hívásá-
ra a  Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérektől újabb két nővér érkezett, 
így velük és még két világi tanerővel kezdődött a tanév a belvárosi katolikus isko-
lában.

29  Simon Erzsébet Mária Etelka iskolanővér. Dokumentált életvázlat. Összeállította: Puskely Mária 
SSND. Kiad.: a Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek Magyar Tartománya., p. 48
30  Simon M. Etelka iskolanővér. 1898. február 28-án született és 1944. október 22-én vértanúhalált 
halt, kinek boldoggá avatási eljárása megkezdődött.
31   XI. Piusz pápa. Született Achille Ratti (1857 – 1939), pápa (1922 – 1939)
32   CsML Teol. Szeged
33   M Oduarda = M. Klodualda=M.Klodvalda nővérrel. Elhangzás miatt honosodott meg helytelenül. 
Helyesen: Kószó M. Kloduálda Forrás: BIMTRA
34   Laping M. Vera iskolanővér. 1968. november 24-én Szegeden halt meg. Forrás: https://adtplus.
arcanum.hu/hu/view/UjEmber_1968/?query=Laping%20M.%20Vera&pg=195&layout=s [2021. 03. 
05.] Új Ember, 1968. december 12..
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1937. március 11-i keltezéssel megérkezett a rend regulája szerinti felhatalma-
zás a müncheni Anyaházból M. Almeda Schricker elöljáró aláírásával. Összesen 
húsz nővért engedélyezett örökfogadalomra. Köztük Zsiros Anna M. Emíliát.

Meghatalmazás35 

A Szent szabály 3. rész 2. fejezet 275. cikkelye által elismert jogok alap-
ján ezennel hozzájárulásom adom, hogy a felsorolt szerzetesnővérek a 
nagytiszteletű egyházmegyei püspök engedélyével az örökfogadalmat le-
tegyék:

Merza Ágnes M. Generosa, Zsiros Anna M. Emília, Hidvégi Vilma M. 
Karolina, Szűcs Irén M. Laura, Garai Anna M. Alacoque, Kiss Irén M. Vik-
tória, Köblös Ilona M. Rozália, Hoszták Julianna M. Aquinata, Szekeres Er-
zsébet M. Gerarda, Reitzi Jolán M. Laurentia, Benkő Ilona M. Benedikta, 
Korcsolay Jolán M. Emerika, Schmied Ilona M. Skolasztika, Máji Ilona M. 
Benitia, Mooreh Erzsébet M. Dolorosa, Kovács Ilona M. Szalézia, Szörfi Ro-
zália M. Martina36, Pendl Veronika M. Michaela, Rák Rozina M. Agnetis, 
Pék Mária M. Pelágia.

 München, 1937. március 11. aláírás: generális elöljáró Schricker Maria 
Almeda főnökasszony

Miközben az örökfogadalomra készült lelkiekben M. Emília, pedagógiai munká-
ját is odaadóan végezte. A csanádegyházmegyei főtanfelügyelő, dr. Becker Vendel, 
tb. pápai kamarás, címzetes csanádi apát Szegeden, 1937. május 20-án kelt levelé-
ben „A csanádegyházmegyei római katolikus elemi népiskolák tanerőinek minősí-
tési táblázata”-ban adott tájékoztatást, melyben negyvenkettő világi és szerzetesi 
tanerő minősítését dokumentálta. 

Zsiros M. Emília, a makói római katolikus iskola szerzetes tanítójának minősíté-
se pedagógiai munkáját részletezve: tárgyi tudása bőséges, tanításának tervszerű-
sége jó, módszere megfelelő, eredménye jeles, elfogadhatónak ítéli meg az ered-
ményt. Nevelői tevékenysége az órán eredményes, órán kívül áldozatos. Hivatali 
buzgalma: tevékeny. Egyéni és társadalmi magatartása: példás.37

35   CsML Teol. Szeged. Ford. dr. Fuchsz Máté PhD. A német nyelvű a Mellékletben olvasható.
36  „A megtorlás idején egy szétszóratásban élő nővérünk, Szörfi M. Martina vértanúhalált hal. Ház-
tartási alkalmazottként egy ismert operaénekes házára vigyáz annak külföldi tartózkodása idején. 
Az ÁVO-sok razziát tartanak a házban, információkat akarnak szerezni a művészről, Martina nővér a 
kínvallatásba belehal.” In. A Boldogasszony Iskolanővérek Magyar Tartományának története. Forrás: 
https://www.iskolanoverek.hu/kozossegben-elunk/kik-vagyunk/rendtortenet [2021.03.21.]
37   CsML Csanád Tanf. 624/1938.
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E minősítés magáért beszél. Emília nővér a rábízott gyermekeket felkészülten, 
odaadó hivatástudattal nevelte már pályakezdőként, ami a szakmai tapasztalata 
során még magasabb szinten valósult meg. E szakmai minősítés az örökfogadalom 
letétele előtti hetekben érkezett meg, ami az amúgy is maximalista, határozott és 
gyermekeket szerető, óvó szerzetestanítót még inkább megerősítette szolgálatá-
ban.

Örökfogadalom

Szegeden, a Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek rendházában, 
Gyöngyösi M. Piroska tartományi főnöknő vezetésével a hagyományos nyári lel-
kigyakorlat megkoronázásaként tűzték ki a beöltözést és a fogadalomtételt, amely 
már hagyomány volt. Ilyenkor tudtak legjobban elmélyülni gondolataikban a nő-
vérek, hisz ekkor csak Istennek szentelték idejüket. A novicmesternők az újoncok-
ról, fogadalmas nővérekről jellemrajzot készítettek, akiket személyesen is jól is-
mertek. A kánoni szabályoknak mindenkinek meg kellett felelni, ezért már az első 
fogadalomtétel előtt nyilatkoztak hivatalosan a nővérek arról, hogy megismerték 
a rend szabályait, abba saját akaratukból kívánnak belépni, s vállalják a rend álta-
li regulákat, kötelezettségeket. Nyilatkoztak továbbá, hogy semminemű hibát, hiá-
nyosságot nem követtek el, mellyel megszegték volna az előírásokat, teljesen sza-
badon döntenek fogadalmuk letételében, nincs egyéb elkötelezettségük, sem tes-
ti hibájuk.

Glattfelder Gyula főpásztor 1937. június 22-én kelt levelében Gyöngyösi Mária 
Piroska rendtartományi főnöknek Szegedre címzett levelében írta, hogy a június 
14-én kelt háromrendbeli előterjesztés alapján 19 jelöltet a beöltözéshez bocsát.

Miután a rend Szent szabályainak lelkiismeretes és hűséges megtartásában a 
próbát kiállották, az örökfogadalomhoz bocsátotta a nővéreket a szegedi anyaház-
tól, a debreceni Svetits Intézetből és a budapesti Rákóczi Kollégiumból. A szege-
di anyaház nővérei között volt Zsiros Anna M. Emília tanítónő. A beöltözés napját 
augusztus 18-ra, az ideiglenes fogadalomtétel idejét a következő napra, augusztus 
19-re, az örökfogadalom-tétel napját pedig augusztus 17-re tűzte ki.

Barmos György38 címzetes apát, püspöki biztos leveléből39 tudjuk, hogy a beöl-
tözésre bocsátott jelöltek, az ideiglenes fogadalomhoz bocsátott rendi újoncnővé-
rek, örökfogadalomhoz bocsátott nővérek kánoni vizsgálatát megtartotta.  

38   Barmos György ferences szerzetes, 1914-1932-ig Mórahalom plébánosa. 1932-től főesperes, 
püspöki biztos, egyházmegyei  kormánytanácsos
39   CsmL Teol. 1834-36/1937. sz.
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Az örökfogadalomhoz bocsátott nővérek között a kánoni vizsgálatot két részlet-
ben, 1937. július 7-én és 15-én tartotta meg. Zsiros Anna Mária Emília karnővért40 
július 15-én hallgatta ki. „Mind a jelölteknek, mind az újonc- és fogadalmas nővé-
reknek tiszta szándékáról és hivatásáról meggyőződtem, miért is őket beöltözés-
hez, illetve első és örökfogadalomhoz bocsáthatónak véleményezem.”  – jelentette 
Barmos György címzetes apát, püspöki biztos.

A kihallgatás az előírt kánoni vizsgálati hit és elkötelezettség mértékének meg-
ítélésére irányuló kritérium szempontjai szerint történt. A kihallgatás megkezdése-
kor felhívták a nővér figyelmét, hogy a kérdésekre megfontolt és határozott fele-
letet adjon. 

Kérdések:
– Mi a vezeték és szerzetesi neve?
– Hol és mikor született?
– Mi szüleinek neve?
– Mikor tett ideiglenes egyszerű fogadalmakat?
– Kéri-e az egyszerű örökös fogadalmakra való bocsátást?
– Tudja-e mire köteleznek az egyszerű örökös fogadalmak?
– Nem kényszeríti-e valaki az örökös fogadalmak letevésére?
– Ismeri-e a Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek Szervezeti 
   szabályzatát?
– Készségesen aláveti-e magát ezeknek a szabályoknak?
– Akar-e a lelki életben tökéletességre törekedni?
Az örökfogadalmat Szegeden, a Magyar Tartomány rendházának kápolnájában 

tette le 1937. augusztus 17-én Zsiros Anna M. Emília, a Makó-újvárosi iskola szer-
zetes tanítója. 

Jelmondata:
„Uram, múltamat irgalmadba, jelenemet szeretetedbe, jövőmet gondviselésed-

re bízom.” 

Választott jelmondatát örökfogadalmának emlékére készített fényképének hát-
oldalán olvashatjuk, mely egész életét végig kísérte, ahhoz hű maradt. Akkor még 
nem gondolta, hogy a kép előoldalán az őt ábrázoló portrén látható öltözete ko-
rántsem lesz oly hosszú életű, mint ő maga.

Az örökfogadalmat tett szerzetesnővérek viselete kis mértékben ugyan, de el-
tért a novícia öltözékétől, akik a kívül fekete fátylas habitust hordták. 

40   A karnővér a zsolozsma közös végzésére elkötelezett szerzetesnő. A karnővért káptalani ülése-
ken szavazati jog, Magyarországon a mater (‚anya’) megszólítás illette meg.  Forrás: Magyar Katoli-
kus Lexikon
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Az örökfogadalomig vezető úton nemcsak lelkiekben, hanem külsőségekben – 
a külvilág számára – is megváltozik egy szerzetes. Örökfogadalmukkal egyidejűleg 
megkapják végleges habitusukat – egyben kiforrott személyiségüket, az új identi-
tásukat –, s annak megfelelő viseletüket, mely a megszentelt intézményükben az ő 
megszentelt voltukat fejezi ki. 

A szakrális élet a szerzeteseknek magától értetődő, ugyanakkor a kívülállónak 
misztikus. Ha jobban megvizsgáljuk a szerzetességhez, szent élethez vezető utat, 
látjuk, hogy spirituálisan és világi nézet szerint is mennyire logikusan épülnek egy-
másra a végső kifejlethez, az örökfogadalomig terjedő időszak próbatételei, me-
lyek különböző fogadalmak formájában összegződnek.

Ilyen szoros „szimbiózis” a szerzetes lelki átalakulását kísérő viselete. 
A felsőruházat, viszonylag durva szövésű, mégis lágy esésű, fekete gyapjú 

anyagból készült hosszú ujjú, bokáig érő fekete ruha. Fölső része tűzésekkel, mely  
a ruha bőségét hivatott szolgálni. A deréktájon a bő ruhát széles – a ruha anyagá-
ból készült – széles öv fogta össze, melybe a duplán fűzött rózsafüzér apró szemei 
a rajta lévő ötvözött feszület tett meghitté.

Öltözetük legszembetűnőbb külső jegye a fátyol, melyet már beöltözésükkor 
felöltenek, jelezvén, hogy Krisztus jegyesei. A fátyol a gyász és a fájdalom jelképe, 
szimbolizálja, hogy az eltemetettel a fátylat magára öltő személy is vele temetkezik 
el. A nővérek is eltemetik az addigi életüket, a továbbiakban csak Jézusnak szente-
lik létüket. Mivel a gyász színe sokáig, még a középkorban is a fehér volt – kevés he-
lyen maradt meg napjainkban – , ezért a novíciák fátyla kívül és belül is fehér, jelez-
vén, hogy még nincsenek teljes egészében eltemetkezve a külvilág számára. A fe-
hér szín szakrálisan a tökéletesség, természetfölötti és istenség színe, mely a tisz-
taság és béke üzenetét jelenti.41

Örökfogadalmukkal magukra öltötték a csuklyás formátumra emlékeztető fáty-
lat, melynek belső része fehér, a külső fekete. A fekete szín a szerzetességben a vi-
lágról való lemondást, a szerénységet és az alázatot jelentette elsősorban. A fátyol 
az anonimitást is elősegítette, hisz a szerzeteseknél nem az ego a fontos, hanem 
a másokért való szolgálat. A fátyol és az alatta lévő fejfedő a házisapkához hason-
ló alkalmatosság, mely csak az arcot hagyja szabadon, teljesen elfedi a hajas fej- és 
nyakrészt, mely egy ugyancsak fehér, széles körgallérral, pelerinnel a felsőtestet hi-
vatott elrejteni.

Fogadalomtételkor apró virágból font koszorút helyeztek ezúttal is Zsiros M. 
Emília, mint Krisztus jegyesének fejére is, felkészítve a jövőbeli szolgálatra.

41   Magyar Katolikus Lexikon
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Zsiros M. Emília testvére Zsiros Julianna 1920. január 5-én Debrecenben szü-
letett. Tanulmányait szintén a Svetits Intézetben végezte, mint tanító. 

Szegeden, 1939. szeptember 07-én lépett be a Miasszonyunkról nevezett Sze-
gény Iskolanővérek rendjébe. 

1941-ben öltözött be, ekkor kezdte meg a noviciátust, majd 1942. augusztus 
15-én tette le az első fogadalmát. Szerzetességében a Mária Gratiana nevet vette 
föl. 1945. augusztus 17-én ugyancsak itt tette le a második fogadalmát.

Örökfogadalmára 1947. augusztus 17-én került sor Szegeden, a rend kápolná-
jában.

Az 1939/40-es tanévben, jelöltként, szerzetes tanítóként kezdte meg szolgála-
tát a fél évszázados rendi múltra visszatekintő Földeákon, mely a makói plébániai 
kerülethez tartozott, ahol időnként nővére, Zsiros M. Emília is helyettesített. 

M. Gratianát a következő tanévben a Szeged-alsóvárosi római katolikus elemi 
leányiskolába helyezték tanítani.

Két évvel később 1942-ben a Második bécsi döntéssel Magyarországhoz vissza-
csatolt Désen, a Kolozsvárhoz közeli településen Működési bizonyítványának fel-
mutatásával kezdte meg tanítói szolgálatát. 

Működési bizonyítványát Szegeden, 1942. szeptember 24-én állította ki a 
Szeged-Alsóvárosi Római Katolikus Elemi Leányiskola igazgatósága, melyben minő-
sítették is a tevékenységét: „Szaktudással, lelkiismeretességgel, szorgalommal és 
kiváló pedagógiai érzékkel önálló osztályvezető volt, sőt a népiskola felső osztálya-
iban az V-VI., VII-VIII. osztályban is helyettesített. Iskolánktól szerzetesrendi elöljá-
rósága intézkedése következtében vált meg.”1

A háborús viszonyok alakulása miatt rendje „hazahívta”.  Szóbeli közlés alapján,  
hazahívását követően rövid ideig Zalavégen volt óraadó.

1945-ben került Igalra szerzetes tanítónak, ahol Halász M. Felicitász makói szü-
letésű iskolanővérrel együtt tanítottak.2

1   119/1942 biz. sz. Désen hitelesítette a 304/1942 sorszámon dr. Veress Jenő királyi főjegyző 
2   Halász M. Felicitász 1925. március 5-én született. Veszprémi Főegyházmegyei Könyvtár. Tanítói 
törzskönyvek.  https://vefleveltar.hu/sites/default/files/letoltes/2016/04/VEL_i.2.b.2_tanitoi_torzs-
lapok_darabszintu.pdf [2021.02. 08.]
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A Kaposvári Egyházmegyei Hatóságtól Bálás Béla püspök úr köszöntése elisme-
rően szól Zsiros Juliannához, szerzetesi nevén M. Gratianahoz:

„Tisztelendő Nővér!

Az igali hívekkel együtt szeretettel köszöntöm annak alkalmából, hogy hatvan 
éve szolgálja Isten népét szeretett falujában, Igalban. Élete munkás évtizedei ide 
kötik. Első időkben, mint szerzetes tanító, a rendek feloszlatása után itt maradt 
mint egyházközségi nővér, a mindenkori plébános segítségére. Nővér volt az állan-
dóság, akit az egész falu szeretett, akihez mindenkor bizalommal fordultak. A több-
ször változó plébánosokat segítette a hívek megismerésében, tartotta a kapcsola-
tot a családokkal. Gyerekeket tanított, hitoktatott, kántorizált, gyönyörű írásával 
anyakönyveket vezetett. Konfliktusokat simított el. Személye volt a békesség, a tü-
relem, a szeretet és a megértés megtestesítője. Szerényen, szegényen és egyszerű-
en élt, régi szerzetesi fogadalmait beteljesítve. Életében a történelmi idők kereszt-
jeit hordozta. Fiatal korában szerzetesként közösségre vágyott, és egyedül élte le 
életét, de hívő, szerető nép közösségében.

A plébánia népe a mai napon hálát ad Istennek, hogy Tisztelendő Nővért hoz-
zájuk vezérelte és hat évtizeden keresztül itt tartotta, Krisztus felé vezető utat éle-
tével megmutatva.

További életére Isten áldását kérem.

Kaposvár, 2005. 08. 18.”

Mindenhol jó kapcsolatot alakított ki az emberekkel. 
Igal nemcsak befogadta, de hívei meg is szerették a nővért, aki szülőföldjének 

tekintette a Külső-somogyi települést, melyet 1272-ben V. István király engedélyé-
vel Mózes nádor a Nyulak szigetén élő apácáknak adományozott. A Somogy-tol-
nai hátság festői tája, az ott élő emberek ragaszkodása és M. Gratiana nővér elkö-
telezett hitélete, az ottani emberek iránt érzett szeretete és megbecsülése – mely 
viszonzásra talált náluk –, arra késztette, hogy az államosítást követően is Igalban 
maradjon. 

1975-ben vonult nyugdíjba, de továbbra is kántorkodott és hittant tanított. 
Megadatott neki, hogy két alkalommal eljusson a Vatikánba, s egyszer Jeruzsá-

lembe is.
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Betegsége miatt bekerült a kaposvári kórházba, ahol 2007. március 28-án hunyt 
el.

Zsíros Julianna M. Gratiana SSND szerzetes tanítónőt, aki több mint 60 éven át 
Igal község kántora volt, nagyszerdán, 2007. április 4-én helyezték örök nyugalom-
ra Igalban.3 

Részlet Pálos Margit M. Paschalis4 
iskolanővér, rendtartományi titkár megemlékezéséből:

„2007. március 28-án hajnalban Mária, a „hajnali szép csillag” magával vitte 
a mennyei hazába hűséges leányát, aki évtizedeken át zengte kántorként az Ő és 
Szent Fia dicséretét.

[...] Határozott, vonzó, derűs egyéniségével meg tudta nyerni a gyermekek sze-
retetét, a felnőttek bizalmát. Imával, jó tanácsaival, szeretetszolgálataival állt mel-
lettük, valódi népnevelő volt, amilyeneket Boldog Terézia anyánk akart adni a fal-
vak jószándékú, szegény, szorgalmas, Isten igéjét szomjazó gyermekeinek. 

Ez év nyarán ünnepelhette volna velünk első fogadalma 65. örökfogadalma 60. 
évfordulóját. Valószínűleg megérezte, hogy ezt az ünnepet már az Iskolanővérek 
mennyei közössége fogja megrendezni számára. Felkészülten várta a mennyei be-
hívót, csak minket ért váratlanul rövid betegsége, hirtelen távozása. De így volt tel-
jes, fegyelmezett, bajait csöndes mosolyba rejtő, Istennek átadott, tevékeny szere-
tetet árasztó élete...”5

3 https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/UjEmber_2007/?query=Zsiros%20Julianna%20M.%20
Gratiana&pg=258&layout=s [2021. 03. 05.] Új Ember 2007. 04. 22.
4   Pálos Margit (Praxl Margit) M. Paschalis nővér (Miskolc, 1921. május 17. –) iskolanővér. 1946-ban 
kapta meg a szegedi Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola magyar–német–történelem szakos diplomá-
ját. Örökfogadalmát 1947-ben tette le. Hódmezővásárhelyen a Polgári Leányiskolában (Petőfi utca), 
és a Bánát Utcai Iskolában (Rózsa Ferenc utca) is tanított. 1955-ben Budapesten a Patrona Hungariae 
Gimnáziumba került, majd az egyetemi diploma megszerzésével Debrecenbe, a Svetitsbe tanárnak, 
majd igazgatóhelyettesnek, házfőnöknek. 1973-tól öt éven át vezette a Patrona Hungariae Gimnázi-
umot. 
Forrás: https://www.iskolanoverek.hu/dokumentum-es-mediatar/szep-es-boldog-volt-szerzetesi-
eletem-paschalis-novert-koszontjuk  és https://www.iskolanoverek.hu/hirek/rendtartomany-hirei/
kilencvenkilenc-eves-az-egykori-tabani-lampagyujtogato-unokaja [2021.03.15.]
5   Megemlékezés Zsiros Julianna Mária Gratiana nővérünkről. Forrás: Pálos Margit M. Paschalis rend-
tartományi titkár BIMTRA, 2018.
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Az egyházi és világi élet Makón is ment a maga útján. Nehezen éltek az em-

berek, ezért a mindennapi megélhetőségük volt a legnagyobb gondjuk. Az egyház 
igyekezett higgadtan, megfontoltan cselekedni, hogy a háborús hírek és intézke-
dések hallatára, ne essenek pánikba. Visszatekintve könnyebben érzékeljük, hogy 
a városfejlesztési terv szerint a város vezetői miért tulajdonítottak olyan nagy je-
lentőséget ekkor a leventeház építésének, és a benne kibontakozó ifjúság nevelé-
sének.

A valóságban azonban egyre jobban érezte mindenki, csak úgy tudnak meg-
birkózni a gondokkal, ha összefognak, és segítenek egymásnak. Azt is érzékelték, 
hogy az egyházközségeken belüli segítségnyújtás, szociális háló kiépítése műkö-
dik leghatékonyabban, legbiztosabban erre számíthatnak. A nélkülöző családok, 
amikor már kilátástalannak látták a helyzetüket, a papjaikhoz, a szerzetesekhez 
fordultak segítségért. A gyerekek a kisdedóvókban és iskolákban szerény ellátás-
hoz – gyümölcs, tej, ebéd, alkalmilag néhány ruhadarab – juthattak, míg a felnőt-
teknek igyekeztek valamilyen munkalehetőséget adni, vagy hozzásegíteni őket a 
városi hivatal által. A szegénykonyhák csak a legvégső esetben nyújthattak megol-
dást. Együtt működtek a különböző egyházak vezetői. Már azzal is segítették egy-
más közösségeit, ha a saját közösségük életét jól koordinálták, s erejükhöz mérten 
figyelemmel voltak a város más területén élőkre is. 

Az egyház, a papok, a szerzetesek az utcáról is magukhoz vették a rászorulókat, 
segítették őket. Így történt, hogy az apácák befogadták az akkor 16 éves Herceg 
Rozáliát is, aki a nővérekkel maradt élete végéig, s mezőgazdasági, konyhai mun-
kával hálálta meg.

*
A fronton dúlt a háború. Addigra már sok katonát, munkaszolgálatost elsirattak 

a szeretteik. Az egyház türelemre, elfogadásra ösztönözte a lakosságot. Megpró-
báltak a lehető legkisebb zavarral működni, a békesség útját járva, mely az embe-
reknek erőt adott.

Ebben a vészterhes időben, 1944 tavaszán, Emília nővér még Makó-Újvároson 
tanított. 

A hagyományokhoz híven megkezdődött az első szentáldozási előkészület, 
mintha nem is a háború nyitott ajtaján készültek volna belépni. Nagy erőfeszítés 
volt ez, de kellett egy biztos pontnak lenni az emberek életében, hogy ne a közele-
dő háború rémsége fészkelje be magát a lelkükbe.
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Német megszállás

Magyarország német megszállásának dátum szerinti időpontja 1944. március 
19-e, melyet a németek jól előkészítettek. Teljhatalmú magyarországi megbízott-
nak, német követnek Veesenmayer, Edmund1 diplomatát, SS-tisztet nevezték ki, 
aki jelentős szerepet játszott a zsidóság deportálásában és a későbbi nyilas ha-
talomátvételben. Főbb feladatai közé tartozott a városok és a megye gazdasági 
életének alárendelése a birodalmi érdekeknek, amely az erőforrások koncentrálá-
sát jelentette. Németbarát vezetőket neveztek ki. A hivatalokban a számukra nem 
megfelelő vagy nem kellően együttműködő vezetőket, hivatalnokokat nyugdíjaz-
ták, mint Makón Könyves-Kolonics József2 főügyészt, majd a zsidóságot gettókba 
kényszerítették. 

*
1944. március 26-án Makón tartották a volt cs. és kir. 4. huszárezred hagyomá-

nyos ezrednapját.3 A katonák – később a csendőrök –  felvonulása ámulattal töltöt-
te el az embereket. A felnőtteket azonban vészjósló érzések kerítették hatalmuk-
ba, míg a gyerekek a menetelő katonákat követve masíroztak, és fennhangon éne-
keltek velük. A Korona Szálló körüli macskakővel burkolt úton hangosan kopogtak a 
vasalt csizmák sarkai és a faroló lovak patkói. A férfi énekszó, s az egyenruhás, élet-
erős férfiak megbabonázták a nézőket. A hasonló menetgyakorlatok rendszeressé, 
és egyre félelmetesebbé váltak a városban. A hazafias indulókon, katonadalokon 
kívül néha már a jóízlés határát súroló és félelmet keltő dalokat is énekeltek, amit 
a gyerekek ugyanúgy utánoztak és skandálták velük, mint a többit, noha szövegük-
kel nem voltak teljesen tisztába, bár érezték, valami elrettentő lehet. Ilyen volt az 
„Egy rabbi, két rabbi” kezdetű is. Kérdéseikre eltérő válaszokat kaptak, ami össze-
zavarta a gondolkodásukat.

Nap mint nap újabb zsidó törvényt jelentett be a kormány, melyet az MTI adott 
hírül. A zsidóság életterét egyre jobban beszűkítették, végül teljesen ellehetetle-
nítették. 

1944. március 30-án megjelent a hivatalosos lapokban és a rádióban a magyar 
királyi minisztérium 1240/1944. ME. sz. rendelete a zsidók megkülönböztető jelzé-
se tárgyában, mely szerint minden hatodik életévét betöltött zsidó személy – nem-
re való tekintet nélkül – köteles házon kívül felső ruhadarabjának bal mellrészén 

1   Veesenmayer, Edmund (1904–1977) 
2   Könyves-Kolonics József (1884-1955) 
3   Délmagyarország. 1944. március 19. (20. évf. 64. sz.)
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jól láthatóan tízszer tíz centiméteres szövet-, selyem vagy bársony anyagból készült 
kanárisárga színű hatágú csillagot viselni.4

A városban a kialakult helyzetre való tekintettel 1944. március 31-én bezárták 
az iskolákat. Csak a vizsgákat tartották meg. A bizonyítványokat még április 4-én ki-
osztották. A gyerekek kis csapatokba verődve kóboroltak az utcákon.

Az egyházakra egyre több és nehezebb feladat hárult a rendeletek miatt, amit 
a konvertálások, áttérések s az igazolások kiadása nehezített. 1944. április 7-én a 
csanádi püspök kinevezte dr. Becker Vendel5 apát-kanonok urat viceofficiálisnak dr. 
Csepregi Imre pápai prelátus, szentszéki officiális mellé, hogy a püspöki szentszék 
ügyvitelében ne álljon elő fennakadás.6

Mindezt súlyosbította, hogy 1944 pünkösdjén Makó-Újvároson villám csapott 
a zárda melletti, Szent László templomba, mely ki is gyulladt. Sokan rossz ómen-
nek tartották, egyfajta kinyilatkoztatásnak: – Az emberiségnek abba kell hagynia a 
rémtetteiket! – beszélték kétségbeesve az emberek. Talán máshol is történt hason-
ló eset, „kinyilatkoztatás”, de ha történt is, nem figyeltek rá kellőképpen. 

A zárdában gyorsan összeszaladtak a nővérek s a plébános, és azonnal intéz-
kedtek a tűz eloltásában, melyet gyorsan meg tudtak fékezni. A helyreállítás meg-
szervezése is haladt, mert azonnal jöttek a hívek, akikre mindig lehetett számítani.

Joseph Schneller7 – egy kollaboráns pap 

Oroszországban sorra haltak a katonák, a fegyver nélküli szolgálatot teljesítők, 
a munkaszolgálatosok – köztük makaiak, mint Teltsch Pál8 is –, ki tudja milyen gya-
lázat árán. Bárhol is volt a front, mindenütt az volt az első, hogy a tábori kórháza-
kat fölállították a sebesültek ellátására. Makón hátországi kórházként működött a 
Magyar királyi 264. számú Vöröskereszt hadikórház. A kórház ápoló személyzete 
jórészt betegápoló szerzetesnővérek voltak. 

Ahogyan vonult a front, úgy haladt vele a tábori kórház is. Makón 1944 tavaszán 
rendezkedett be a – Ploestiből áttelepített – 4/606. számú német tábori kórház és 
az 570/2. számú „Sanitespark”, mely a gimnázium, a leánypolgári és a református 
polgári fiúiskola helyiségeit foglalta el.9 

4   MTI 1944. márc. 30. 18. kiad. 16.30 perc
5   dr. Becker Vendel (1878–1947)
6   SZIK PL Makó, 902/II./1944.
7   Schneller, Joseph (1909–2003)
8   Teltsch Pál (1905–1944?)
9 Forrás: http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/Mako_monografia_sorozat/
pages/monografia_6/015_harcok.htm
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Szegedről Makóra vezényelték a német haderő egy részét, velük Joseph 
Schneller fölszentelt katolikus papot, mint szanitécet is, hogy az elkerülhetetlen 
orosz betörésre fölkészüljenek. Schneller – mint oly sokan – akarata ellenére keve-
redett a háborúba. Történetét a Szent István Plébánia levéltárában talált irattal, és 
további németországi kutatással tudjuk igazolni. 

Joseph Schneller 1909. április 4-én, Bajorországban, Münchenben született. 
1934. május 06-án Freisingben szentelték pappá. A II. világháborúban a német bi-
rodalmi hadsereg kötelékében – annak ellenére, hogy pap volt – az orosz frontra 
vezényelték szanitécként. A frontvonal mozgását követve legyengülve, sebesült-
ként került Magyarországra, majd Szegedre a német hadsereg hátországi kórhá-
zába.

A Német Birodalom nemzeti szocialista ideológiája különösen a 20. század ele-
jén nem preferálta az egyházak tevékenységét, így több egyházi személyt „had-
kötelezettség” címén besoroztak, majd a frontra vezényeltek. Ellenállás esetén 
kényszermunkára vitték, internálták, deportálták, rosszabb esetben bebörtönöz-
ték, vagy példát statuálva kivégezték őket. A harmincegy éves Joseph Schnellert, 
akit mindössze hat éve szenteltek pappá, mint hadköteles férfit is kivezényelték a 
frontra, mint szanitécet. Bevonulását követően a többi újonccal együtt részt vett az 
általános kiképzésen, mely a hadszíntéren hasznosítható ismeretekből állt. Szani-
técként az általános egészségügyi ismeretekből többet kapott mint egy átlag kato-
na, ami elegendő volt ahhoz, hogy akár ütközet közben a sebesültet elsősegélyben 
részesítse, s amennyiben szükséges, úgy a segélyhelyre vigye. A segélyhelyet az 
előre nyomuló zászlóaljat követve 500-1000 m távolságban jelölték ki. A sebesül-
teket a történés helyszínén vagy a segélyhelyen látta el, amennyiben akadályoztat-
va volt a zászlóaljorvos. Szükség esetén asszisztált a műtétnél, majd ápolta a lába-
dozókat. A segélyhelyről előzetes ellátást követően – időjárástól függően – kocsin 
vagy szánon szállították el további ellátás céljából a sebesülteket. Joseph Schneller 
hivatását tekintve pap volt, de csak akkor misézhetett, ha az egészségügyi szolgá-
lata engedte. Márpedig szanitécként erre nem sok ideje maradt. Ezt a felettesei is 
tudták. Ezért adták így parancsba. A német hadseregben a papokat, szerzeteseket 
negatívan diszkriminálták, noha a memoárok azt bizonyítják, hogy minden addigi-
nál nagyobb szükségük volt a katonáknak a hitre, a papok és szerzetesek jelenlé-
tére. A doni, kaukázusi harcokat követően Joseph Schneller is az életéért menetelt 
társaival együtt, kiéhezve, kifázva az orosz hidegben, noha a német hadsereg még 
visszavonulásakor is elsőbbséget élvezett a magyar katonákkal szemben! Csak az 
égbolt alatti hideg ért mindenkit egyformán, vagy talán még az sem, mert a hie-
rarchia felsőbb fokán állók hamarabb jutottak melegebb öltözethez, ennivalóhoz, 
hajlékhoz. 
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A német hadsereg hierarchiájának alsó szintjének egyik eleme a szanitéc volt, 
aki fegyver nélkül ment a tűzbe honfitársaiért. Különösen egy olyan szanitéc, aki 
hithű papi hivatása miatt került a frontra.  Zászlóalját követve a hátországba vezé-
nyelték, s úgy jutott Magyarországra, Szegedre, majd Makóra.

Joseph Schneller Szegeden a hadi kórházban teljesített egészségügyi szolgála-
tot, amikor a jezsuitákat felkereste, akikkel hamarosan jó kapcsolat alakult ki. Külö-
nösen P. Alaker György SJ jezsuita szerzetessel, aki később ajánlólevéllel látta el dr. 
Csepregi Imre prelátus, makói plébános segítségét kérve, 1944. május 2-i keltezés-
sel, mivel akkor már tudott volt, hogy Makóra vezénylik Schnellert is.

 „Méltóztassék megengedni, hogy atyai jóindulatába ajánljam e levél átadó-
ját, aki fölszentelt pap létére a német haderő tagja, az egészségügynél teljesít már 
négy éve szolgálatot és papi funkciót egyáltalán nem végezhet, csak néha szent-
misét mondhat, amikor a katonai szolgálata éppen megengedi. Neve: Schneller 
Joseph.

1934-ben ordinálták Bajorország Freysing szemináriumába, szülei München-
ben laknak, kilenc testvére közül egy még az első világháborúban hősi halált halt. 
A teológia több évét a müncheni központi szemináriumban végezte.

Az lenne a szerény kérése, hogy a méltóságos Prelátus Úr is lehetővé tenné 
neki a misézést, amikor arra jelentkezik. Hozzánk a kollégiumi kápolnába rendsze-
rint 6 órakor érkezett, amikor jöhetett, mert 7 órakor már szolgálatban kell lennie. 
Celebret írással igazolja magát.

Megjárta a Kaukázust, a visszavonulás vonalát, 1942 rettenetes hidegét -46 °C 
mellett napi egyetlen étkezéssel kellett kibírnia, kettős sérve van, de nem kap időt 
arra, hogy operáltassa magát, mert az időveszteség és minden emberre szükség 
van; a visszavonulás idejében volt, hogy nyolc napon át egyfolytában nem aludtak, 
szinte emberfeletti strapákat kellett kiállniuk.

A mostani elég jó színét már a magyar vendégszeretetnek köszöni, házunkba  
e rövid idő alatt, míg Szegeden tartózkodott, igen szívesen bejárt. A papi társaság 
szegénynek lelkületére igen jó hatással volt. Igen buzgó, lelki embert ismerhettünk 
meg benne e rövid idő alatt.

Méltóságos Prelátus Úr atyai jóindulatát kérve számára maradok legmélyebb 
tisztelettel szolgája Krisztusban: Alaker György s.j.”10

A bizalmas kérést a prelátussal való hitéleti együttműködés alapján kezdemé-
nyezte. 

10   Forrás: SZIK PL Makó.  744/1944.
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Dr. Csepregi Imre prelátus a bécsi Pázmáneumban töltött teológiai tanulmá-
nyai idején kapcsolatba került többek között Somogyi Jenővel,11 a későbbi jezsui-
ta rendfőnökkel, akivel megmaradt a kapcsolatuk. Ezt támasztja alá, dr. Csepregi 
Imre, mint eleki plébános 1926-ban szervezett népmissziója, melyet meghívására 
a jezsuita szerzetesek tartottak.

Mindemellett szívén viselte a hazai németség sorsát, eleki plébánosként segí-
tette a német kisebbség őshazájának fölkutatását. 1927-ben fölkereste Würzbur-
got, Gerolzhofent és környékét, ahonnan az eleki németek származtak. Anyakönyvi 
kutatásaival összeállította az eleki családok származási helyeit, s németül megír-
ta Elek történetét. Hatvan évvel később a németországi Gerolzhofen településen 
2008-ban emléktáblát emeltek dr. Csepregi Imre prelátus tiszteletére.

Csepregi plébános egyenes jellem volt. Számára a hitet az emberség követte.
Az egyház igyekezett a politikai érdekektől elhatárolódni, semlegesnek marad-

ni. A hit útján járva próbált az elesetteken segíteni. S hogy ez esetben is így lehe-
tett, azt tanúsítja, hogy az P. Alaker György SJ által írt ajánlólevelet személyesen  
adta át a prelátusnak Schneller, aki május 5-én érkezett a prelátus úrhoz, mely dá-
tumot az ajánló levélen kézírással tüntette föl. Aki iktatta, megőrizte a plébániai 
irattár anyagában! A prelátus azzal, hogy iktatta a levelet, nemcsak tényként kezel-
te, hanem szándékában állt, hogy ez az eset a jövő számára is üzenettel legyen, tu-
dassa, hogy megtörtént.

Az egyházak, a szerzetesrendek, mindig készséggel segítenek a rászorulókon, 
nem mérlegelve a veszélyt. Csak a segítségre szoruló embert látják, akár az orvo-
sok a hippokratészi esküjük által. A jezsuiták életét szigorúan a hit és igazságosság 
hatja át. Joseph Schneller, az akkor harmincötéves német pap a szegedi kórházban 
betöltött egészségügyi szolgálata közben épp ezért kereste fel a jezsuitákat azon 
túl, hogy a németek szegedi kvártélya is itt volt. Gyorsan megtalálták a közös han-
got, különösen P. Alaker György12 SJ jezsuita szerzetessel, akinek számos írása je-

11   Somogyi Jenő  (1879–1954)
12    P.  Alaker György (1892-1971) SJ jezsuita szerzetes, tanár és hithirdető, akit tizennégy évesen vet-
tek föl a Jézus Társasága rendbe. Próbaidejét Nagyszombatban töltötte 1906 és 1908 között, közép-
iskolai tanulmányát Kalocsán folytatta, majd Innsbruckban hároméves bölcseleti kurzuson bővítette 
ismereteit. Pécsett tanított. Innsbruckba végezte el a teológiát. 1920-ban pappá szentelték. A har-
madik próbaévét Bécsben töltötte, ahonnan 1923-ban Szegedre került hitszónoknak és kongregációs 
prézesnek. Kalocsán hittant tanított, majd 1926-ban ünnepi fogadalmat tett. Egy évet az újoncmester 
segítőjeként Érden töltött, majd visszakerült Kalocsára, ahol hittanár, a kisszeminárium spirituálisa, 
igazgatóhelyettese 1935-ig. Két évig a budapesti Manrézában a retorika és a német nyelv tanára, 
majd 1937-től tíz évig a szegedi szemináriumban szónoklattant, katekézist és pedagógiát adott elő. 
1947-től ismét Budapestre került, a Manréza lelkigyakorlatos ház igazgatója annak 1950-es lefoglalá-
sáig. A szerzetesek internálásakor Szegedről hurcolták el 1950. június 10-én. A katolikus szeretetszol-
gálat vezetője 1951-ben. 1971. május 8-án Pannonhalmán, a Szerzetesek Szociális Otthonában hunyt 
el. Forrás:Jezsuita névtár 2018. http://jezsuita.hu/nevtar/alaker-gyorgy/  [2021.03.07.]
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lent meg egyházi folyóiratokban, mint a Katolikus Élet: Szegedi Katolikus Tudósító, 
melynek munkatársa volt.

Szegeden, 1944-ben adták ki az Egy szívgárda tíz esztendeje című művét, me-
lyet Makón Emília nővérék is felhasználták munkájuk során.

Zsiros M. Emília nővér a makói hívek képviseletében személyesen is kapcsolat-
ban állott P. Alaker atyával a KALOT, a Szívgárda és a Mária Kongregációban folyta-
tott tevékenysége révén, mivel e szervezetek működésére is kiterjedt az apostolko-
dásuk. Mivel az Iskolanővérek rendháza és a Jezsuiták rendháza is egymáshoz kö-
zel, Szegeden volt, így a kapcsolattartás ott alakult ki. 

Csepregi prelátus a bizalmas döntéseibe, azok végrehajtásába a tájékozott, fi-
zikailag és lelkileg is terhelhető Zsiros M. Emíliát bármikor bevonhatta. Ezt a pre-
látus Naplója is alátámasztja. Noha M. Emília nővér nem volt főnökasszony, még-
is sokan azt gondolták, mert embersége és rábízott vagy vállalt feladatai legtöbb-
ször embert próbálóak voltak. Minden körülmények között megállta a helyét, kö-
zösségének ügyeit rátermetten intézte. A háború, s az azt követő időszak számos 
próbatételnek tette ki, de ő minden körülmények között csak tette a dolgát. Imá-
it, elmélkedéseit olvasva is kiérezhetők ezek a megpróbáltatások. Joseph Schneller 
német kollaboráns pap esetében, ha valakivel megosztotta tervét a prelátus, mint 
legtöbbször, az M. Emília nővér volt, a fiatal, mindenre elszánt, 35 éves, németül 
jól tudó nővér.

A prelátus segítségét csak valószínűsíthetjük. Annyi bizonyos, hogy Joseph 
Schneller13 túlélte a háborút, visszatért hazájába, s 2003-ban bekövetkezett halá-
láig az egyház szolgálatában állott. Ezt a németországi Schematizmusból nyomon 
lehet követni, melybe a freisingi levéltárnak köszönhetően betekintést nyerhet-
tünk. A pap, aki szanitéc volt a háborúban, s a pap, aki kollaboráns lett, akinek volt 
ereje és hite megtenni lépéseit ez irányban, talán írt memoárt életének ezen idő-
szakáról. S ha írt memoárt, akkor azt a jelenleg hatályos törvények értelmében 
2033-ban kutathatóvá teszik a reá vonatkozó egyéb személyes dokumentumok-
kal együtt. A német nyelvű Schematizmus alapján Joseph Schneller életútjának ál-
lomásait is megismerhetjük Fuchsz Máté fordításában, mely részletesen a mellék-
letben olvasható. A magyar és német egyháztörténeti kifejezéseket Pávai Nándor 
hangolta össze.

13   Joseph Schneller (München, 1909. április 4. – Amerang, 2003. december 30. [végső nyugalomra 
helyezve: Babenshamban]). Pappá szentelése Freisingben 1934. május 6. Káplán, plébános, szanitéc,  
Wasserburgi esperesi kerület tiszteletbeli kanonokja.
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Szeged bombázása

A mindennapi megélhetési gondok mellett a háború is egyre közelebb került az 
alapjában békés délvidékiekhez a Tisza-Maros zugában. Hazánk német megszállá-
sát követően egyre többször történt légi felderítés, így Makó térségében is. 

A június 3-i híradások legfőbb szalagcíme: ellenséges légitámadások magyar 
városok ellen. Pénteken délelőtt negyed 11 óra tájban súlyos bombatámadás érte 
Szegedet, mely Makó lakosságát is félelemmel töltötte el. 

Özvegy Kovács Márton, aki ekkor már az utászoknál, a csongrádi pontonhídnál 
volt, szüntelenül figyelte a híreket, különösen Makót érintően, hiszen a gyerekei 
ott éltek. Imájában kérte a Mindenhatót, hogy védje meg őket. A tudósítás sokszor 
hiányosan jutott el a lakossághoz. Így történt meg, hogy Kovács Mártonnak a sze-
gedi bombázást másodkézből úgy közvetítették, mintha Makót is érintette volna. 
Szolgálati helyét nem hagyhatta el, telefon nem állt rendelkezésére, amin bárkivel 
is értekezhetett volna. Maradt az izgalom, a kétely. Idegessége akkor kezdett alább 
hagyni, amikor a bajtársai által elfogott MTI jelentésből kiderült, hogy Makót nem 
érintette közvetlenül a bombázás. 

A Szeged elleni angolszász bombatámadás nagy pusztítást okozott. Az ellen-
séges gépek bombázásának áldozatai főként asszonyok és gyermekek voltak, [...] 
ahova még a légiveszély lefúvása előtt megérkeztek az alsóvárosi ferences atyák, 
hogy a haldoklóknak feladják az utolsó kenetet, és megkezdjék a mentésüket. A 
hatósági megsegítés is megkezdődött, a berendezett átmeneti szállásokon helyez-
ték el a hajléktalanokat.14 Az iskolanővérek központi rendháza is a bombázás köze-
lében volt. A makóiak is segítették a bajbajutott szegedieket, mint ahogy az egész 
Csanádi püspökség.

Makót nem bombázták, de a harminc kilométerre lévő Szegedet támadó repü-
lők ereje még a Marosnál is éreztette hatását. Ezekben a napokban Zsiros M. Emí-
lia és testvére M. Gratiana nemcsak Makóért, a közeli Szegedért, a vétlen embe-
rekért, a harcba belekényszerített katonákért imádkozott, hanem a családjukért is, 
akik Debrecenben éltek. Testvérük Zsiros Gyula vadászpilóta, Zsiros Lajos a MÁV 
pályamunkása, Zsiros László gépész és Zsiros József mozdonyvezető fokozott ve-
szélynek voltak kitéve. 

14   MTI 23. kiad. 1944. jun. 03. 15.10 perc
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Debrecen bombázása

Zsiros József a családjával a Tégláskertben lakott, melynek kertjében egy bun-
kert épített, hogy az esetleges támadások elől legyen hova menekülniük. 

Debrecen első bombázására 1944. június 2-án került sor. Mint később kiderült, 
az óvóhelyük ekkor nem sok védelmet tudott volna nyújtani, mert a légvédelmi szi-
rénák megszólalását követően alig fél óra alatt kellett volna biztonságos helyre ke-
rülniük. Zsiros Lajos15 elmondása szerint minden olyan gyorsan történt, hogy nem 
tudtak átgondoltan cselekedni. Az amerikaiak célpontja a nagyállomás volt, közel 
a Zsiros család otthonához. Szerinte Magyarországon ez volt a legnagyobb légitá-
madás a háborúban. Ő ekkor tizenhatéves volt. A bombázás a nagyállomás mellett 
érte, amikor hazafelé, a Szepesi utca 23. számú házukba tartott. Egy ároknál kere-
sett fedezéket, azonban az egyik bomba szilánkja így is eltalálta. 

A bombázást követően édesapjának szóltak, hogy megsebesült, aki azonnal 
érte ment. Mire megtalálta, addigra egy munkaszolgálatos tiszt elsősegélyben ré-
szesítette, majd biztonságosabb helyre vitték, mert újabb támadás vette kezdetét. 
Annyi idejük maradt, hogy egy kútnál a vályú alá befeküdtek. Mellettük az egyik 
bomba olyan mély krátert hagyott, hogy feltört belőle a víz. A bombázás végéig 
nagyon sok vért veszített. Amint lehetett, egy katonai mentőautóval, másik három 
sebesülttel, emeletes hordágyon szállították be a klinikára. Többször is megműtöt-
ték, hogy meg tudják menteni a lábát. 

Testvére, Gyula, a vadászpilóta a légiháborút követően azonnal bement hozzá, 
hogy meglátogassa. Akkor még nem tudták, hogy ez a találkozásuk az utolsó.

A bombatámadás 1944. június 2-án történt, s őt több mint három hónap el-
teltével, szeptember közepén adták ki a kórházból. Édesapja egy kerékpáron tolta 
haza a lábadozó, többszörösen műtött fiát Tégláskertbe, mely a város másik végén 
volt. Édesapja  összetákolt neki egy  mankót, amin újra tanulhatta a járást. 

Mivel Debrecen és a Tisza-Maros szög is a Tiszántúlhoz tartozik, így az elkövet-
kező években, mint a Debreceni VI. Csendőrkerület központja, a háborús időszak-
ban többször összefonódott a két város, Makó és Debrecen lakosainak sorsa.

15   M. Emília nővér öccse
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A fekete tavasz világviszonylatban is identitásvesztést hozott az emberiségnek. 
Különösen a gettók felszámolása körüli időszaktól kezdődően. Addig az emberek 
viszonylag egy jóléti társadalomban éltek, ahol megélhetési biztonság, életvitelük 
tervezhetősége adott volt. Mindez felborult Hitler és társainak nemzetiszocialista 
törekvéseivel, aki a társadalomra gyakorolt erőszakos hatalmával megváltoztatta 
az addigi életteret. A faji diszkriminációval milliókat megsemmisítve új ideológiát 
kívánt az emberiségre erőszakolni. Ez olyan erőteljes változást hozott, hogy az em-
berek hirtelen nem tudtak mit kezdeni vele, megzavarta az identitásukat, a szemé-
lyiségüket. A gyökereiket, a létet vették ki a talpuk alól. Házak ürültek ki, váltak lé-
leknélkülivé, csak a huzat járt át rajtuk, míg elfoglalták az új honfoglalók... Fölme-
rülhet a kérdés: Vajon egyszer sem kérdőjelezte meg az erőszakos politikai elit a 
tetteit, s vajon nyugodt álomra tudták hajtani fejüket az „új honfoglalók”?

Gettósítás – deportálás

Makón 1944. május (17.) 20. és 23. között, a történelmi gettó területére – Vá-
sárhelyi u. Kossuth u. Dessewffy (ma Csanád vezér tér), Deák F. u. és a Korona szál-
ló által határolt területre, mely magába foglalta a zsidó iskolát, paplakot és men-
házat – zsúfolták össze a zsidóságot, ahova a legszükségesebb holmijukat – leltár-
ban feltüntetve – vihették magukkal, ahonnan már csak engedéllyel léphettek ki. 
A fennmaradó ingóságukat a Deák Ferenc utcai magtárban és a Barcsay utca 8. sz. 
közraktárban raktározták el. 

A plébániák és parókiák alkalmazottai, a szerzetesek a nap huszonnégy órájá-
ban szolgálatban voltak. Noha nem lehetett idegeneknek a gettó területére lépni, 
ők igyekeztek lehetőséget találni arra, hogy apróbb, de létfontosságú dolgokat be-
vigyenek a rászorulóknak. A gyógyszer mindennapos cikk volt, amit Emília nővér 
a többi szerzeteshez hasonlóan a bő köpenye alá rejtve tudta becsempészni, vagy 
néhány falat ennivalót. Az egyházak elsősorban a saját konvertitáinak sorsát intéz-
ték, de ha bírták még, másokon is segítettek. Éjt nappallá téve fáradoztak azon, 
mint Csepregi prelátus is, hogy minél több embert mentsenek meg. Az áttérések-
kel kapcsolatos ügyek, majd a deportálás előli kivételezettségek, mentesítés inté-
zése embert próbáló feladat volt akkor. Életeket próbáltak menteni. Nem nézték 
tétlenül az állami szintű, igazságtalan parancsok végrehajtását. A deportálandók 
megmentése érdekében a város vezetőinél Csepregi prelátus járt el a római ka-
tolikus konvertiták ügyében, ami egyrészt a lakhatási körülményeik gettón kívüli 
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biztosítása, másrészt a mentesítésükben nyilvánult meg főként. A szerzetesek a 
napi gondok enyhítésében működtek közre.

A hetvenhét éves, súlyos beteg Teltsch Adolfot1 és a hatvanhárom éves felesé-
gét, Domán Gizellát2 a bérpalotából, a Széchenyi tér 8. sz. alatt lévő lakásukból a 
történelmi gettó Eötvös u. 2. sz. házába költöztették, amit kis védencük, Kovács Ka-
tica sehogy sem értett meg. A gyerek hallotta, hogy elvették mindenüket, s csak a 
legfontosabb dolgokkal mehettek az új helyre. Teltschék személyes hatósági leltá-
ra hatvan tételt tartalmazott ugyanúgy, mint a többi hitsorsos családé.

Az árva, akit Telchék karoltak föl Kincses néniék segítségével, egyedül maradt. 
Kis barátait, Palit és Öcsit,3 a családjával együtt szintén deportálták, ami a város la-
kosságának többségét elszomorította, míg egy részét elégtétellel töltötte el, vagy 
csak megpróbáltak közönyösek maradni. 

Noha titkos volt a deportálás időpontja, mégis kiszivárgott. Emília nővér a 
gyógyszeres tarisznyáját feltöltve, a szokott módon elindult a gettó irányába, de 
akkorra már útnak indították a megtört és megalázott embereket. Köztük volt dr. 
Kecskeméti Ármin, a neves tudós rabbi, hitoktató is. Emília nővér adott egy pohár 
vizet annak, akit elért. Odaadta a gyógyszert, amikor épp olyan csendőrhöz ért, aki 
elfordult, mert tudta, csak segíteni akar a nővér.

Közben Kovács Katica, a mindössze hétéves gyerek, aki nem tudta elfogadni, 
hogy ismét elveszíti azokat, akiket szeret, elszökött a gettóba Teltschék és a pajtásai 
után, de már nem találta ott őket, csak a rendcsinálókat. Hallotta, hogy elindítot-
ták a zsidókat a Vásárhelyi utcán az újvárosi állomásra. Katica ekkor utánuk eredt 
a zárda irányába. Hamarosan megpillantotta a tömeget. Elkezdett futni, így beérte 
őket. Hangosan kiabálva kereste az övéit. A csendőrök egykedvűen ballagtak, nem 
akartak tudomást venni róla. A kislány hamarosan rátalált az övéire. Öröme nem 
tartott sokáig, mert Teltschné úgy tett, mintha nem ismernék egymást. Küldte, 
hogy menjen haza. A gyerek azonban nem fogadott szót, s lekiabálta kétségbe-
esésében, hogy már ők sem szeretik, ők is elhagyják, pedig azt mondták, hogy 
szeretik. Az egyik csendőr már nem bírta a civakodást, és közbelépett, mondván, 
parancsoljanak már a gyereknek, s vigyék, ha már annyira menni akar. Különben 
is, miért hagynák itt? Most az övéké, vagy sem? Mert ha az övéké, akkor vinniük 
kell őt is. Teltschné erősítette, hogy az ő gyerekei már felnőttek, nem is tudja ki ez 
a kislány. A gyerek azonban erre csak dühösebb lett, és sírva kiabált mindenfélét.

1   Teltsch Adolf (1867–1944)
2   Teltsch Adolfné Domán Gizella (1881–1944)
3   Weisz Pál és Weisz Imre a Tisza utcai játszópajtások. Később felveszik a Bárdos vezetéknevet. Kati-
ca és Pali barátkozott elsősorban, Öcsi, kisebb lévén háttérbe szorult.
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Emília nővér is figyelmes lett rájuk. Fölismerte Katicát. Míg a csendőr lelassított 
és elfordult, elkapta a kislányt, s bő köpenye alá rejtve belépett vele az egyik ka-
pubejáróba. 

Először tusakodtak, míg megnyugodott Katica, akit bevitt a közeli zárdába, ahol 
elmagyarázta neki a történteket, s próbálta megnyugtatni, hogy Teltschék szeretik, 
s épp azért tettek úgy, mintha nem ismernék, mert meg akarták védeni őt. Ezt per-
sze akkor még nem értette a kislány, noha nagy valószínűséggel így maradt Kovács 
Katalin életben, s jó időre egyedül a Teltsch villa szuterénjében...

*
Makóról 1606 főt deportáltak 1944. június 16-án Szegedre, majd onnan a ha-

láltáborokba június 25-28. között, akiknek többsége életét vesztette. Mire a vég-
ső megoldásig eljuttatták a deportáltakat, számos támadás kereszttüzébe kerültek 
a bevagonírozottak. A vasúti vonalakat angolszász és amerikai repülők bombázták, 
hogy lassítsák a deportálást, melynek következtében a magyar és német légvéde-
lemmel számtalan ütközetet vívtak meg. 

A Teltsch házaspár a Strasshofba irányított vonaton volt 1944. június 27-én, de 
onnan Auschwitzba szállították őket, ahol százezrekkel együtt meggyilkolták őket. 

Eközben itthon, a hátországban, Makó város polgármestere szigorúan bizalmas 
jelzéssel dr. Csepregi Imre pápai prelátus úrnak címzett levélben kérte, hogy fo-
lyó hó 30-ig a hivatalban szíveskedjék bejelenteni mindazon pótolhatatlan irata-
it és vagyontárgyait (állami anyakönyvek, felekezeti anyakönyvek, történelmi be-
csű levéltári anyag, nagy értékű festmények, múzeumi tárgyak), melyeket légitá-
madásoktól kevésbé veszélyeztetett területre kíván átszállíttatni. A kimutatásban 
és a csomagolásban a szerzetesnővérek segítettek. Egyre erőteljesebbé vált a har-
cokra való felkészülés, az itt maradottak védelme mellett a kulturális értékek men-
tése és a köziratok biztonságba helyezése. 

Emellett június 30-i keltezéssel a Csanád-egyházmegyei Főtanfelügyelőségnek 
elszámolt a makói római katolikus egyházközség az 1943/44. iskolai évről. „... a be-
iratkozási díjak jó részéből lábbelit vásároltunk ebben az ínséges időben, amikor 
a tanulók igen szegény szülei nem kaptak sem cipőt, sem javításra utalványt. ..”4

Kovács Katicát és a hozzá hasonló sorsú gyerekeket az egyház karolta föl, hogy 
minél kevesebb kiskorú váljon utcagyerekké. Az apácák megszervezték, hogy azok 
a keresztényi lelkületű családok, akik még bírják, felváltva segítsenek be az árva 
gyerekek ellátásába.

4   SzIK PL Makó. 1513/1944.
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A United Press vatikáni tudósítója beszámolt a Vatikán erős diplomáciai tevé-
kenységéről. XII. Piusz pápa többször hosszabb megbeszélést folytatott Spellman1 
New York-i érsekkel. A megbeszélések főleg az európai béke körül folytak. 
Weiszäcker2 vatikáni német követ előzőleg ugyancsak a pápai államtitkárságnál ér-
deklődött a pápa békeintervenciójának kilátásai felől. A Svenska Dagbladet New 
York-i jelentése szerint Taylor3 mindennapos vendég volt a Vatikánban. Stimson4 
hadügyminiszter ugyancsak tárgyalt a pápával. A lap szerint szövetséges körökben 
nem értettek egyet a pápa ama felfogásával, hogy tárgyalások útján megegyezéses 
békét lehetne létrehozni, amely azonban nem jelentene kapitulációt. Az ankarai 
rádió úgy tudta, hogy a németek a pápa útján béke után tapogatóztak.5

Makó ostroma – iskolák az ostrom idején

1944. szeptember 4-én az egyházi iskolákban is megkezdték a tanítást, remél-
ve, hogy mire eljön a fűtési idény, a tüzelő is megérkezik valahonnan.

A megadott norma alapján tanító felesleg mutatkozott az 1943. évi december 
1-i állapot szerint a Klebelsberg római katolikus iskolában, ahova 287 tanuló járt. 
Szervezett tanítói állás 6 fő. Egy tanítóra eső átlag 47 diák. A Vallás- és Közoktatá-
si Minisztérium részéről megállapított állások száma 5 fő, míg az egy tanítóra eső 
átlag: 57 diák. Több helyen (Bajza u. Deák F. u., Szegedi út, Dál, Rákos, Igás) azon-
ban hiány mutatkozott.

1   Spellmann, Francis Joseph (1889–1967) érsek, bíboros
2   Weiszäcker, Ernst Freiherr von német külügyminisztérium politikai osztályának vezetője (1937. má-
jus – 1938. március), külügyi államtitkár (1938. április – 1943. április) In Diplomáciai iratok Magyaror-
szág Külpolitikájához 1936–1945. 2. köt. Névjegyzék, p. 922. Forrás: https://library.hungaricana.hu/
hu/view/KULUGY_Dipl_02/?pg=923&layout=s) [2021. 03. 07.]
3   Taylor, Myron Charles (1874-1959) nagykövet, a U. S. Steel Corporation elnöke, aki az Egyesült Ál-
lamok –  Franklin D. Roosevelt elnök (1882-1945) az USA elnöke – és a Szentszék közti személyes kép-
viselője. Az itáliai, családi kapcsolatokkal rendelkező politikus a béke megteremtéséért tevékenyke-
dett. 1947-ben magyarul is megjelent előszavával és magyarázó jegyzeteivel: XII. Pius pápa és Roose-
velt elnök levelezése 1939-1945. Fordította. Melocco János. In. M. Szebeni Géza: Bekezdések az Egye-
sült Államok és a Vatikán kapcsolatai történetéből – kitekintéssel az iraki konfliktusra. p. 137. Letöl-
tés helye és ideje: https://kki.hu/assets/upload/KULUGY_KulugyiSzemle_2005__3-4mszebenigeza.
pdf  2020. 08. 16.
4   Stimson, Henry Lewis (1867-1950) államférfi, ügyvéd, politikus, az Egyesült Államok hadügymi-
nisztere 1940 és 1945 között.
5   MTI  Bizalmas Külpolitikai Szemle. 48.sz. 1944. jul. 26. 5.p. Vatikán. Szerk. felelős: Zimmer Ferenc 
főszerk., Kiadásért felelős: Hézser Zoltán
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Az újvárosi iskolában indult első osztályosok tanítója Zsiros M. Emília szerzetes 
tanító és Béres Ida6 világi tanítónő. Osztályvezető tanító Zsiros M. Emília. A bel-
városi Gróf Klebelsberg Kuno Római Katolikus Népiskola igazgatója Székely Nán-
dor volt, amit az I. vegyes osztály részére 1945. március 1-jén kiállított anyakönyv 
dokumentál „A makói róm. kath. Népiskola igazgatósága” körpecséttel és Székely 
Nándor igazgató kézjegyével. Az 1944/45-ös tanévet 66 első osztályos diák kezdte 
meg, köztük Kovács Márton és Chindea Katalin kislánya, a 44. sorszámú Kovács 
Katalin görögkeleti, Liget u. 9. lakos. Osztálytársa volt a szomszédjuk Laczi István 
földműves és Bartha Mária kislánya, a 45. sorszámú Laczi Margit római katolikus 
vallású, Liget u. 5. sz. alatti lakos, aki 1945. április 23-án Kiszomborba költözött. 
Vegyes osztályról lévén szó, fiúk is jártak ide, mint Balázs Károly, László Kálmán, 
Lu kács Sándor.

Pápay Endréné emlékezete szerint, alighogy megkezdődött a tanév, szeptember 
8-án érkezett Makóra a debreceni 6. honvéd kerületi parancsnok utasítása, hogy 
kezdjék meg Makón is a kiürítés előkészítését. Szeptember 12-én hadműveleti te-
rületté nyilvánították a Tiszántúlt.

Mindenki lázasan készülődött a saját posztján. Az árváknak vagy a túl nehéz 
körülmények között maradt gyerekek családjainak az egyház, a nővérekkel és jó 
szándékú aktivistákkal próbált segíteni, mivel ők a városban maradtak. Ebben az 
időszakban azonban rájuk kevesebb figyelmet tudtak összpontosítani, mert a front 
közeledtével rövid időn belül biztonságba kellett helyezni az iratállományt és köz-
értékeket. A vallási és közoktatási miniszter szeptember 11-én kelt rendelete alap-
ján kérte, hogy a népiskolák 1920. és 1943. év közötti összes anyakönyvi naplóit, 
továbbá az iskola tulajdonát képező írógépet megfelelően lezárt csomagolásban 
személyesen vigyék be a tankerületi hivatalba vagy postán küldjék be. A beküldött 
darabokról négy példányban vegyenek fel leltárt, azt az igazgatón ill. igazgatóhe-
lyettesen kívül még két tanú is írja alá s egyet a csomagban helyezzen el, egyet irat-
tárában őrizzen meg, kettőt pedig hivatalához külön terjesszen be. Amennyiben 
az iskolának valamilyen különösen értékes szemléltetőeszköze volt, azt is az anya-
könyvekkel együtt esetleg faládába csomagolva kérte beterjeszteni a hivatalához.

Az iskola többi anyakönyvi naplóját megfelelő helyen biztonságba kellett he-
lyezni s az O. M. irattárat azonnal elégetni a nemzetiségi oktatásügyre, a nyelvi pót-
lékra vonatkozó egyéb bizalmas és titkos iratokkal együtt.

A folyó tanévi iskolai anyakönyvet, naplókat az igazgatónak kellett biztos he-
lyen őrizni.

6   Béres Ida később Lator Lászlóné tanítónő (1924-2012) Forrás: Szignum 
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A rendelet közölte, hogy a fenti intézkedés a hadműveleti kiürítés előkészítését 
célozza, és személyi vonatkozásban semmiféle következménye nincs. Végül utasí-
tott, hogy mindenki köteles a szolgálati helyén ellátni a munkáját.7

1944. szeptember 14-én dr. Judik Ferenc királyi tanfelügyelő Hivatalos iratok, 
ingóságok biztonságba helyezése tárgyú, szigorúan bizalmas, azonnali intézkedést 
igénylő, sürgős levele valamennyi állami és nem állami népiskola igazgatóságának, 
iskolaszékének az egyre közeledő front miatti intézkedésre utasított.

Amíg a hivatalos szervek a maguk hatáskörében az általuk szükséges intézkedé-
seket tették meg, addig a makói Gróf Klebelsberg Kuno Áll. Római Katolikus Polgári 
Fiúiskola Kubinyi Zoltán igazgató által szerkesztett évkönyvéből megtudjuk, hogy 
az iskola fennállásának 18. évében a fiúknál 226 tanulót írtak be, s az 1944-45-ös 
tanévben a tanítást szeptember 11-én kezdték meg. Az iskola épületét hadikórház 
céljára lefoglalták, ezért a Katolikus Kör két nagyobb termében kezdődött az okta-
tás, miközben három tanár katonai szolgálatát teljesítette. A vidéki tanulók nagy 
része nem járt iskolába az állandó légiveszély miatt.

 Szeptember 23-án a hirtelen bekövetkezett hadművelet miatt a tanítást be-
szüntették. 

 Bombariadó – pincék biztonságában

A magyar hadosztályoknál is felbomlott az egységes vezetés, megtorpantak, 
majd menekülésbe kezdtek. A hadvezetés a Tisza vonalára rendelte vissza csapa-
tait. Mivel a makói Maros-hidat felrobbantották, így a tápai révátkelőhelyet céloz-
ták meg, ahova a püspökség gazdasági kisvasútjával folyamatosan szállították a ka-
tonai ellátmányt. A Sándor- és Dezső-majorban a püspökség látta el a katonákat, 
akik a tápai kompon próbáltak a túlpartra, Szeged alá bejutni. A Tisza bal partján 
fölfelé Mindszentet vették irányba, ahol a kis- majd a nagyrévben előkészített állá-
sukhoz igyekeztek csatlakozni.

A városban lassan megállapodott a helyzet, ezért úgy vélte a városparancsnok, 
hogy a szünetelő tanítást folytatni kell, s a felekezetek továbbra is szabadon tart-
hatják istentiszteleteiket. Csepregi prelátus is úgy gondolta, hogy a szerzetesek, 
apácák is nyugodtan viselhetik az egyházi öltözéküket, s végezhetik mindennapi 
teendőiket. Ez a lakosságot megnyugvással töltötte el. 

A viszonylagos csönd után napokig ágyúzás tartotta rettegésben a város lakóit. 
Katicát, miután az előző éjszakai ostromot egyedül vészelte át a villa ételliftjében, 
ahol Emília nővér másnap talált rá, a többiekkel együtt levitték a pincébe. 

7   SzIK PL Makó, 1933/1944. 324/1944.tf.sz.om.biz.
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A kislány odabújt Emília nővér mellé és a babáját karján tartva ő is imádkozott. 
Hosszú éjszaka volt. A virrasztás kimerített mindenkit. 

Az ágyúk lövéseit számolgatták egy ideig, de olyan sok volt, hogy már nem tud-
ták követni. A felnőttek beszélgetni kezdtek, még az öreg Teknyőkaparót is fölidéz-
ték, aki Makó határában, a püspöki uradalom világtól eldugott szegletében, a lelei 
lápos-mocsarasban húzta meg magát. Többek között megjövendölte a háborút, ta-
lán még a világ végit is, nem is egy jelet hagyva. Egyik az volt, amikor vasmadarak 
vastojásokat hullatnak az égből, mellyel elérkezik a világ vége. S ha egy utcában há-
rom vallásnak is építenek templomot, hát, az bizony olyan szörnyűséges kataszt-
rófának lesz a tanúja, amit ember el nem tud képzelni. Voltak, akik azt suttogták, 
most teljesedett be a jövendölés. 

Emília nővér a témát mellőzve, békésen egy szép, mennyei történetet mesélt el 
a szülőfalujáról, Érpatakról, melyet az ő születése előtt még Hugyajnak neveztek. 
Nevét sokféleképpen magyarázzák. Azt azonban kevesen tudják, hogy a hugy fé-
nyes csillagot is jelent. Csakhogy az emberekkel olyan sok szomorú dolog történt, 
hogy arról meg is feledkeztek, eredetileg milyen szép jelentése is van, s nem az, 
ami a hétköznapi életben taszítóan hangzik. Pedig a hugy, mint fényes csillag, a szé-
kely emberek nyelvén még mindig él, mint Mária fényes csillaga. Ezért ő szeretett 
szülőfalujára mindig úgy gondol, mint Mária egyik fényes csillagára. A felnőttek 
imádkoztak, de a kimerült gyerekek elszenderedtek. Néha megrándult vézna kis 
karjuk vagy lábuk. Katica fölsírt, édesanyját hívta álmában. Emília nővér magához 
ölelte, simogatta, míg megnyugodott. Az egyik asszony a közelből elsírta magát, 
megsajnálva Katicát, akiről tudta, árva. Halkan odasúgta Emília nővérnek: –  Cso-
da, hogy az elmúlt éjszakát egyáltalán túlélte a kislány. Borzalmas volt! Amíg élek, 
nem tudom elfelejteni! Lassan el kezdett beszélni az asszony, aki láthatóan ideges 
volt. Azt is lehet mondani, hogy zavart volt még az utóbbi napok történései mi-
att. Felsírt a kisfia, s őt kezdte el nyugtatni. Emília nővér Katicát simogatta, közben 
arra gondolt, ha véget ér a háború, vajon össze tudja-e újra szedni Kovács Márton 
a családját? 

Folytatta az imádkozást, s maga előtt látta édes szüléit apró kis bunkerjukba hú-
zódva, a Teremtő kegyelmében bízva. Rózsafüzérét morzsolva, imájába őket is be-
lefoglalta. A napokig tartó ostrom miatt egyre többen kerestek oltalmat az iskolá-
ban és a Katolikus Körben. Mindenki rettegett, amikor meglátták az orosz katoná-
kat, amint szemrevételezték a termeket, mert az azt jelentette, hogy oda fognak 
bekvártélyozni, ahol menekültek és apácák is vannak. Mi lesz ebből? – kérdezték.

Egyik nap olyan erős bombázás volt, hogy még a templom is beleremegett. Úgy 
beszélték, hogy Mária, a Havi Boldogasszony segítette meg őket, kinek arcmását 
őrzik a templomban. Ki tudja, meddig lesz ereje hozzá? 
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Közben bejöttek a román megszállók is, akiket egyszerűen csak oláhoknak hív-
tak az emberek. Eléggé rossz hírük megelőzte őket. Katica hallótávolságon belül 
követte mindenhova Emília nővért. Hallotta, amint az egyik román tiszttel beszél-
getett, aki azt mondta, nem kell félni tőlük, mert nem bántanak senkit és semmit 
sem. Katica mint mindig, most is megnyugodott, amint szorosan Emília nővérhez 
bújt. Most is érezte a kellemes levendula illatát, mely édesanyjára emlékeztette.

 *
Kovács Márton a csongrádi ponton hídnál, egyre nyugtalanabbá vált, mert az 

ezredükhöz érkező hírben az érkezett, hogy Makón a nagyállomástól a Maros-hí-
dig mindent szétlőttek, a híd a folyóban, s a belváros hídhoz közeli rész, Szuszogó 
és Ingó kész csatatér. A töltés alatt menekülnek a németek a tápai révhez, hogy 
a Tiszán átjutván Szegedet megközelíthessék, vagy följebb, Mindszentnél, hogy a 
Duna–Tisza közét elérjék. A civil lakosságból aki életben maradt, az elmenekült. 
Legjobban Katicát féltette, mert ő épp ezen a szétbombázott, szétágyúzott részen 
lakott a Liget utcában, a töltés tövében, pár percnyi járásra a hídhoz. Ebből a szem-
pontból a sanyarú körülmények között élő fiai talán biztonságosabb helyen van-
nak, az nem olyan fontos célállomás hadászati szempontból, mint a város, ahol 
a folyami átkelőhely létfontosságú a vonuló hadak, akár a németek és magyarok, 
akár az oroszok vagy románok számára. Hamarosan egy katonatársa vitte hozzá 
a hírt, hogy sajnos találat érte a házat, ahol a kislánya lehetett, s ott nem maradt 
életben senki. A mellette lévő kertben tizenegy orosz volt beásva egy bunkerben, 
azok is halomra haltak. Nagy ütközet volt, senki nem számított rá, hogy itt lesz a 
városért folytatott harcok egyik legsúlyosabbika. Az ottani sebesültellátó helyeken 
gyerek nem volt. Pápayék házát az oroszok vették be, ahol sebesültellátó helyet 
csináltak a padlásból az ott megsérültek számára. A villanytelep másik oldalán a 
németek voltak, így Teltschéknél a pincében látták el a sebesülteket. 

Kovács Márton nem tudott a gyermekeiről biztosat, de azt tudta, ha szolgálatá-
ból fölmentik és megéri, márpedig meg kell érnie, azonnal elmegy saját maga, s ha 
kell, a két karjában hozza haza őket.

*
A városon végigvonult hadak nyomában szétágyúzott utcák, kifosztott házak ár-

válkodtak. Így volt ez az újvárosi zárdával is, ahol jobbára az oroszok fosztogattak. 
Az apácák megmenekültek, életükben nem érte őket kár. A gyerekekkel és néhány 
segítő szándékú mesterrel ismét lakhatóvá tették a zárdát és az iskolákat, melyek  
egy ideig éjjeli menedékhely, éjjeli szállásként szolgált, mivel sok család háza lak-
hatatlanná vált, így az ő ideiglenes tartózkodásukra jelölték ki. Ezt persze néhányan 
félreértelmezték, olyannyira, hogy még az apácák biztonságát is veszélyeztették. 
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Ennek kivédésére az egyházközség elnökével, Csepregi Imre plébánossal úgy ha-
tároztak az újvárosi nővérek, hogy Börcsök Piroskához, a Kálvária u. 61. számú ház 
egyik szobájába költöznek, amíg nem áll vissza a rend. 

Az árvákat, akiket a nővérek gyűjtöttek össze a városból, – mint Katicát is – 
kezdetben ők látták el ennivalóval, ruhával, fekhellyel, tisztálkodási lehetőséggel.  
Közben megszervezték az otthonon kívüli új árvák keresztény családoknál történő 
ellátását, hogy kapjanak meleg ételt, biztonságos fedél legyen a fejük fölött. Ezt 
a szolgálatot fölváltva biztosították a családok, hogy senki ne legyen túlterhelve. 
Közben a nővérek rendszeresen tartották a kapcsolatot velük, továbbra is a kis ár-
vák gyámolítói maradtak. A nővérek a plébániák helyreállításában is közreműköd-
tek, segítettek a hozzájuk forduló családok gondjainak megoldásában. Ebben az 
időszakban különösen sok temetés volt, melyből ők is kivették részüket. Emília nő-
vér és Olga nővér rendszeresen temetett, mert a papok nem győzték. Katica, aki 
hol a zárdában, hol Kincseséknél vagy Nagy néninél volt, sokat portyázott a töb-
bi gyerekkel a városban. A felnőtteknek nem volt elég idejük rájuk, így velük küld-
tek el kisebb csomagokat, pl. ablakkeretet üvegezni, mentek kenyérért, de a köny-
nyebb törmelékeltakarításban is segítettek. Látták, hogy a halott orosz katonákat 
a Návay-szoborhoz földelték el. Mind nem férhetett oda, s abban sem volt biztos 
Katica, hogy a szomszéd bunkerban talált tizenegy orosz katona hova lett temet-
ve. Lehet, hogy csak oda, a kertbe... A gyerekeket abban az időben nagyon foglal-
koztatta ez a gondolat. Úgy tűnt, megedzette őket a borzalom. Kívül erősek voltak, 
belül sérülékenyek. Ennek egyik jele volt, hogy a kamaszok közül sokan elkezdtek 
káromkodni. A fosztogató bandák kihasználták a suhancokat. De kihasználta a gye-
rek-embereket a rendszer, a hivatal is, akik kamaszokat küldtek a rádiók begyűjté-
sére, vagy még korábban, amikor a zsidók holmijának összeírásában kellett segíte-
niük. Parancs volt. Korán felnőttek, már ami a borzalmat illeti, ezért nem lehetett 
csodálkozni, ha lázadtak, s félreismert céljaikért, korgó gyomruk békítésére, zse-
bük megtömésére sokan váltak közülük fosztogatóvá. Többüket a felnőttek térí-
tettek rossz útra. Szóbeszédben terjedt, hogy a zsidóságtól begyűjtött vagyontár-
gyak egy részét némely tisztviselő saját céljára elvette. Voltak olyanok, akik üzle-
teltek is a lopott holmival, s legtöbbször a fiatal kamaszokkal végeztették el a pisz-
kos munkát. 

Szerencsére október 19-re sikerült úgy helyrehozni a római katolikus iskolát, 
hogy megkezdődhetett a tanítás. Katica, Zsiros M. Emília nővér és Béres Ida taní-
tónő osztályába járt. Minden nap kaptak tejet, és a rászorulók ebédet is, hogy leg-
alább naponta egyszer meleg ételt egyenek. Az ételosztásnál az apácák mellett ön-
kéntesek is besegítettek. Katicát is nagy öröm érte, mert kapott egy pár hosszú szá-
rú cipőt. 
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Napokig nem húzta a lábára, féltette, pedig már hideg novemberi napok voltak. 
A gyerekek sűrűn kimentek a töltéshez, ahonnét jól lehetett látni a híd helyreál-

lításánál dolgozó katonákat és civileket is. Újabb öröm volt, amikor ismét megnyi-
tották a hidat, és megindulhatott rajta a forgalom! 

A gyerekek nézelődtek, de a partra kivetett uszadékfát is összeszedték, s bevit-
ték az iskolába, vagy a zárdába a nővéreknek, akik hetente csak fél zsák fát kaptak 
a várostól.

1944 őszén, amikor az oroszok bevonultak Püspöklelére, minden, ami a püspök-
ségé volt, lefoglalták. A helyiek, amit csak lehetett, menekítettek mindent, s köz-
ben persze zsiványság is történt. Eladták a püspöki pincéből a hordókat borral, de 
üresen is. Volt olyan nagy hordó, ami nem fért ki a pince ajtaján, így kibontották, 
hogy a hordót ki tudják vinni. A püspökség gyümölcsösében termelt gyümölcsöt 
befőzték az uradalomban dolgozó asszonyok, amit az oroszok a többi termelvény-
nyel együtt lefoglaltak. Így történhetett meg, hogy később, a saját maga által elő-
állított terméket a püspökségnek meg kellett vásárolnia a Liget utcai lerakatban. 

Ezen a késő őszön az üresen álló házakba családokat telepítettek Újvárosról, 
meg egyéb helyről, akiknek szükségük volt rá. A Teltsch villába tíz fő került. 

Katica változatlanul a szuterénben maradt. Ha tehette, az ételliftbe bújt. Miu-
tán becsukta az ajtaját, a szemét is lehunyta, és a sötétben édesapjára, édesanyjá-
ra és Dolfi bácsiékra gondolt. Egész addig ott volt, míg kedve volt hozzá, vagy vala-
ki ki nem tessékelte onnan. A villát sokan lakták, így nem volt nyugalma ott sem. Ez 
a lakás most szükséglakás volt, nem örökre kapták a beköltöztetettek, csak addig, 
amíg nem költözhettek vissza a saját otthonukba. 

Noha nehéz idők jártak, ennek ellenére Miklós püspök, a Mikulás Makóra is ho-
zott ajándékot, mely vonatfüttyel érkezett. A gyerekek iskola után szaladtak is a 
hídhoz. Ott látták, hogy gyalog lehet átmenni a Maros-hídon, s a zombori oldalon 
lehet vonatra szállni, ami aztán Szegedre viszi az utasokat. 

Katica egyre izgatottabb lett. Arra gondolt, most már nincs akadálya, hogy el-
jöjjön érte az édesapja, mert ahogy innen át lehet menni a hídon, úgy a másik ol-
dalról is át lehet jönni ide, a makói oldalra, ahol ő van. Izgatottan beszélte el a híre-
ket Emília nővérnek, aki nyugtatta, hogy amint vége a háborúnak, jön az édesapja 
érte. Katica tudomásul vette, s várta a háború végét. Békeidőben a gyerekek a ka-
rácsony eljöttéig számolgatják a napokat, Katica meg, s ki tudja még hányan, a há-
ború végéig, várva, hogy megérkezzen értük az édesapjuk.

A karácsony jeles nap, hisz Jézus születését ünneplik ilyenkor világszerte. 
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Országos viszonylatban azonban most főként az Ideiglenes Kormány s annak 
leendő tevékenysége foglalkoztatta az embereket, melyben a makói származású 
Erdei Ferenc is részt vett, mint belügyminiszter. Első programja a földosztás volt, 
majd a mezőgazdaság helyreállítása.

A karácsonyi szentmisén Béres Ida tanítónő és Emília nővér a diákjaival adott 
műsort. Emília nővér orgonált, közben Béres Ida tanítónővel és tanítványaikkal 
énekeltek. Katica énekelt és verset is mondott. 

Az énekes előadás nemcsak Katica számára maradt emlékezetes, hanem 
Csepregi plébános számára is, aki a Naplójában is megörökítette. A gyermekek ré-
szére előírás szerint január 20-ig tartott a téli szünet, amit a hidegre és tüzelőhi-
ányra való tekintettel megtoldottak. 

Az egyházak továbbra is fontos támaszul szolgáltak az emberek életében. Min-
den felekezet tette a saját dolgát, a feladatokat megosztották, ha nem bírták egye-
dül a terheket, összefogtak. Így mindenki tudta, hogy a sok baj közepette senkit 
nem hagynak magára.
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A Zsiros család újrakezdése

Amint Makón, úgy Debrecenben is egyik ostrom érte a másikat, melyet az idős 
Zsiros József által készített bunkerben vészelt át a család. Debrecen egyike volt 
azon magyar városoknak, ipari központoknak, melyek főbb stratégiai részeit (állo-
mások, üzemek) június 2-től a szövetséges bombázók támadtak. Nemcsak jelző re-
pülések voltak ezek, hanem nagy horderejű bombázások, amelyek sok-sok embe-
ri életet követeltek. 

Emília nővér Makón, míg testvére, Gratiana nővér Désen, alig ötven kilométer-
re Kolozsvártól segítette a hozzájuk forduló embereket, vigaszt és ellátást nyújtot-
tak a mindennapi teendőik mellett.

Öccsük, Zsiros Gyula,1 a debreceni piarista gimnáziumban érettségizett. Kecske-
méten szerzett vadászrepülői gyakorlatot a Repülő Akadémia végzésekor, ahol va-
dász- és szállítórepülő-alakulatok állomásoztak 1941-től. A Magyar Királyi Honvéd 
Légierő 101-es Vadászezred 101/2. Retek vadászrepülő század zászlós rendfokoza-
tú vadászpilótájává nevezték ki Veszprém szolgálati hellyel. Több ütközetben vett 
részt Messerschmitt Bf 109 (Me-109) német géppel, mely az egyik legjobb típus 
volt a második világháborúban. A pilóták tapasztalatai alapján folyamatosan fej-
lesztették, Regensburgon kívül Magyarországon, Csepelen is gyártották, tesztelték.

1944. június 30-án a sziléziai olajmező bombázását tervezték, de az időjárási 
viszonyok átírták a tervet. Az amerikai bombázókötelékek a rossz látási viszonyok 
miatt a vasútállomásokra szórták bombaterheiket. Megállításukra „Veszprémből a 
101. vadászosztály 22 magyar vadászgépe szállt fel – köztük Zsiros Gyula vadász-
pilóta – Komárom légterében csatlakoztak egy Me–110-es és Me–109-esekből álló 
német kötelékhez2... […] A bevetés rövid leírása: Az osztály zárt kötelékben Komá-
rom felett 8000 méteren 8 óra 45 perckor csatlakozott egy német Me–110-es kö-
telékhez. (14 db Me–110-es és 5 db Me–109-es). A felhőkben a második század és 
harmadik század egy-egy raja elvált. A német köteléket Komárom Budapest–Buda-
pest FQ. és FQ. Tapolca útvonalon 8000–9000 méter magasságban biztosítottam. 
Tapolca fölött a német kötelék áttört a felhőn és szétszóródott (felhő 8000–4000 
méterig), ugyanez történt saját kötelékemmel. 

1  Zsiros Gyula  (Debrecen, 1922 – Hajmáskér, 1944)
2   Heppes Aladár, a 101. vadászosztály parancsnoka (USA) gyűjteménye alapján – 1944. június 30-i 
bevetési jelentése szerint a bevetett gépek száma: 22 Me–109G. Indulás ideje: 8 óra 16 perc, Veszp-
rém. Leszállás ideje: 10 óra 35 perc – 10 óra 45 perc, Veszprém, Tapolca, Börgönd. Magasság: 8000–
9000 méter. 
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Tapolca fölött egyes gépek Liberatorokat támadtak. Gyülekezést Tihany felett 
4000 méterre parancsoltam. Gyülekezés közben leszállási parancsot kaptam 10 
óra 11-kor. 

Az ellenséges kötelék száma és ereje: Több Liberator és 30–40 Lightning. 
Ellenséges géptípusok, melyekkel légi harc volt: több Liberator. Tapolcánál, 30–

40 Lightning kb. Székesfehérvár felhő felett. 
Az ellenség megpillantásának időpontja: 9 óra 55 – 9 óra 30. Kötelékből teljesen 

kilőtt gépek száma, neme: 1 db Liberator (Fábián őrmester); 1 db Liberator (Bejczy 
főhadnagy). Lelőtt egyes gépek száma: 1 Liberator (Huszár zászlós) 1 Lightning 
(Bejczy főhadnagy). 

Hősi halált halt: Zsíros Gyula zászlós.”3 
 A Debrecenben 1944. július 4-én kiadott gyászjelentésén az áll, hogy 

„Zsiros Gyula magyar királyi repülő zászlós hazafias kötelessége teljesítése közben 
1944. évi június hó 30-án légiharcban 22 éves korában hősi halált halt.” 1944. júli-
us 5-én délután 4 órakor a Köztemető díszravatalozójából katonai díszpompával, a 
római katolikus egyház szertartása szerint helyezték örök nyugalomra. Másnap en-
gesztelő szentmise áldozatot mutattak be az Egek Urának.

Zsiros Gyula emléke legendaként maradt fönn. 1944-ben Debrecen bombázá-
sakor egy amerikai repülőt, egy Liberátort sikerült megsemmisíteni, melyről azt 
beszélték, hogy Zsiros Gyula debreceni vadászrepülő lőtte le. A hivatalos források 
szerint e bombázáskor később érkezett Zsiros Gyula a gépével, mint ahogy lelőtték 
az amerikait. Jelentett találatát nem sikerült visszaigazolni, de mindez nem veszít 
hősies helytállásából. A legendák szeretetből születnek.

Zsiros Gyula volt a család első háborús halottja. A gyászjelentésen itt legtelje-
sebb a búcsúzó család: édesapja Zsiros József, édesanyja Zsiros Józsefné. 

Testvérei: Mária Emília tisztelendő nővér, Kerékgyártó Gyuláné Mária férjével 
és gyermekeivel, ifj. Zsiros József feleségével és gyermekeivel, Zsiros Miklós fele-
ségével és gyermekeivel, Zsiros Mihály feleségével és kisfiukkal, Mária Gratiana 
tisztelendő nővér, Zsiros László és Zsiros Lajos, valamint nagymamái, nagybátyjai, 
nagynénjei, sógorai, sógornői, kis keresztfia: Mukika és kiterjedt rokonsága, baj-
társai és barátai.

Ifj. Zsiros József4 32 éves korában esett egy támadás áldozatául. Eredetileg laka-
tos, majd mozdonyvezető. 

3   Magyarok a II. világháborúban. Légi háború Magyarország felett. II. köt. Az olajháború. Letöltés he-
lye és ideje: Arcanum. 2020. 05. 20. https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/2vhSzakkonyv-
magyarok-a-ii-vilaghaboruban-2/legi-haboru-magyarorszag-felett-6E95/masodik-kotet-75D7/az-
olajhaboru-76A9/junius-30-a-77F9/
4  ifj. Zsiros József (Érpatak, 1912. – 1944.)
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A II. világháború idején mozdonyvezetőként 1944-ben a családját is magával 
vitte. Veszprémbe menet a nyílt pályán amerikai támadás érte a vonatot, melyet 
ő vezetett. Felesége és két kislánya is vele volt. A családja nem tudja, mi célból, de 
föltehetően biztonságban szerette volna tudni szeretteit, ezért vitte őket a nyugati 
országrészbe. József felesége leszállt a vonatról vízért, s látta, amint találat érte a 
vonatot, s azt is, amint meghalt a férje a kislányaikkal. Amint végignézte a történ-
teket, ott a helyszínen megőszült. A két Veszprém-környéki bombázás nem egyezik 
meg, ahol a pilóta testvére hősi halált halt, mivel a gyászjelentésén még ifj. Zsiros 
József és felesége, gyermekeivel van föltüntetve. Ők később, egy másik támadás 
áldozatai voltak. A felesége később Érpatakon élt.

Zsiros László5 négy elemit, majd polgárit végzett. Galamb mesternél tanulta ki 
a gépész szakmát. A Debreceni Járműjavítóban, a Vagongyárban dolgozott. A köte-
lező leventeoktatás keretében megkapta a hazafias nevelést célzó katonai cselek-
vésre is alkalmas képzést. 1944 őszétől a nyilas kormány több ezer leventét mozgó-
sított, köztük Zsiros Lászlót is, aki több társával megszökött. Elfogását követően lá-
gerbe került. Utolsó hír egy tégláskerti sorstársától jött róla, aki szemtanúként szlo-
vák földön találkozott vele, ahol hastífuszban szenvedett, és gyaníthatóan később 
meg is halt. Mivel 1945-ben tűnt el, ezért ezt tekintik a halálozási időpontjának.

A II. világháború a Zsiros család három fiát és két unokáját vette el. Két leányuk; 
Anna  és  Julianna továbbra is szerzetesnőként szolgáltak. 

Az 1944-es bombázás során a legfiatalabb testvér, az akkor 16 éves Zsiros La-
jos6 súlyosan megsebesült, s az egyik lába maradandó károsodást szenvedett. If-
júmunkásként, tanulmányainak folytatásában látta a jövőt. A munkásmozgalom-
ban kibontakozó fiatal életútja az adott korszak szellemisége, ideológiája miatt a 
háttérben kihatott közvetlen környezetére, de még szerzetes testvéreinek időközi 
megítélésére is, akikkel más utat járva ugyan, de szándékuk szerint az emberek fel-
emelkedéséért szolgáltak. 

Minden igyekezetével azon volt, hogy mindenkor megállja helyét, tudását gya-
rapítva, odaadással segítse az újjáépülő várost és a felemelkedésre vágyó magyar-
ságot szolgálja. A négy elemi és négy polgári elvégzése után a Vagongyárba ke-
rült géplakatos tanulónak. 1944 decemberében a debreceniek is csatlakoztak a  
MADISZ7-hoz. A Tégláskertben tizenkét fiatallal megalakították a helyi MADISZ-t, 
melynek vezetőségébe őt is beválasztották. Ezt követően megalakult a SZIT8, mely-
nek ő lett a titkára. 

5   Zsiros László (Debrecen, 1925. – Debrecen, 1945.)
6   dr. Zsiros Lajos (Debrecen, 1928. – Debrecen, 2014.)
7   Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség. Továbbiakban MADISZ
8   Szakszervezeti Ifjúmunkás- és Tanoncmozgalom. Továbbiakban SZIT
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Mivel a mozgalmi élet igen tartalmas és vonzó volt ekkor, ezért 1945-ben be-
lépett a pártba. Az újjáépítésben kétkezi társadalmi munkával és szervezéssel vett 
részt. Közben beiratkozott a Fazekas Gimnáziumba, ahol érettségi vizsgát tett. 
1948-ban pártiskolára küldték, s megválasztották a SZIT megyei titkárának. 1949-
ben a budapesti VIT9 Hajdú-Bihar megyei delegációját vezette. A DISZ10 megyei 
szervezőtitkáraként 1950 augusztusáig tevékenykedett. 1950-ben kinevezték a 
megyei gyógyszertári vállalat osztályvezetőjévé, ahonnan visszakerült a mozgalmi 
életbe. Hajdúszoboszlón a DISZ-iskolát vezette, majd 1954-ben megválasztották 
Debrecen város DISZ-bizottságának első titkárává. 

Az 1956-os eseményekben aktívan részt vett. A forradalmárok megverték, mint 
veszélyes pártembert. Közreműködött a „béketárgyalások”-ban a város mielőbbi 
„rendjének helyreállításában”. Novemberben létrehozták az MSZMP11 öttagú me-
gyei és városi szervezőbizottságát, melynek egyike ő lett. Részt vett a párt újjászer-
vezésében, mely során többször rálőttek, de még a családját is megfenyegették. A 
történelmi idők megpróbáltatásai nem kerülték el. 

1957. április 29-én a megyei pártbizottság határozata értelmében kizárták a 
pártból, s csak fizikai munkásként helyezkedhetett el. A kizárást nem indokolták. 
Nyilvánvaló, hogy a lelkes és odaadó munkája mellett találtak olyan dolgot az éle-
tében, ami okot szolgáltatott erre. Különösen ebben az időben, ha úgy vélte a párt, 
meg is tette „nevelő” célzattal is még az olyan elhivatott emberrel is, mint Zsiros 
Lajos. Egyszer találkoztam vele, már idős volt. Azt mondta, igyekezett mindenki-
vel emberi hangot találni, s korrekt módon eljárni a problémák kezelésében. Min-
denkinek adódik rosszakarója, neki is volt, de azt is érezte, hogy a párt eszméit is 
félre tudta tenni, ha emberség kellett a feladat megoldásához. Neki ebből a szem-
pontból nem volt meghatározó, hogy valaki pártmunkás vagy sem. Őt csak az igaz-
ságosság és emberség vezérelte. Az is nyilvánvaló volt számára, hogy két szerzetes 
nővére mellett neki mindig bizonyítania kell, s ugyanúgy a nővéreinek is, a fedd-
hetetlenségét az ideológiai megmérettetéskor, de ez nem volt teher számára. Az 
viszont bántotta egész életében, hogy nem tudott a nővérein segíteni, hogy any-
nyi megaláztatáson kellett vallási meggyőződésük miatt nekik és az egyház tagjai-
nak szenvedni.

A Finommechanikai Vállalatnál lakatosként talált munkát. Egy év múlva visz-
szavették a pártba, majd Zsákára helyezték tsz-elnöknek, ahonnan visszament az 
előző munkahelyére. Hamarosan lehetősége adódott a 109. sz. Ipari Szakmunkás-
képző Intézetben tanárként elhelyezkedni. Tanulmányait szakmai vonalon fejlesz-

9   Világ Ifjúsági Találkozó
10   Dolgozó Ifjúság Szövetsége. Továbbiakban DISZ
11  Magyar Szocialista Munkáspárt. Továbbiakban MSZMP
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tette. Elvégezte a Nyíregyházi Tanárképző Főiskolát, s kinevezték a 109. sz. Ipari 
Szakmunkásképző igazgató-helyettesévé. Beiratkozott a Kossuth Lajos Tudomány-
egyetem pedagógia szakára, ahol 1978-ban bölcsésztudományi egyetemi doktori 
címet is szerzett. 1985-ben – 57 évesen – nyugdíjba vonult, társadalmi munkásként 
népi ülnök volt több éven keresztül.12 

Zsiros Miklós13  Cegléden telepedett le a családjával. Viszonylag korán elhunyt, 
szintén mozdonyvezető volt. 

Zsiros Mihály14 a négy elemi után pék lett, de kitanulta a műszerész mestersé-
get is. Végül ő is vasutas lett, forgalmistaként dolgozott. Az állomáson, szolgálat-
teljesítés közben kapták fel, és hurcolták el málenkij robotra a Szovjetunióba. Két 
évet töltött ott, majd megszökött és gyalog tért haza.

Zsiros Mária15 a Svetitsben kitanult varrónői szakmában helyezkedett el. A fér-
je a híres debreceni mézeskalácsos Kerékgyártó dinasztia tagja. Együtt dolgoztak 
mint kisiparosok a férjével, majd az államosítás után Budapestre költöztek, és a 
vendéglátó iparban helyezkedtek el.

A Zsiros család gazdag életútja nem volt mentes a tragédiáktól annak ellené-
re, hogy az emberség és tisztesség, a tudás és hit vezérelte őket minden időben.

Kovács Márton egyesíti a családját

Kovács Márton a Pallavicini uradalmi majorban kapott munkát és a nyolc család 
részére épült egyszerű sorház egyikét, amit a két nagyobb gyerekkel rendbetettek. 

Amint elvonult a front, fölkereste a hatóságot, és elindította az eljárást gyer-
mekeinek visszaszerzése érdekében. Megkapta az árvaszéki tájékoztatást: mivel 
csak föltételesen, halála esetére mondott le gyermekeiről, így nem volt akadálya, 
hogy visszakapja őket. Az orosz parancsnokságról kért engedélyt, amivel szabadon 
közlekedhetett gyermekeinek hazahozatalakor. Ezzel a dokumentummal indult ér-
tük.16

Katica Makón, a többi diákkal csak január végén ment iskolába, mert a nagy hi-
deg miatt meghosszabbították a szünetet. 

12   Forrás: Személyes közlése a szerzőnek. dr. Zsiros Mária, id. dr. Zsiros Lajos, K.G. Az élet egy re-
gény: A csikóbőrös kulcsig... Napló, 1987. nov. 13. p.6. Lelőhely: Csemegi Károly Megyei Könyvtár fo-
tótára, Debrecen.
13   Zsiros Miklós (Debrecen, 1914. – Cegléd, 1967.)
14   Zsiros Mihály (Debrecen, 1917. – Budapest, 1999.)
15   Zsiros Mária  (Érpatak, 1910. – Budapest, 2002.)
16   Zombori Istvánné közlése. 2020. Lejegyezte: Atkári Zoltánné, Ormándi Erzsébet.
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Amikor lehetett, Emília nővérrel volt a zárdában vagy a belvárosi iskolában, 
ahol a többi gyerekkel együtt napi egy alkalommal meleg ételt is kaptak. 

Volt, amikor valamelyik templomos család magához vette, olyankor az ő gond-
jaikra volt bízva. Pár napig ott volt, utána máshová került. Az ostrom után, míg 
helyreállt a rend, így látták el az árvákat. A szétlőtt utcák számtalan látnivalót nyúj-
tottak a kóborló gyerekeknek. A romokat járva rendszeresen gyűjtötték a rossz 
léceket, deszkadarabokat, ami tűzrevalónak elsőrendű volt. Csapatokba verődve 
mászkáltak. Katica is velük tartott. Ha többen voltak, gyorsabban telt az idő, bát-
rabbak voltak. 

Emília nővér volt Katica osztályvezető tanítója, aki a zárda, a plébánia ügyeinek 
intézésében is sokat tett. Ezért mondták, hogy ő a zárda főnökasszonya. Amikor 
Emília nővért megkereste az árvaszék, hogy Kovács Márton életben van, s keresi 
a gyermekeit, ő is megkezdte Katica felkészítését az édesapjával való találkozásra. 

 „[...] Azt se tudtuk, élnek-e vagy se. Az ikrek ketten: Sándor és József Tótkomló-
son, Katalin Makón, Mihály Kiszomboron voltak kiadva nevelőkhöz. Rettegtünk at-
tól, hogy élnek-e ugyan, mert ott igazán kemény volt a harc. Azt hittük, talán nem 
is élnek. Én Erzsébet, az öcsém Márton és édesapánk, a birtok öregbérese, a sö-
vényházi Levelény melletti Kalapács tanyán laktunk akkor Pallavicini őrgróf birto-
kán. A front után mindjárt mentünk gyalog, mert akkor még a vonatok is ritkán jár-
tak. Kerestük a testvéreket és haza is hoztuk őket.”17

Emília nővér hálát adott az Úrnak, hogy hat árva sorsa rendeződhet! Katicát na-
gyon megviselték az utóbbi hónapok történései, a deportálás, az ostromok, csa-
ládjának hiánya, az összekuszálódott kis élete, valóságos és félelemből született 
történetek, melyekben csak egy biztos pont volt, mégpedig Emília nővér, aki érez-
te, hogy nagyon oda kell figyelnie a kislányra, mert az utóbbi hónapokban elszen-
vedett trauma megviselte, de az édesapjával való találkozás híre, a várakozás is 
nagy izgalmat váltott ki belőle. A Katicával történtek egy felnőttet is megviseltek 
volna! A gyermek azért, mert nem beszél a lelki bajairól, gondolatában, a kis elmé-
jében kavarognak az átélt és vélt események. Katica is magába rejtette az elszen-
vedett sérüléseit, mint a gyerekek általában, mely feloldásában sokat segített az 
iskolai együttlét a többi cimborával, a zárda gyerekfoglalkozásai, ahol kisebb jele-
neteket tanultak életkori sajátosságuknak megfelelően. Katica szépen énekelt, így 
egész kislányként bekerült a gyermek kóristák közé. Kézimunkáztak, papírból kivá-
gottakat készítettek, festettek, néha sütöttek is közösen, de játszottak is az udva-
ron, kirándultak a Maros partjára, lesték az avarból kibúvó hóvirágot és az apró kis 
ibolyák bimbóit. Ezek az alkalmak némiképp feledtették a nehéz életét, s  kezdték 
visszavezetni a játékos gyermekkorba. 

17   Zombori Istvánné közlése. 2020. Lejegyezte: Atkári Zoltánné, Ormándi Erzsébet.
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Emília nővér a mindennapi teendői mellett napokon át gyűjtögette a ruhákat, 
főként alsóneműt, de meleg pulóvert, meleg, bolyhos belsejű mackót, kabátot, 
kézzel kötött sálat és sapkát. Sikerült Csepregi plébános segítségével egy pár hosz-
szúszárú cipőt is vételeznie, ami teljesen új volt. Egy imádságos és énekes kis fü-
zetet is tett szentképpel a ruhaneműk közé, mert Katica nagyon szépen énekelt, s 
úgy vélte, ének közben teljesen fölszabadul a kislány. Emellett szeretett rajzolni, 
ezért egy saját maga által készített, kartonpapírból kivágott öltöztetős kis Jézust is 
tett egy üres vonalas és kockás füzettel, néhány színes ceruzával, ami majd örömet 
ad neki. A szegénygondozó nővérek is besegítettek, így komoly csomag állt össze, 
amit Emília nővér egy finomabb szövésű zsákba tett, s maníla madzaggal formás 
batyut kötött belőle, ami úgy nézett ki, mint egy hátizsák. Kicsit nagyobb volt, mint 
amekkorát egy ilyen kis vékonyka leányka, mint Katica elbírt volna, de úgy gondol-
ta, a csomag itt van, valahogy biztos megbirkóznak vele!

1945. február 14-én hamvazószerda volt. A misén hamuval keresztet rajzolt a 
plébános a hívek homlokára, ami a gyerekek számára kicsit mulatságosnak tűnt, 
noha tudták, ezzel megkezdődik a böjti idő, mely Jézus feltámadásához vezet, ami 
a húsvéttal jön el. Katica gondolatai azonban most másfelé jártak. Emlékezett arra, 
hogy a templomban őrt is álltak húsvétkor Jézus koporsója mellett, két oldalon a 
szuronyos katonákkal. Arra gondolt, talán az eltemetett katonák meg minden em-
ber, aki meghalt, most föl fog ébredni. Gondolataival nehezen tudott megbirkózni, 
de eszébe jutott Emília nővér, aki a lelkére kötötte, hogy igyekezzen haza, és pakol-
ja össze a holmiját. A halottakra és Jézusra gondolt. Latyakos tél végi idő volt. Néha 
kisütött a nap, de inkább csak világított, mint meleget adott volna. Előző nap még 
hó is esett, így latyakos volt a járda. A Liget utcánál tartott már, amikor váratlanul 
gondolt egyet. Hívogatta a mély árok, amiben olyan sokat játszottak Paliékkal. Be-
leugrott hát a gödörbe. A száraz levelek csak úgy zizegtek alatta. Megcsiklandoz-
ták. Érezte az avar illatát, és vidámság fogta el, bár tudta, nem örülne Emília nő-
vér, ha most látná, mert a cipőjét átáztatja, s mert a szép piros kabátját bepiszkol-
ná. Elkezdett énekelni. Nem tudta mit, csak úgy „Fã-ma, Doamne, ce mi-i face...18” 
s ezt ismételgette.

Közben a nagyállomás felől egy férfi két kamasz gyerekkel ráfordult a Liget ut-
cára. Lassan haladtak, az egymás után következő házakat kutatták, nézték, milyen 
siralmas állapotban vannak. Némelyikben talán már ember sem lakik. Közben halk 
dudorászásra lettek figyelmesek. Megpillantották a piroskabátos kislányt az árok-
ban, aki a levelekkel játszadozva énekelt. 

18   Román népdal kezdő sora. Magyarul a szövege: Változtass uram, amivé szeretném/változtass 
mesebeli madárrá/Hogy rózsám ablakába repülhessek...



• 90 •

IX. Újrakezdés – A legendák szeretetből születnek

Amint közelebb értek, Kovács Márton fölismerte a dallamot. A feleségétől is 
hallotta, amikor altatta a gyerekeket. Románul és magyarul is énekelte. Megtor-
pant, nem akarta megijeszteni a kislányt, a kislányát, ezért nyugodtnak tettetvén 
magát, így szólította meg:

– Szervusz kislány! Ki kislánya vagy? – kérdezte barátságosan, mire a kislány a 
férfira nézett és felcsillant a szeme, miközben furcsa érzés kerítette hatalmába. 

– Dicsértessék a Jézus Krisztust! Kovács Katica vagyok. És maga? – kérdezett 
vissza gyanakvóan.

– Kovács Márton vagyok. Én vagyok az édesapád! Jöttem érted, hogy hazavi-
gyelek. Azzal lépett is, hogy karjába kapja a kislányát, de ő nem mozdult. Katica 
megdermedt.

– Én ismerlek, de az nem lehet. Az én apukámnak barna kalapja van. A magáé 
meg fekete kucsma. Meg az én apukám akkor jön értem, amikor mindenhol vége 
lesz a háborúnak. Még nincs vége mindenhol a háborúnak.

– De, vége van a háborúnak! Én vagyok az apukád. Valóban, nekem régen bar-
na kalapom volt. De most ez a fekete kucsma, mert hideg van.

Katica eltűnődött, s egymás mellett tettek meg pár lépést.
– Katica, én ismerem ezt az éneket, amit az előbb énekeltél. Valamikor réges 

régen az édesanyád is énekelte. Én is tőle hallottam. Azzal a gyönyörűséges bari-
ton hangján az árok szélén rákezdte „Fã-ma, Doamne, ce mi-i face” s az árokban 
figyelő Katica is megérezte, ez a bácsi tényleg az ő apukája. Kovács Márton szeme 
megtelt könnyel, de megpróbált mosolyogni a kislányára, kinek arcán szeretett fe-
leségének vonásai tűntek föl. Megölelte Katicát, aki nagyon várta már, hogy eljöj-
jön érte az édesapja, aki most csókokkal és erős öleléssel árasztotta el gyermekét.

– Ők a te testvéreid. Bözsike és Marci. A gyerekek is összeölelkeztek. A nagyok 
jól emlékeztek Katicára, bár neki a testvérei ismeretlenek voltak, hiszen alig töltöt-
te be a három évet, amikor elváltak egymástól, s az édesapja bevitte őt a lelencbe, 
az újszegedi gyermekotthonba. 

*
A villába érkezvén a szuterén konyhája fölötti helyiségben – békeidőben tála-

ló – ültette le őket Kincses néni. Katica azonnal hozta a táskáját, Sári babáját és a 
kis fényesre csiszolt emlékkövet Palitól, nehogy azon múljon az édesapjával való el-
menet, hogy nincs összepakolva a holmija. Menetre készen állt. Hogy jobban kibiz-
tosítsa magát, édesapja ölébe ült, s nem moccant, míg beszélgettek a felnőttek. A 
nagy, bő szoknyás Kincses néni mindent elmesélt az elmúlt évekről, Teltschékről, 
hogy tudja Kovács Márton, mi mindenen ment keresztül a kislánya. Kincses néni 
görög katolikus volt, így hálaimát is mondtak, hogy túlélték a borzalmakat és hogy 
most együtt lehetnek, s emlékeztek az odamaradottakra. 
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Kincses néni búcsúzóul végigvezette őket a villán, amin nyomot hagyott az ost-
rom. Látták a kislány fekhelyét, ami az ostromból maradt, egy nagy fa mosóteknőt, 
amelyben alhatott. Megnézték a bunker helyét, a pincétől az emeletig mindent. 
Az üzembe is kinéztek, ahol Kincses bácsi szép faportékáit látták. Búcsúzóul Kovács 
Márton megköszönte Kincses néninek s a közben megérkező Nagy néninek, hogy 
vigyáztak az ő Katicájára. Még be sem fejeződött a háború, nagy szegénység volt. 
Kincses néni nem tudta megkínálni a vendégeket, de nem is várták el tőle. Az idős 
asszony megkönnyezte, amikor megölelte a kis Katicát, akit nagyon megszeretett. 
Mondta is, hogy ha másként alakult volna, szívesen fölnevelte volna, mert nagyon 
hozzájuk nőtt, s jó volt, hogy valaki ott csicsereg körülöttük. Az ő családjuk már 
felnőtt, ez az okos és szép kislány még hozott volna örömet nekik. De ha már így 
alakult, elengedi, mégis ez a legjobb, hogy együtt lehet a család. Katica is meg-
ölelte a jóságos Kincses nénit, akivel akkor még nem tudta, hogy már csak egyszer 
sikerül találkoznia, a fiuknál Szőregen. Ekkor kapott egy fényképet tőlük emlékül, 
melyen Kincses néni és Kincses bácsi egy vesszőből font kasban viszik unokájukat, 
s visszanéznek. Arcuk így maradt meg Katica, a felnőtt Katalin emlékezetében.

A villából a zárdához mentek, ahol Emília nővér már várta őket. Közben Katica 
is magabiztossá vált. Egész úton szóval tartotta édesapját és a testvéreit, de gon-
dosan ügyelt arra, hogy erősen fogja az apja kezét, nehogy valahogy elveszítse. Az 
irodában aláírta Kovács Márton a dokumentumot, hogy átvette a kislányát, az első 
osztályos Kovács Katalint, s hazavitte Sövényháza, Kalapács majorba 1945. febru-
ár 14-én. Emília nővér mindent szépet elmondott Katicáról, aki már a rövid isko-
lai időszaka alatt is szorgalmasnak és tehetségesnek bizonyult, melyhez jó embe-
ri tulajdonságai társultak, s a legfőbb erények is kezdtek rügyet bontani benne. Az 
édesapával beszélgetve bizakodását fejezte ki, hogy jó keresztényhez méltó ne-
velésben tudja részesíteni gyermekeit, ami nem lesz könnyű, de tegyen meg érte 
mindent. A gyerekeket meg arra kérte, fogadjanak szót édesapjuknak, mert ő min-
dig csak a javukat akarja, ha büntetni kellene, azt is csak szeretetből tenné. Kovács 
Márton átérezte a nővér szavainak súlyát, s mivel hitt az Isteni gondviselésben, 
őszinte lélekkel fogadta a nővér kérését.

Emília nővér átöltöztette Katicát az új ruhába, megfésülte, és befonta a haját. 
Katica ekkor még nem sejtette, hogy szinte csak az esküvőjére lesz legközelebb 
saját, új ruhája. Nem sejthette, olyan szegényen élnek majd, hogy addig másról 
kinőtt, jobb esetben átalakított ruháiban fog járni, s hogy még a madarak fészkét 
is kifosztják majd egy tányér levesért... ugyanúgy azt sem sejthette, hogy legköze-
lebb 1950 őszén ül ismét iskolapadba, mert dolgoznia kell, és a Makón látott filmek 
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és szereplések alapján szőtt színészi pályafutása az ifjúkori műkedvelő színjátszás-
nál megreked...

Emília nővér magához ölelte, majd megáldotta Katicát. Jobb kezének mutató uj-
jával keresztet rajzolt homlokára, szeretetének jeleként, majd enyhén megpaskolta 
a kis arcát, – ami inkább volt simogatás – amit a rossznak, az ördögnek adott jelké-
pesen, hogy távol tartsa a gyermektől. Végül a markába tett egy csöpp kis Máriát 
ábrázoló amulettet. Kis ujjait határozottan, mégis gyengéden rászorította, mond-
ván, hogy mindig védelmezni fogja őt, csak vigyázzon rá, s ne felejtse, amit tőle ta-
nult. 

Az asztalon lévő hátizsákká kötözött csomagot átnyújtotta az apának. Nehéz 
búcsút vettek, mert Kovács Márton átérezte kilátástalannak tűnő életüket, és há-
lás volt Emília nővér gondoskodásáért, s hogy megmentette a kislányát. 

1945 februárjában, ahogy az élet nem volt egyszerű, úgy  a közlekedés sem. 
Makó és Mindszent között vonattal, gyalog tették meg az utat. Mindszenten gya-
log mentek a kompig, úgy át a Tiszán, s onnan ismét gyalog, részben lóréval Kala-
pácsig. 

Özvegy Kovács Márton minden gyermekét fölkutatta és hazavitte egyszerű ott-
honukba, ahol ugyan szegények voltak, de együtt, s lelkiekben gazdagon éltek.
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A koalíció idején, az átmeneti évek időszakában (1944-1949) egy új társadalmi 
rend alapjait tette le az ország. Az új rendszer szervezései mögött a „permanens” 
ideológiai átnevelést erősítették. 

Makón is megalakult a helyi DISZ, mely a baloldali ideológia mentén az ifjúsá-
got célozta meg. A hagyományos keresztény, nemzeti, emberi értékeket, mely a 
KALOT1 legényegyletei és KALÁSZ2 női egyletei által jutott el a fiatalokhoz, – egyre 
jobban háttérbe szorítva – noha ezen a vonalon is nagy volt az aktivitás, melyhez 
a környék kisebb települései is csatlakoztak, köztük: Apátfalva, Csanádpalota, Föl-
deák és Püspöklele. A katolikus mozgalom többnyire az újvárosi zárdában tartott 
összejöveteleket, ahol Olga nővér és Emília nővér segítette az országos szövetség-
be való integrálásukat, a fiatalok valláserkölcsi nevelését és érdekképviseletét, jó-
tékonykodásuk sikerre vitelét a műkedvelő művészeti fölkészülésekkel. Ilyen volt a 
pásztorjáték kis Jézus születése alkalmából, melyben a helyieken kívül a környező 
településekről is csatlakoztak fiatalok. 

A KALÁSZ Leányegylet szegedi ülésére csoportokba szervezve utaztak a fiatalok, 
akiket rendszerint Olga és Emília nővér kísért el, s szervezte meg a részvételüket.

A mozgalom valláserkölcsi nevelésének és a nemzettudat erősítésének fontos 
lehetőségei voltak a zarándoklatok. A makói és Makó környéki hívek őszinte lélek-
kel zarándokoltak Szegedre, Mátraverebély-Szentkútra, Máriaradnára, de távolab-
bi helyekre is, például Rómába, Vatikánba, Velencébe, később Portugáliába. Leg-
több búcsújáró helyhez kötődött makói gyökerű hittestvér, kik fontos szerepet töl-
töttek be a kegyhelyek életében. Az egyletek zarándoklatait főként Emília nővér a 
köréje sereglett önkénteseivel, a plébánia közreműködésével szervezte. Lelki tár-
sa, segítője volt Zsivola Éva3, aki a leányegylet, és a vallási élet terén is nagy aktivi-
tást fejtett ki. A búcsújáró kegyhelyre nemcsak római katolikusok, hanem más fe-
lekezethez tartozók is örömmel zarándokoltak. 

A lakosság azonban egyre megosztottabbá vált az ideológiai aknamunkának 
köszönhetően. Sokan voltak, akik az erősen baloldali eszméket éltették, s akár be-
súgásra is vetemedtek, csakhogy bárminemű előnyhöz jussanak, vagy korábbi sé-

1   Katolikus Legényegyletek Országos Tanácsa. Továbbiakban KALOT
2   Katolikus Asszonyok és Lányok Szövetsége. Továbbiakban KALÁSZ
3   Zsivola Éva (1925–1988) Felső kereskedelmi szakiskolát végzett, kitűnő tanuló és a Katolikus Le-
ányegylet aktív tagja volt. MNDSz támogatója, békéért és közösségért missziót vállalt. Makón, a ró-
mai katolikus temetőben temették el 1988. augusztus 8-án. Forrás: CsMH, 1988. 08. 05. Viharsarok, 
1952. 07. 17.
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relmeik megtorlásaként elégtételt szerezzenek maguknak. Néhány hónapja még a 
zsidóknak kellett származásukat igazolni. Most, hogy fordult a kocka, a német és a 
sváb származásúakat állították fókuszba. Őket ítélték el, deportálták származásuk 
miatt, ami Makó környékén legnagyobb arányban az eleki lakosságot érintette.

A holokausztot túlélt zsidók lassanként kezdtek visszajönni az otthonaikba. Leg-
többször az üres vagy idegenekkel betelepített házuk fogadta őket, s ez a ható-
ságokkal éppúgy, mint privát szférában konfliktushoz vezetett, mivel jogosan tar-
tottak igényt saját otthonukra a megváltozott körülmények között.

Az ideológiai átneveléssel járó viselkedésminta, az erőszakosság egyre jobban 
éreztette hatását, amit a szegénység csak fokozott. Ráadásul az új beszolgáltatá-
si kötelezettség további új konfliktusokat eredményezett. Voltak, akik a vonat te-
tején utazva, kofferba vagy durva kenderből szőtt zsákokba csomagolt élelmiszert 
(burgonyát, sonkát, kolbászt, hagymát, zsírt, kenyeret, lisztet...) vittek a fővárosiak-
nak – néha kereskedési céllal –, komoly veszélynek kitéve magukat.

*
Az új rend kibontakozásával az egyház elleni feszültség egyre nőtt. Mind több-

ször kerestek támadási alkalmat különösen a szerzetesek ellen, melyben Csepregi 
Imre plébánosnak is el kellett járnia a helyzet rendezése, a kedélyek csillapítása ér-
dekében. 

Az Ideiglenes Nemzeti Kormány rendeletére megalakult az Igazoló Bizottság a 
közalkalmazottak igazolására, melynek elnöke Könyves-Kolonics József volt. Az in-
tézmények az érintett  alkalmazottaik adatait megadva kerültek a bizottság elé. Dr. 
Csepregi Imre egyházközségi elnök 1945. január 15-én kelt levelében kérelmezte 
a Nemzeti Bizottságot, hogy az egyházközség által fenntartott római katolikus pol-
gári fiú- és római katolikus elemi iskolánál működő tanár- és tanítótestületi tago-
kat, akik az 1944. évi szeptember hó közepén lejátszódó események kapcsán hi-
vatali állomáshelyüket nem hagyták el, és jelenleg is működnek, ill. mint nyugdí-
jas, állandóan Makón tartózkodnak, leigazolni szíveskedjék. Ezek: Kiss János polgá-
ri iskolai tanár (Nap u. 6.), elemi iskolai tanítók: Marycz Emil (Királyhegyesi u. 24.), 
Feller M. Tereziána, Zsiros M. Emília, Fülöp M. Ágota (Sz. István tér 16.), Német M. 
Demetria, Komjáti M. Bernardin, Papós M. Petra, Szabolcsi M. Olga (Újvárosi zár-
da), Béres Ida (Fűrész u.), Vér Emília (Apafy u. 5.) helyettes tanító és Biró Albert 
nyugalmazott igazgató tanító (Iskola u. 24.).4

A Makói Népújság rendszeresen közzétette az igazolási eljárásra kitűzöttek 
neveit, hogy akinek tudomása van a közalkalmazott olyan cselekedetéről, maga-

4   MNL CSML Makó, 11/1945.
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tartásáról, mellyel a magyar nép érdekeit sértette vagy sérti, azt – bizonyítékkal, 
tanúikkal – írásban jelentsék a vármegyeházán a bizottság elnökének.5

Zsiros M. Emília és pedagógus társai igazolásuk közben, s követően is igyekez-
tek hivatástudattal végezni az oktató-nevelő munkájukat. 1945. január 19-én Emí-
lia nővér is beadta igazolási kérelmét a Magyar Nemzeti Bizottságnak, kijelentve,  
hogy 1939. szeptember és 1944. szeptember hónapban sem hagyta el állomás-
helyét, Makót, ahol hivatásánál fogva az iskolafenntartó egyházközség elemi isko-
lájánál a nép gyermekeinek oktatásával, nevelésével foglalkozott. Emellett a Kalász 
leányegyletben fejtett ki népnevelő tevékenységet, de soha olyat nem tett ami a 
nép érdeke ellen irányult volna. A dokumentum eredeti, kézzel írt változata a Mel-
lékletben olvasható.

A hányattatott tanév befejezéseként 1945. július 10-én tartották az elemi isko-
lások záró vizsgáját, ahol a diákok számot adtak tudásukról. A tanerők, a szerzetes-
nővérek is vizsgáztak, hiszen ők adták át az ismereteket. Zsiros M. Emília osztályve-
zető tanító e nappal állította ki a makói belvárosi gr. Klebelsberg Kunó Római Kato-
likus Népiskola Anyakönyvét az 1944/45. iskolai év I. osztályáról.

A félévi értesítő kiállításának ideje 1945. március 1-jén, míg a végbizonyítvány 
kiállításának ideje 1945. július 10-én volt, melyet Zsiros Mária Emília osztályveze-
tő tanító aláírásával hitelesített.

Az anyakönyv 44. sorszámánál Kovács Katalin algyői születésű tanuló adatait is 
megtaláljuk, a felvételi napló 28. számánál. A tanuló adatai olvashatók, mely sze-
rint 1937. november 07-én született gk (görögkeleti) vallású, magyar anyanyelvű. 
Apja Kovács Márton napszámos. Anyja neve: Csindó Katalin [helyesen: Chindea Ka-
talin]. Lakcíme: Liget utca. 9.

Kovács Katalin nem kapott félévi minősítést, mivel 1945. február 14-én kivette 
az iskolából az édesapja, aki Sövényháza, Kalapács majorba – a család ottani lakhe-
lyére – vitte gyermekét.

Anyakönyvi záradék jelzi, hogy az Anyakönyvet 1944-45. tanév végén 66 rendes 
tanulóval zárták le 1945. július hó 10-én, melyet aláírt Székely Nándor igazgató és 
Zsiros Mária Emília osztálytanítónő.6

*
Az elkövetkező időben két területen is kardinális változást történt, mely az egy-

házat is jelentősen érintette. Ez a földreform és az oktatás átszervezése. 
Makó–Belvároson és Makó–Újvároson is az 1945/46. tanévvel indult be az álta-

lános iskola V. és VI. osztálya, míg az előző iskolaévben Makó–Belvároson a polgá-
ri fiúiskola I. osztálya már általános iskola jellegű volt. 

5   Hirdetmény In. Makói Népújság, 1945. március 11. ( I. évf.)  40. sz. p. 5-6.
6   MNL CSML Makó. A napló irattári jelzete: VIII. 145/185.
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Makó–Újvároson viszont csak az 1946/47-es tanévtől alakult meg. Ez némileg 
kényszerhelyzet volt, mert ha ez nem történik meg, akkor a római katolikus gyere-
keknek a szomszédos református vagy a távolabb eső állami iskolába kellett volna 
járniuk. A belvárosi iskolánál hat osztály teljesen általános jellegű, míg a polgári 
fiúiskolának csak a III. és IV. osztályai maradtak meg, mint polgári, ami további 
számos kérdést vetített előre az ún. állami és egyházi oktatás kapcsán. Dr. Csepre-
gi Imre egyházközségi elnök, plébános azért szorgalmazta e kérdések tisztázását, 
mert közeledett a beíratások ideje augusztus 21-ével, s még elő kellett készíteni a 
naplókat, értesítőket, osztálykönyveket... Mindemellett gondoskodni kellett ismét 
a téli tüzelőanyagról, mert tüzelőhiány miatt a tanítást korábban kell kezdeni, hogy 
hosszabb szünetet tarthassanak majd a hideg miatt. 

Ugyanezen napon, augusztus 12-én, a 326/1946. számú levélben a nővérek la-
kásadójával kapcsolatban is egyházmegyei hatósági útmutatást kért. 

„Az itteni elemi iskolai tantestületnek úgy világi, mint szerzetes tanerői az illet-
ményhivatal útján kapják teljes fizetésüket, amely lakáspénzt is foglal magában. 
Ebből az utóbbiból azonban minden fizetési alkalommal 40 %-ot vonnak le, helye-
sebben: lakbér-adóra az egész illetményből vonják le a 40 %-ot minden egyes alka-
lommal. Fennakadás van azonban a szerzetes tanítónőkkel, akik társasan laknak, 
és mégis minden egyestől levonják fizetésének 40 %-át, úgyhogy némelyik közülök 
egy-egy alkalommal alig kap valami illetményt.

Méltóztassék ennélfogva tájékoztatni: hogy áll a lakáspénznek adó alakjában 
való visszatérítése az állam pénztárába a szerzetes-tanerőkre vonatkozóan? Ho-
gyan bírálják el őket, akik tulajdonképpen zárdában laknak, melyet közös lakásul 
kapnak az iskolafenntartóktól és abban többen is laknak együtt? A világi tanerők-
nél fizetési osztályok szerint változik a szobák száma is. Most, amikor szerzetes-ta-
nítónőink is feljebb kerültek a fizetési osztályban, vannak, akik a VII-be, így őket há-
romszobás lakás illetné meg. [Köztük Zsiros A. Mária Emília szerzetes tanítónőt is.]

Ha azonban az volna az irányadó, hogy javadalmi jegyzőkönyveik szolgálná-
nak erre nézve felvilágosítással és csak azoknak az állásoknak szerzetes-tanítónő-
itől lehet követelni a 40 % levonását, akiknek jövedelmeiként lakás is kifejezetten 
jár, akkor a velök együtt lakó társnőik csak mint lakók szerepelnek és kérdés, ilye-
neknek kell-e fizetniök, ill. levonhatják-e tőlük az állampénztár részére a kiutalt la-
káspénzt?
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A makói helyzet a következő: 

Újvárosra 1910-ben kerültek a nővérek, ahol 4 nővér van és egy tanító-pár la-
kását, jelenleg 4 helyiséget bírják. Ott tehát 2 nővérnek mint szerzetes-tanítónő-
nek járó 2-2 szobás lakásban lakik 4 tanítónő. Belvárosba 1935-ben kerültek nővé-
rek, ahol 3 szoba van 3 nővérrel, de itt egyik nővérnek, mint a VII. fizetési osztály-
ba tartozó tanítónőnek 3 szobás lakás jár, vagyis itt 2 nővér van, akiknek nincs sa-
ját lakása, hanem a harmadiknál laknak. 

Ezekre nézve is kérek felvilágosítást, hogy meg ne rövidüljenek és a törvény ér-
telmében lehessen őket a lakásadó lefizetésére kötelezni.”

A püspök úr mindkét levélben felvetettekre augusztus 22-én visszakérőleg meg-
küldte a főtanfelügyelőség eligazító válaszát.

 „A szerzetes tanerők lakáspénzének adó alakjában való levonása sajnos éppen 
úgy történik, mint a világi tanerőké, s eltérő elbírálásra csak akkor lehet majd szá-
mítani, ha a püspöki kar e sérelmes intézkedés megváltoztatását a kultuszminisz-
tériumnál esetleg képes lesz kieszközölni.”7

Augusztus 16-án dr. Becker Vendel apátkanonok, tanügyi főtanácsos, egyház-
megyei főtanfelügyelő az ügyben kérelemmel fordult a püspök úrhoz 

„Ez idő szerint a szerzetes-tanerőkre nézve a lakáspénznek adó alakjában törté-
nő visszatérítése tekintetében a világi tanerőktől eltérő elbírálás nincsen. Sérelmes 
a rendelkezés, és ezért elvi döntése kieszközlésére a magyar vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter úr elé kell terjeszteni.”8 

A lassú ügyintézés beindult, bár kevés megnyugtató eredményt helyezett kilá-
tásba az akkori politikai viszonyok közepette.

*
1946-ban a makói római katolikus egyház a Belvárosban és Újvároson vezetett 

általános iskolát. 
Az I. Belvárosi Római Katolikus Iskola Polgári Iskolájának igazgatója Kubinyi Zol-

tán tanár, míg a Népiskola igazgatója Székely Nándor tanító volt.

7   CSML Csanád Teol. 1775.6
8   CSML Csanád Teol.  304/1946.
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A világi tanerőkkel itt tanított Feller M. Tereziána szerzetesnő, népiskolai tanító, 
mint a II. a. osztály vezetője, és Zsiros M. Emília szerzetesnő, népiskolai tanító, mint 
a III. osztály vezetője.

A II. Újvárosi Római Katolikus Iskola Népiskola megbízott igazgatója Neiszer 
Péter tanító. A világi tanerőkkel tanítottak Komjáti M. Bernardin, Németh M. 
Demetria, Papós M. Petra és Szabolcsi M. Olga szerzetes tanítónő.

A magyar közoktatási reformot kísérő rendeleteknek, törvényeknek egyre ke-
vésbé tudtak az egyházi fenntartású oktatási intézmények megfelelni. Az állami tö-
rekvések a legszélesebb körben juttatták érvényre az egyház jogainak, térmozgá-
sának szűkítését. Számos módon nehezítették az egyházi fenntartást. A tanerők 
közvetlenül is ki voltak téve helyzetük korlátozásának. 

A szerzetes tanerők lakáspénzének megnyirbálása mellett még a földjavada-
lom utáni fizetési kötelezettséget is kirótták, mely három rendtársával egyetem-
ben Zsiros M. Emíliát 10 x 1,34 Ft befizetéssel, míg többi rendtársát 40 x 1,34 Ft 
mértékben érintette. Mindezek mellett még az államsegélyes állások után is köte-
lezték az egyházat illeték megfizetésére.

A levéltári dokumentumok között található dr. Csepregi Imre prelátus jogos ki-
fakadása, aki minden esetben körültekintően járt el.

A hivatali ügyek intézése és a lakosság egyre nehezebb életkörülményeiből adó-
dó feszültség  kihatott a plébániákra mint fenntartó hivatalra, ugyanakkor a hívek-
re is, akik lelki gondozásban az egyháztól vártak segítséget. Mindemellett a plébá-
nosok, a lelkészek, a parókusok, a szerzetesek törekedtek arra, hogy odafigyelje-
nek az egyházközség tagjaira, segítsenek a rászorulókon, és mint minden időben, 
lelki vigaszt nyújtsanak. Ilyen körülmények között tartották a templom búcsúját 
1947. augusztus 20-án, melyen a kialakult politikai helyzet ellenére sokan vettek 
részt. A búcsúsok részére Benák István szolgáltatta az ivóvizet, aminek nagy keletje 
volt a szép időjárásnak köszönhetően. Felekezeti hovatartozás nélkül a hívek örö-
mére a szentkúti zarándoklatot, közösségi összefogással a háttérben, ismét meg-
szervezte Emília nővér. A zarándoklatra külön kocsit biztosított a vasúti igazgatóság 
kedvezményes áron. A felemelő lelki élmény hosszú időre adott erőt a mindenna-
pi élet terheinek elviseléséhez.

A háttérben azonban tovább dolgozott a gépezet az iskolák államosításának 
előkészítésén, ami nem váratott sokáig. 

Az 1948. május 22-23-i Maros-menti Mária-napok rendezvény jó egyéves előké-
szítő munkával zajlott, melyet a Csanádi Egyházmegye egyöntetűen támogatott, és 
odaadással vette ki belőle a részét. Az állami szervek részéről ideológiai szempont-
ból felmerültek kételyek, de az egyház most is helyt állt. Ilyen nagy összefogást, 
– mint a Boldogasszony éve alkalmából – az országos ünnephez való kapcsolódás 
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már régen mozgatta meg a környék lakosságát. Lelkesítően hatott Mindszenty Jó-
zsef9 bíboros vasárnapi beszéde a Szent István téren fölállított oltárnál. A főpap a 
homíliájában10 szót emelt az iskolák államosítása ellen, előrevetítve annak lehetsé-
ges következményeit. Az ünnepség alkalmából fellépő gyermekeket és felnőtteket, 
helyi és vendég kóristákat, katolikusokat, reformátusokat és más vallásos érzületű 
híveket egyesítő énekkarok közös öröméneklése volt ez – mind a templomban, 
mind a szabadtéri oltárnál –, ami a jövőben is megvalósításra került, hagyományt 
teremtve vele Makón és Szegeden egyaránt. A szervező munkából a szerzetesek, 
köztük Emília nővér is kivették részüket, Ő tanítványaival, illetve a Katolikus Kör 
tagjaival, a kórus előadásával járult hozzá a rendezvény magas színvonalú megren-
dezéséhez. Az emlékezetessé vált Maros-menti manifesztáció országos kihatással 
volt a korszak magyar társadalmának eseményeire Mindszenty József hercegprí-
más beszéde miatt, melyet gyújtólángként használt a politikai hatóság a bíboros 
és az egyházak ellen. 

 
Az egyházi iskolák államosítása

Az egyházi iskolák államosításáról szóló törvényt 1948. június 16-án fogadta el 
az Országgyűlés.

A  Csanád Megyei Tanfelügyelőség összegzése szerint 1948. június 1-jén Csa-
nád vármegye területén 145 iskolát jegyeztek: 47 népiskolát, 38 önálló általános, 
22 együttműködő általános, 3 körzeti és 32 fiók általános iskolát. Jellege szerint: 14 
községi, 12 római katolikus, 10 református, 3 evangélista, 1 görögkeleti román, 5 
görögkeleti szerb, 1 ortodox izraelita, 1 magán, 1 társulati és 96 állami iskola. 

*
A fennmaradt dokumentumok egy része szerint Makón, sőt országosan is, zök-

kenőmentesen zajlott a hároméves előkészítő munkával járó oktatási reform. Ha 
valaki a történet egyik oldalát ismeri, gondolhatja így, de az objektív források tük-
rében megmutatkozott a valóság. 

A tanárokat nyilatkoztatták, hogy a rendszer által preferáltak közül mely pártba 
lépnek be. Mivel az iskolanővérek is pedagógusok voltak, így nekik is állást kellett 
volna foglalniuk, ami nem állt összhangban a rendi szabályukkal. A nővérek nem 
tehettek mást, kerülték ezeket a szituációkat. Egy idő után az egyház is engedett, s 
a kisgazdapártba való belépést tartották elfogadhatónak.  

9   Született Pehm József Csehimindszent, 1892. március 29. Elhunyt: Bécs, 1975. Május 6. Magyar-
ország hercegprímása.
10   Homília: Szentírás magyarázata, beszéd
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Zsiros M. Emília is távol maradt azoktól a megbeszélésektől, ahol e témában 
állást kellett volna foglalnia. Az állami iskolában való pedagógusi állás betöltésére 
a Vallási és Közoktatási Minisztérium Általános Iskolai Főosztály vezetője, Angyal 
János írásban külön felkérte, hogy tegyen nyilatkozatot az alkalmazásáról. Ezt nem 
tette meg, mivel a püspöki kart tartotta illetékesnek a döntésre.

 A püspökség az iskolák államosításával kapcsolatos 1200/1948. sz. leirata elő-
revetítette a kántortanítói állások megszűnését, ami további bonyodalmakat he-
lyezett kilátásba, mint a nővérek lakhatási, munkavállalási körülményeit, összessé-
gében a szolgálatukat. A hatóságok, a pártok is tudták, hogy az iskolanővérek em-
beri, szakmai alkalmasságához kétség nem férhet, csupán az ideológiai felfogásuk, 
a világnézetükkel való antagonisztikus ellentét miatt kell a szerzeteseknek kivonul-
ni az állami szférából.

A nővérek a maguk részéről megpróbáltak alkalmazkodni, vállalták az állami is-
kolákban való hittan tanítását, sőt még a takarítást is. Emellett délutánonként kor-
repetálást, magánórákat. Kézimunkázással és a jövedelmük kiegészítésére kapott 
földbérleményen előállított termelvény bevételéből tervezték gyarapítani a jöve-
delmüket, ami a bizonytalan megélhetőségüket szolgálta volna. Vállalták, hogy a 
külvilágtól elzártan, együtt élnének a zárdában, szoros klauzurában: imádkozná-
nak. Együtt művelnék földjeiket, közösen foglalkoznának a gyermekekkel az iskolai 
időn túl. Oda mennének, ahol szükség lenne rájuk, hitéleti szolgálatukat a plébánia 
keretein belül gyakorolnák. Mindenben keresték az egyezséget, a megoldást, de a 
keresztényi elvek, vallási meggyőződésük feladása nélkül!

Az iskolák államosításának fontos részét képezte a szerzetes tanárok és tanítók 
nyilatkoztatása arról, hogy a továbbiakban vállalják-e az állami átminősítésüket.

A szerzetes tanerőkről, az általuk betöltött állásokról több kimutatás készült a 
VKM rendeletére, a Csanád Megyei Tanfelügyelőség számára. A Makón tanító Bol-
dogasszony Iskolanővérek a II. sz. Állami Általános Iskola Szent István téren: Feller 
M. Tereziána, Fülöp M. Ágota, Zsiros M. Emília, valamint  a VI. sz. Állami Általános 
Iskola Makó-Újvároson: Leitner M. Hilária, Szabolcsi M. Olga, Papós M. Petra, Kom-
játhy M. Bernardin.

A 2000/1948. sz. Kimutatás a volt szerzetes tanítókról s az új tanerőkkel be-
töltött állásokról huszonkettő személyt tüntetett föl. A tizennyolcadik sorszámú 
Zsiros Mária Emília, aki a  Makói II. sz. Állami Általános Szent István téri iskolájának 
XII. sorszámú állás államsegélyes rendes tanítója.11

Nagy volt a bizonytalanság. Ezt próbálta segíteni Kubinyi Zoltán, az iskola igaz-
gatója is. Lehetőséget adott az iskolanővérek vállalkozói tervük megvalósításához, 
melyért az iskola takarításáért kilencvenhat forintot ajánlott nekik, s emellett en-

11   CsML. Csanád M.Tanf. XXIV 502. 3872/1948.
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gedélyezte az iskolán kívüli időben a gyerekekkel való foglalkozást. Kilátásuk volt 
kézimunkára is. Abban az időszakban ez igen jó lehetőségnek bizonyult, amit Csep-
regi prelátus is támogatott, remélve, hogy a nővérek együtt maradnak és együtt 
élhetik tovább a szerzetesi életüket.

A sok nehézség közepette a helyreállított Maros-híd ünnepélyes átadásán 
– 1948. szeptember 10-én –, a város és a régió egyaránt osztozott az örömben. 
Csepregi Imre prelátus szép gondolatával felülkerekedett a politikai intrikákon „Az 
ember tevékenysége az élet két végének közepette folyik, a természetben a folyó 
két partja közt mozog át az élet, ezért a béke és szeretet, e hidat itt, ahol állunk 
négy év előtt a béke hiánya és a szeretet ellentéte rombolta le. Legyen béke az em-
berek közt és szeretet!”12

A Szent Gellért Konviktus államosítása újabb áldozattétel volt, melyet tetőzött, 
hogy a rendőrség megtiltotta a házaknál való közös imádkozást még a tanyavilág-
ban is.

Az iskolákban egyre rosszabb néven vették a szerzetesek hittanóráit, kiváltképp 
a tanórán kívüli vallásos összejöveteleket, mint pl. a Szívgárda. Volt olyan nővér, 
aki nem merte vállalni, félt, hogy megtorolják, lakásából kiteszik, így helyette olyan 
tartotta, aki nem ijedt meg. Ilyen volt Emília nővér is, aki határozottságának, erős 
idegzetének köszönhetően nem borult ki az ijesztgetésektől, s igazáért szembe is 
mert szegülni, miközben a szerzetességi alázatosságot is igyekezett tartani.

Őt is megrázta, hogy a hazáért és az egyházért nyíltan is kiálló Mindszenty Jó-
zsef hercegprímás ellen az államvédelmi hatóság kegyetlenül fellépett, s koholt vá-
dakkal a Népbíróság koncepciós perben, 1949 tavaszán életfogytig tartó fegyház-
büntetésre ítélte. A helyzetet átlátván elítélte a rendőri túlkapást és erőszakot.

Az állam részéről egyre több inzultus érte az egyházat. Az iskolákban a feszüle-
tet eltávolíttatták a tantermekből, mely komoly ellenérzést váltott ki a vallásos la-
kosságból. Megtiltották a szerzetesnővéreknek az iskolákban a gyerekekkel való 
foglalkozást.

A feszültség fokozódott az emberek között, amit az ideológia, a szocialista ne-
velés égisze alatt szított. A hatóság Mindszenty hercegprímás ellen nyilatkoztatta 
az egyházak alkalmazottait, akik azonban kiálltak mellette. Erre a kommunisták azt 
híresztelték, hogy a hercegprímással való leszámolás után sorba veszik a többi pa-
pot és szerzeteseket is. Ezzel egyet értett Makón a város vezetése is, mivel túlzott-
nak tartották a lakosságnak a papok és szerzetesek iránti bizalmát, ami az új városi 
grémium tekintélyét csorbította. Az egyház is igyekezett védeni a saját érdekeit.

Az államosítás folyamatában a szerzetesek élete egyre kaotikusabbá vált. A nő-
vérek különösen nehéz helyzetbe kerültek. 

12   Csepregi: Napló. 1948. szeptember 10.
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Lakhatásuk szinte egyik napról a másikra változott a hivatali eljárások miatt. 
Nappal a görög katolikus parókuséknál voltak, este megint más helyen, még dr. 
Tóth Aladár orvosnál is. A zárdából kilakoltatott szerzeteseket nehezen fogadták 
be, mert féltek a családok a hatóság megtorlásától. A belvárosiakat, köztük Zsiros 
M. Emíliát Kerekesné fogadta be az Apafy utcában. A szerviták Kissékhez kerültek, 
akikkel jól megvoltak. Végül a kényszerhelyzetet némileg enyhítette, hogy a Búza 
utcában, ahol a zárda is volt, annak közelében ideiglenesen befogadták őket, ahol 
még bútort is adtak nekik. 

Szabó13 plébános a raktárhelyiséget fölajánlotta az apácáknak, ami az adott kö-
rülmények között a legelfogadhatóbb volt, hisz mégiscsak a régi környezetükben 
élhettek. 1949 közepét írták ekkor, s a többi szerzetesrendhez hasonlóan itt is az is-
kolanővérek, a szegénygondozó és a kórházi ápoló nővérek egyre jobban a kilátás-
talanság szélére sodródtak. Csepregi prelátus igyekezett segíteni rajtuk, sőt előre 
gondolkodott, hogy a párt intézkedéseit amennyire csak lehet, kivédhesse, emel-
lett az egyházi javakat biztonságba helyezze. Minden ideiglenes és bizonytalan volt 
körülöttük.

Pár hétig tartott az iskolanővérek viszonylagos nyugalma, ugyanis a hiva-
tal utasítására innen is költözniük kellett. A belvárosiak előreláthatóan özv. Nagy 
Imrénéhez tervezték útjukat, míg az újvárosiaknak keresték a lehetőséget. A nő-
vérek mentek egyik helyről a másikra, mint a kis Jézus születésére várakozó Má-
ria és József. 

Az állam az iskolák államosítását követően, a Katolikus Kört is feloszlatta még 
1949 őszén, s a kórházban szolgáló nővérek felmentésére is készültek a civil lakos-
ság bevonásával.

Közben a belvárosi iskolaépületet, s a hozzá tartozó nevelői lakást, melyben az 
apácák laktak, 1949. október 18-án át kellett adniuk a városnak, sőt még a nővé-
rek által vásárolt ingóság egy részét, mint a kályhát, tűzhelyet is, melyet úgy tudtak 
megmenteni, hogy a tíz évvel korábbi vásárlásról bemutatták a számlát.

Az átadás-átvételen az egyház részéről Feller M. Terézia főnöknő és Zsiros M. 
Emília és Csepregi plébános volt jelen. A nővérek új lakhelye a Szent István tér 5. 
sz. ház, ahova 5 napon belül kellett átköltözni, emellett intették őket, hogy ne jár-
káljanak szerzetesi ruhában.

13   Szabó Ferenc (1887–1968) Makó szülötte. Középiskoláit Makón, a teológiát Temesvárott végez-
te. Itt szentelték 1911-ben pappá. Magyarbánhegyesen kisegítő lelkészként, majd a háború kitörésé-
ig Szakálházán szolgált. Az első világháború idején harctéri szolgálatot teljesített. 1919. január elsejé-
től a Makó–Újváros segédlelkésze, 1933-tól plébánosa. Forrás: https://www.sulinet.hu/oroksegtar/
data/telepulesek_ertekei/Mako_monografia_sorozat/pages/monografia_6/010_egyhazi_elet.htm  
[2021. 03.23.]
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A belvárosi átadás-átvételről Csepregi plébános így ír Naplójában: 
„1949. október 18. kedd
Szentmise után Mendei Mihály Vertán-telepi állami iskolaigazgató aláírásával 

kézbesítés, hogy ma du. 3 órakor menjek át az iskolába, amely a miénk volt, hogy 
ott az államosítás felülvizsgálásánál, mint volt iskolafenntartó képviselője jelen le-
gyek. Ezek most a nővérek lakását akarják átvenni, s abban a már említett kályha 
és takaréktűzhelyről lesz szó elsősorban. – Dr. Szilas úr ma 8 óra körül a kórházban 
volt, és oda egy autóbuszon sok leány nagy csomagokkal érkezett, fogadta őket a 
gépész. Tudakozódott kilétük felől, de nem mondták meg. 

Annyit azonban megtapasztalt, hogy a főnöknőt hívták le telefonon. Később 
megtudtuk, hogy ezek az új ápolónők, és az apácáknak még ma el kell távozniok. 
Egyik szüleihez hazajött ilyen ápoló apáca mondta, hogy Budapesten a Tárogató-
úton lévő kórházukat feloszlatták, de rendházukban még meghagyták őket. 

Itt járt Mezőkovácsházáról is a tanyai (Nagel-féle alapítvány) iskola és gyer-
mekotthon főnöknője, és említette, hogy közülük két nővért az állam áthelyezett 
egyenkint külön tanyai iskolákhoz, de nem mennek el; többen közülök bent, ko-
vácsházi állami iskolánál hitoktatást végeznek; most ő ruhanemű vásárlása végett 
jött, melynél Szakács úr jár kezére (Gerlach János kereskedő révén). 

Felkerestem a délutáni átadási meghívás kapcsán dr. Édenburg Andor főügyész 
urat, kérve tanácsát. Azt mondta, hogy menjek el, és foglaltassam írásba a két bú-
tor és felszerelést, mint a nővérek jogos tulajdonát, és az aláírandó jegyzőkönyvről 
másolatot kérjek. – Délután 3-kor megjelentem, de Mendei Mihály és Domján Gyu-
la később jött, sőt még egy harmadiknak is kell (!!) jönnie a párt részéről, de mert 
ez csak 4-re jöhet, visszajöttem a plébániára, s csak 4 órára megyek vissza. [...] – 4 
kor indultam és a kapu alatt ért ide a szolga, hogy már mehetek. A bizottságban 
ott volt már Elek József nevű egyén is a három igazgatón, ill. tanítón kívül. Mendei 
felolvasta a 2700/1949. M. sz. leiratot az iskola átvételéről. Vita a nővérek lakásá-
ban lévő, általuk vásárolt takaréktűzhely és egy kályha körül forgott. Ezekre nézve 
a főnöknőt és Emília nővért hivatták, akik a tárgyalás végéig ottmaradtak. Felvet-
ték a jegyzőkönyvbe az egész épület alaprajza szerint az iskolát és nővérek lakását, 
mint „nevelői lakás”-t, tehát ez az iskolaépülethez tartozván, az állam tulajdonába 
megy át! Nagy nehezen beleegyeztek a kályha és tűzhely elvitelébe. Végül kérdezte 
Mendei: Mikor mennek el a nővérek? Erre én: mihelyt a Szent István tér 5. sz. ház-
ból a lakó kiköltözik, és 5, ettől számított 5 napon belül, de közbeeső vasárnapot 
nem számítom, mert mi ünnepelünk, és emberek vagyunk! Az aláírt jegyzőkönyv 
egy példányát átvettem, és Mendei szerint ellene 15 napon belül lehet fellebbezni 
a miniszterhez! – Este jöttek a nővérek: Mendei jóakaratúan (!!) figyelmezteti őket, 
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vonuljanak az anyaházba, mert itt nincs foglalkozásuk, szerzetesi ruhában nem ta-
nácsos járni stb. De ezek megfeleltek neki. [...]

 – Mendei Mihály még azt is mondta, hogy az újvárosi zárda átvétele csütörtö-
kön lesz, hová nekem is mennem kell.”14

Az újvárosi zárda átvételére két nappal később, 1949. október 20-án csütörtö-
kön került sor. A zárda átvételét követően Feller M. Terézia főnöknőt megkérték, 
hogy ürítsék ki az épületet, s vegyék le szerzetesi ruhájukat, s vonuljanak vissza az 
anyaházukba.

„1949. október 20. Délután 3 órára meghívott ma is Újvárosra Mendei Mihály 
igazgató. Ott volt a 2 egyén is kívüle. (A jegyzőkönyv írása gyatrán ment, hívtak 
egy állami tanítónőt, aki nagyvilági módon viselkedett.) Különösen az artézi kút 
vizének vezetése és a nővérek lakásának kiürítése körül kellett a kérdést tisztázni, 
amelyeknél Domján Gyula református tanító furcsa véleményt tartott. Amikor el-
jöttem, Mendei a főnöknőt hivatta, és ugyanúgy szólt – jóakarattal?! –, hogy tegye 
le a szerzetesi ruhát, és vonuljanak el az anyaházba! – Szabó Ferenc plébános úrral 
csak ájtatossága után beszélhettem a tanyai és helyi hitoktatás átengedéséről a 
nővérek közül kettőnek, miután ezt előzetesen a főnöknővel megbeszéltem. Szabó 
úr a helyi iskolákat nem adja át.”15

Ugyanekkor a szerzetesi ruha levételét „ajánlották föl” a kórházi nővéreknek is. 
A szegénygondozó nővérek több száz mélyszegénységben élőt segítettek in-

gyen konyhájukon főtt étellel és a rászorulók ellátásával. Míg a lakosság egyik ré-
sze, – főként az akkori politikai elithez tartozók – elutasította a szerzetesek tevé-
kenységét, magát a vallást is, addig mások egyre jobban ragaszkodtak az egyház je-
lenlétéhez, hisz látták, milyen sok és nélkülözhetetlen segítséget jelentenek a pa-
pok és a szerzetesek a nép számára.

A kialakult helyzetre való tekintettel az újvárosi plébánia helyettes kántori te-
endőinek elvégzését Szabolcsi M. Olga vállalta, míg a belvárosban Zsiros M. Emília.

*
Az államosítást követően felújították a zárdaépületet és iskolát, mely iskolaként 

funkcionált. Iskola, később itt hozták létre a megváltozott munkaképességűek üze-
mét. 2009 novemberében elkészült az épület bontási terve, hogy helyén a modern 
kor elvárásainak megfelelően új bölcsődét építhessenek, amit Makovecz Imre DLA 
Kossuth-díjas építész, vezetőtervező tervei által valósított meg a város.16  Az új 
bölcsődét 2011. december 13-án avatták fel.17

14   Csepregi: Napló 
15   Csepregi: Napló.
16   Forrás: Bontási  műszaki leírás a Makó, Újvárosi Bölcsőde. Makó, Búza u. hrsz.: 8077 építési kivi-
teli tervdokumentációjához. Lelőhely: Polgármesteri Hivatal, Makó
17   Adatközlő: Aradán Gabriella bölcsődevezető, Makó
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Internálás Máriabesnyőre, kivetkőzés

Makón az ÁVH18 1950. június 9-én, pénteken, az esti órákban, tisztálkodásuk 
közben zörgette föl az apácákat, akiket utasítottak, hogy mint az államra nézve 
veszélyt jelentő személyeket azonnal elviszik új tartózkodási helyükre, ahol majd 
tudatják velük a továbbiakat. Személyenként kössék egy lepedőbe a holmijukat, s 
szálljanak föl a bejáratnál álló autóra! A nővéreknek annyi idejük sem volt, hogy 
a fürdővizüket a lavórból kiöntsék, vagy elpakoljanak maguk után. A bezsuppolt 
szerzetesek nem tudták, hogy mi lesz a sorsuk, bár a hátuk mögött hagyott időszak 
történései alapján, mármint az egyházi földek, gazdasági létesítmények, – a püs-
pökségi majorok, a kisvasút – állami tulajdonba vétele, az oktatás államosítása, a 
még meglévő, tanrendbe épített hitoktatás fakultatívvá redukálása, s bizonyos ele-
mek részéről kialakult ellenséges közhangulat nem sok jót tartogatott számukra, 
mint „klerikális reakciósokra”, ahogy akkor nevezték őket. 

Másnap, június 10-én, mikor a makói apácák már Máriabesnyőn, a kijelölt kény-
szerlakhelyükön a hűvös, esős időben leszálltak az autókról az egész éjjel tartó fá-
rasztó utazás után, szinte azzal egy időben jelent meg Makón a polgármester dr. 
Csepregi Imre prelátusnál a hírrel, hogy a szerzeteseket állami parancsra elvitték. 
Folyamatosan érkeztek a hírek a prelátushoz, hogy a környező falvakból is elszál-
lították a nővéreket. Így reá maradt, hogy az egyházi javakat biztonságba helyez-
ze, s közbejárjon a szerzetesek ügyében. Megtudták, hogy Budapestről ekkor még 
nem mozdították el a nővéreket.  Hirtelen, meglepetésszerű lecsapással a vidékie-
ket hurcolták el először.  

Június 17-én Zsiros M. Emília nővér még június 10-i keltezéssel, amint megérkez-
tek Máriabesnyőre, azonnal küldött egy levelet Cseh Lászlóné harangozónénak.19 
Azt írta, hogy nagyon szép helyre, Máriabesnyőre, a Salvatoriánák20 rendházába 
kerültek; nem tudja meddig. 

A Salvatoriánák  magyarországi alapítói 1899-ben Rómából érkeztek, mint taní-
tó-nevelő és szociális munka hivatását gyakorló Isteni üdvözítő nővérek. A Gödöl-

18   ÁVH = Államvédelmi Hatóság 1948 és 1956 között. Elődje: ÁVO=Államvédelmi Osztály, melynek 
külön alosztálya foglalkozott az egyházak hírszerzésével 1946 és 1949 között. Utódja: Belügyminisz-
térium III/III. csoportfőnökség 1962 és 1990 között.
19   Cseh Lászlóné közlése 2012-ben személyesen, de Csepregi Imre a Naplójában is megemlíti
20   Szalvátor nővérek
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lőről Budapestre tartó útról balra leágazó, az enyhén lankás dombon egy stációkkal 
övezett sétányon jutottak el a kapucinus atyák kétszintes templomához, szépen 
gondozott kolostorához, az azt övező kertjükhöz, ahonnan szintén balra tartva, kis-
sé följebb találták az 1933-ban megnyitott Salvator nővérek zárdáját, akik addig e 
dombon három kis házban éltek, ami a klauzúrás életet jelentette számukra.

Még 1950 júniusában, a szerzetesrendek tagjainak internálása előtt, az Állam-
védelmi Hatóság kijelölt néhány zárdát, mint ezt is, kényszer-tartózkodási hely-
nek, ahova az ország többi részéből erőszakosan oda hurcolták a szerzeteseket. 
A Salvator nővérek zárdájába és a kapucinusok kolostorába több száz, különböző 
rendbéli szerzetest zsúfoltak össze, köztük Makó és környékéről a Miasszonyunk-
ról nevezett Szegény Iskolanővéreket. A zsúfolt, több mint húsz fős szobákban csak 
az idős és beteg nővéreknek jutott ágy. A többi nővér a zárda folyosóin és a gaz-
dasági épületekben leterített szalmán kapott helyet. A püspökségek, plébániák és 
családtagok, amint értesültek a szerzetesek elhurcolásuk utáni tartózkodási helyé-
ről, igyekeztek minél előbb fölvenni velük a kapcsolatot, hogy segítségükre lehes-
senek. Kezdetben a fegyveres erőkkel őrzött „láger”-be nem lehetett bejutni, de a 
leleményesebbek megtalálták a módját, hogy élelemmel és némi kis pénzzel segít-
sék a szerzeteseket.

Június 20-án levél jött a makói plébániára az iskolanővérektől – Máriabesnyőről 
–, hogy az ottani Salvator apácák zárdájában tartózkodnak, amit akkorra Emília nő-
vértől már tudott a prelátus is.  

Közben a városba több tucat rendőr érkezett, amiről már korábban is pusmog-
tak az emberek. Az a hír járta, hogy a papokat Szibériába deportálják. Nem ez tör-
tént, hanem június 25-én a helyi lakosok köréből deportált a rendőrség. Ezért kel-
lett a sok vidéki rendőr. 

Közben a nővérek ismét levelet írtak haza, így általuk értesülhettek leginkább 
az otthoniak. Hivatalosan nem sok híradás volt róluk, a hatóság részéről diszkréten 
kezelték az ügyet a hívek esetleges felzúdulásától tartva.

Itthon dr. Szilas József21 hitoktatói státusát megszüntették, melyet az ellene 
s a református hitoktató elleni antiklerikális tüntetés siettetett. Törvényileg sza-
bad vallásgyakorlás volt az országban, hitoktatásra is lehetőséget kaptak a diákok, 
azonban a megfélemlítés eszközét, az ideológiai aknamunkát érezve, egyre keve-
sebben merték gyermekeiket beíratni még a fakultatív hitoktatásra is. A hittanra 
járó gyerekek szüleit deportálással fenyegették, mert a Csanádi püspökség terüle-
tén jelentős volt a vallásos lakosság ereje. 

21   Ebben az évben kapott tanári kinevezést a szegedi papi szemináriumba. 1959-1977-ig volt a Sze-
gedi Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet rektora. Püspöki helynök, nagyprépost, 12 évig volt 
dr. Csepregi Imre prépost mellett Makón.
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Hogy ez mennyire volt tényező akkor, azt az is szemlélteti, hogy még 1967-ben 
is, a Csanádi püspökség területéről, Marosleléről22 Mindszentre költözvén, az óra-
rendben szereplő hittanóra felkeltette a tanítóm figyelmét, aki rosszallását fejezte 
ki, s kedvesen, de határozottan utasított: másnapra új órarendet készítsek, melybe 
ne kerüljön bele a hittanóra! Gyermekként ezt nem vettem zokon, de otthon szü-
leimmel átbeszélve más megvilágítást kapott a történet.

Maradva 1950-ben. Az internált szerzeteseket megviselte a helyzet, akiket állí-
tólag nem is a magyar párt, hanem az oroszok akartak elhurcolni államvédelmi ér-
dekből. A kimerülő félben lévő nővérek szalmazsákot és lepedőt kértek otthonról. 
A makói plébánia is küldött megtöltött strózsákokat.

A szerzetesek pár hét után lehetőséget kaptak, hogy civil ruhába átöltözve, új 
állást keresve családjukhoz hazamenjenek. Így kapott elbocsátást Máriabesnyőről 
Papós M. Petra újvárosi szerzetesnő is, aki július 21-én már civil ruhában jelent 
meg Makón a holmijáért. Hírül hozta, hogy Hamvas Endre23 püspök úr megláto-
gatta őket, és közölte, hogy hazamehetnek, mert mindenkit elengednek. Többen 
el is távoztak, többnyire otthonaikba, mivel közölték, hogy a volt szolgálati helyére 
senki sem mehet vissza. A főnöknők között voltak, akik nem akarták szétereszteni 
a nővéreket. A makóiak Máriabesnyőn maradtak együtt, köztük Zsiros M. Emília is. 

A püspöki kar és a kormány tárgyalásokat folytatott a szerzetesek és az egyház 
további sorsát illetően. Végül a szeptember 7-én megjelenő 34/1950. sz. törvény-
erejű rendeletben foglaltak szerint megvonták a szerzetesrendek működési enge-
délyét, kivéve a bencés, a kapisztránus ferences, a piarista és a Szegény Iskolanővé-
rek rendjét. Az iskolanővérek a budapesti Patrona Hungariae Gimnáziumot kapták 
meg, melyet eredetileg az Isteni Irgalmasság Leányai szerzetesrend működtetett, 
illetve visszakapták a debreceni Svetits Gimnáziumot, ahol az állam szabályozta a 
működés feltételeit. A Magyar Tartomány központja Budapestre került 1950-ben.

Ezzel egyidejűleg az egyházi tulajdonú ingatlanok, kolostorok átkerültek az ál-
lam tulajdonába. E rendelet alapján, a szerzetesek a kényszer-tartózkodási helyük-
ről civil ruháikban hazatérhettek. Ezzel köznyelven kivetkőztek, vagyis a rendi ruhá-
zatukat civil öltözetre váltották. Makó és környékére többen visszaszivárogtak egy-
kori szolgálatuk helyszínére, s fizikai munkát, gazdálkodást, idősgondozást, kézi-
munkázást, vagy egyéb munkát vállalva keresték meg napi betevőjüket.

A Máriabesnyőn maradottak nevében Feller M. Tereziána, a makói iskola-
nővérek főnöknője levélben kérte a prelátust, hogy jöhessenek vissza Makóra.

22   Község Csongrád-Csanád megyében. Korábban Püspöklele. 1950-ben a tanácsrendszerrel változ-
tatták a falu nevét Maroslelére.
23   Hamvas Endre Szeged-Csanádi Egyházmegye püspöke 1944-1964-ig.
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Wiedmann M. Kornélia24 a szegedi tartományfőnöknő közölte, hogy a rendelet 
szerint a nővérek nem mehetnek vissza az előző működési helyükre. Emília nő-
vér a prelátusnál szorgalmazta, hogy visszajönne Makóra, amit a többi nővér is 
tenne, mert talán volna rá mód. M. Tereziána, a volt makói főnöknő utánajárt, 
hogy amennyiben a rendőrségnek nincs kifogása ellene, visszajöhetnének Makó-
ra. Ennek lehetőségét kutatta Csepregi prelátus is. Naplójából tudjuk, hogy Emília 
nővér Máriabesnyőről írta neki, hogy tudomása szerint özv. Nagy Imrénénél lévő 
bútoraikat lefoglalták az asszony adótartozása fejében, amit ő vállal kifizetni. Így 
utána elvihetnék a nővérek az ingóságaikat. A makaiak várták, és bíztak abban, 
hogy visszajöhet Emília nővér is. Halmai Ede kántor fölajánlotta a segédszobát, 
ahova beköltözhetett.

Az internálótábor szerzetesei nehéz helyzetük ellenére igyekeztek a legjobbat 
kihozni a mindennapjaikból. Segítettek a kolostor rendben tartásában, a kert gon-
dozásában, de még a kapucinusoknak is a kukorica letörésében. Az egyik nővér kán-
tortanfolyamot tartott egyrészt azért, hogy hasznosan töltsék idejüket, másrészt 
gondolván arra, esetleg a jövőben hasznosíthatják ezen ismereteiket. Énekeltek, 
harmóniumon tanultak. Emília nővér is részt vett ezeken a foglalkozásokon, mert 
szeretett énekelni, orgonálni, meg a képzésre is szüksége volt. Közös programokat 
is rendeztek, amiben a fennálló rendszernek mutattak görbe tükröt. F. [Bánhidi] 
Lőrinc25 pozitív életszemléletű szerzetes volt, kinek társaságát nagyon szerették, 
mert minden rosszból igyekezett megtalálni a kivezető jó utat, az élet embersége-
sebb oldalát. Készült egy csoportkép az internáltakról a kapucinus templom előtt. 
Az első sorokban vannak a Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek. Mö-
göttük F. Lőrinc testvér.

 A szerzetesrendek megszüntetését követően a Salvatore Nővérek és a Kapuci-
nusok rendjét is feloszlatták. Az állam saját tulajdonába vette s hasznosította ko-
lostoraikat.

Visszatérés az internálás után Makóra

A korábban Makón is szolgáló Martonosi M. Imelda Zircre került, ahol a ciszte-
reknek köszönhetően gondos bánásmódban lehetett része a közel hatszáz sororral 
együtt. Ellátásukról a környék lakossága gondoskodott. 

Szeptemberben fokozatosan hazakerültek a nővérek. Kivetkőztek, de a rendjü-
ket soha nem hagyták el, s míg éltek, rendi nevüket megőrizték. A hatóság előírá-
sa szerint hivatalosan visszavették polgári nevüket. 

24   Wiedmann M. Kornélia 1947-1960-ig Szegeden, a Magyar Tartomány főnöknője
25   F. [Bánhidi] Lőrinc (1882-1965)
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Szétszóratásuk tehát megtörtént, annak ellenére tartották egymással a kap-
csolatot, megkeresték új munkáikat, melyből biztosíthatták megélhetőségüket: 
legyen az földművelés, mosás, kézimunkázás, szövés, kántorizálás vagy hittantaní-
tás, de továbbra is fogadalmuk szerint éltek, csak nem a klauzurán, s nem szerze-
tesi ruhában. A makóiak is elhelyezkedtek. Aki csak tehette, egyházi szolgálatban. 
M. Pelágiát Szegedre, a püspöki házba rendelték munkára, Olga és Hilária nővér 
kántori teendőket vállalt. Feller M. Tereziána a rend makói fiókházának egykori 
főnökasszonya26 a szétszóratáskor Gödöllőre került, de több alkalommal visszaláto-
gatott Makóra, ahol egykori hűséges rendtársa, Zsiros Anna (M. Emília) kántorizált. 
Szemét is Makón műtötte Szabó doktor úr. 1960-tól a csákvári Szociális Otthonban 
élt, s ott is halt meg 1971. április 22-én.27

Emília nővér szeptember 25-én tért vissza Makóra. Halmai Ede kántorékhoz 
költözött. Saját és volt rendtársai ingóságának visszaszerzésével kezdte munkál-
kodását,28 ami számos akadályba ütközött, úgymint kerékpárjának nevére történő 
átíratása, mely a mindennapi munkájában nélkülözhetetlen segédeszköze volt. 

Emília nővér tiszteletben tartotta mások véleményét akkor is, ha nem értett 
egyet azzal. Családján belül is hozzászokott, hiszen megoszlottak a nézetek, de 
azért mindig konszenzusra jutottak. Nem szeretett politizálni, távol tartotta magát 
az ilyen tartalmú véleménynyilvánítástól. Az azonban soha nem volt kétséges szá-
mára, bármilyen állásponton is legyen valaki, az emberi méltóságot és embersé-
gességet  meg kell tartania, s a másiknak is meg kell adnia, akár nehézségek árán is. 
Tisztában volt Emília nővér, hogy teljesen új társadalmat épít az ország, amelyben 
nem, vagy csak alig fér meg az állam ideológiája az egyház tanításával. Azt azon-
ban nem gondolta, hogy az emberek sokaságát milyen könnyen befolyásolhatja a 
politikai elit kiszolgálásától remélt biztonság vagy előny. Makón, de még a környék 
falvaiban is azt beszélték, hogy az egyház védelme érdekében kifejtett tevékeny-
sége miatt Csepregi prelátust Szibériába száműzik Mindszenty bíboros kivégezé-
se után. S ha ez sem elég, akkor a papjait, szerzeteseit is száműzik, helyükre pedig 
orosz ortodox papokat hozatnak, s akkor majd sirathatják a sorsukat... Ezzel is ret-
tegésben tartották az egyházi és hozzájuk közeli személyeket. Emília nővér rend-
társainak elmondása szerint a Csanádi püspökséghez tartozó Battonyán élt egy el-
híresült „moszkovita”, egy kommunista eszméktől elvakult nő.

26   Feller M. Teréziána. 1891. december 13-án a Temes megyei Kisrékason (ma Altringen, Románia) 
született. 1904-ben lépett a rendbe. 1913-ban öltözött be, s 1914-ben, a következő évben tett első 
fogadalmat, majd 1921-ben örökfogadalmat.
27   Forrás: BIMTRA 
28   Csepregi: Napló 1950. szeptember 25.



• 110 •

XI. Szerzetesek internálása Máriabesnyőre – a szétszóratás után

 Volt két kutyája. Az egyiket „Bacsilla”-nak nevezte el a kiváló Bacsilla Sándor29 
battonyai káplán, az ifjúság jeles papnevelőjéről. A másikat „Prépost”-nak, Klivényi 
Lajos30 főesperes, címzetes prépostról, Battonya templomépítő papjáról. Az egy-
házi, vallásos értékrendet tisztelők mindkét papot áldásos tevékenysége és em-
berségessége miatt szeretetteljes emlékükben őrizték meg. Azok, akik a felforgató 
kommunista eszmék megszállottjai voltak, elítélték őket. Köztük a meg nem neve-
zett „moszkovita” hölgyemény, aki szívesen engedte szabadon a kutyáit, lehetőleg 
olyankor, amikor az utcán több járókelő is volt. Ilyenkor kiállt a kapuba, s fennhan-
gon hívta ebeit: 

–  Bacsilla! Prépost! - Lábhoz! Ilyenkor a hűséges kutyák rohantak gazdájuk lá-
bához, s leülve eléje lihegő nyelvvel, farokcsóválva várták az elismerést. A „mosz-
kovita” fél szemét a járókelőkön tartotta, vajon érzékelték-e a két elismerésre mél-
tó egyházfi megszégyenítésére irányuló akcióját. A kutyákat hangos szóval dicsér-
te, mintha csak az egyházfiak hódolnának előtte: 

– Jól van Bacsilla! Ügyes vagy Prépost! Lábhoz! – s megsimogatta a nyakukat, 
jutalomfalatot vetve nekik. Ha úgy tartotta kedve, egy fadarabot messzire hají-
tott, hogy legyen indoka a kutyákat a falu papjainak megcsúfolására adott neve-
in hívni mások megbotránkozására, s fennhangon vihogni a leleményes cselekede-
tén. Napjában többször elismételte ezt a jelenetet, amin bizony voltak, akik jót ne-
vettek, míg mások szomorúan elgondolkodtak azon, mivé is lett a világ. A történet 
mély nyomot hagyott, mert a történés után majd hetven évvel később még Sze-
geden gyógykezelésekor is emlegette az egyik idős teológus, aki – a szocializmus 
egyházüldözésének „köszönhetően” – számtalan viszontagságon ment keresztül, 
több évig hazájától elszakadva. A történet nem fantasy, mert magam is hallottam 
2016-ban, de Csepregi plébános a Naplójában is lejegyezte.

A szétszóratás után

1949-ben a tankerületek helyett megyei irányítást hoztak létre. Csanád megye 
élére Kálmán Györgyöt nevezték ki főigazgatónak. 1950-ben megalakultak a (me-
gyei, járási, városi, községi) tanácsok.31

Emília nővérnek sikerült kijárnia, hogy Makón maradhasson. Kántorhelyettesi 
teendőket végezhetett a belvárosi római katolikus plébánián, ahol hasznosíthatta 
az internálás idején szerzett kántortanfolyami felkészülését is. Ez az átállás azon-
ban nem volt egyszerű. A ruhát levetette, de lelkében a hivatása megmaradt. 

29   Bacsilla Sándor (1919-1985) battonyai káplán
30   Klivényi Lajos (1887-1975)  főesperes, címzetes prépost
31   MNL CSML Makói Levéltár XXIV. 502.
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Szerzetesként beléje ivódott, hogy minden munka egyenértékű, mindent el kell 
végezni. Mégis egyik szeme azt kereste mindig, miként kapcsolódhat be ismét a 
gyermeki, emberi elme és lélek pallérozásába. Magára azonban nem gondolt elég-
gé. Nem akart arra gondolni, hogy az átélt történések mennyire vették igénybe az 
ő lelkét és testét, pedig őt is megtörte a történelem...

Nagy örömére ajánlatot kapott a Szegedi utcai Állami Általános Iskolától, – lány-
iskola –, ahol helyettes tanerőként várták ideiglenesen Wébel Valéria és Héber Já-
nos úr javaslatára. Reá nem jellemző bizonytalansággal kért tanácsot Csepregi pre-
látustól, hogy mitévő legyen. A prelátus  feljegyzéséből tudjuk, hogy azt tanácsol-
ta, ha ott használhat a nevelés terén, mint elhivatott nevelő-oktató, erre a felkínált 
időre menjen el, és látni fogja, megtud-e felelni lelkiismerete megnyugtatásával. 
Ha igen, maradjon továbbra is. 

Pár nap múlva azonban váratlanul haza kellett utaznia a szüleihez Debrecenbe, 
mert az édesanyja megbetegedett. Mikor túljutott édesanyja a betegségen, visz-
szajött Makóra a karácsony ünnepi teendői miatt, ahol újabb hír fogadta az isko-
lától, megerősítve, hogy számítanak rá. Mivel tanítónői képesítése volt, így a föl-
deáki állami iskolába küldték, ahol rajz-szakosként osztották be. Ezt a hírt is öröm-
mel fogadta, mert így nem kellett politikai kérdéseket beleszőnie a tanításba, mint 
más tantárgy esetében. Csepregi plébános is biztatóan vélekedett az ottani tantes-
tületről. Már-már úgy látszott, hogy minden rendben lesz, amikor a káplánokkal 
megosztva a fejleményeket, a beszélgetésből Emília nővér azt szűrte le, mintha a 
kántorságból ki akarnák tenni. Mások véleményét kikérve, az akkori felszínes kap-
csolatok világában összezavarodott, s úgy érezte, talán jobb lenne, ha mégis kán-
tor maradna. Abban a pillanatban arra nem gondolt, hogy nem a plébánia javasol-
ta számára a tanítói állásért való folyamodást. Csupán a plébános jó szándékú vé-
leménye volt, hogy kántorként kevesebb fizetéssel kell beérnie, s egyéb illetménye 
is kevesebb lesz, mint tanítóként. A tanítói állás is biztosabb volt abban az időben, 
mint a kántori. Az új helyzetben magára volt utalva. Mindent egyedül akart, s kel-
lett is megoldania, így kevésbé tudta racionálisan átgondolni a helyzetét, amiben 
bizonyos kényszerítő tényezők is szerepet játszottak. A plébános megérezte, hogy 
Emília nővérnek gondjai vannak, amit tolerált. Szerette volna, hogy megnyugtató-
an alakuljon a sorsa annyi nehézség után, hiszen mindig számíthatott a nővérre.

Valamelyest kezdett Emília nővér lenyugodni. A kántorkodás mellett oda ment, 
ahova hívták, ahol szükség volt rá. Az 1951/52. tanév második félévében Hódme-
zővásárhelyen várták mint tanítót, amit Kádár Ferenccel32 meg is beszélt. Annak 
függvényében vállalta el, ha Makón marad Kovalik Erzsébet, aki kisegítette őt a 

32 Kádár Ferenc (1926–2010) református lelkész, susáni parókus. Forrás: Kovács István: Hódmező-
vásárhelyi életrajzi kalauz. Hmvhely, 2015. p. 135.
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kántorkodásban. A helyzet úgy alakult, hogy Kovalik Erzsébet más helyre került 
dolgozni, így ő maradt helyettes kántornak, mert nem akarta elmenetelével nehéz 
helyzetbe hozni a plébániát.

A püspökleleiekkel is jó kapcsolatban állt, különösen, miután oda is behívták az 
iskolanővéreket az óvoda vezetésére. Azt követően pedig a katolikus egylet közös 
tevékenysége által, melynek püspöklelei székhelye az óvoda volt M. Lenke felkaro-
lásában, amely szorosan együttműködött a makaiakkal, melyet Emília nővér veze-
tett. Balogh M. Lenke Boglárlellére került, viszonylag közel Igalhoz, ahol Emília nő-
vér testvére, Gratiana nővér volt a kántor. A három nővér élete végéig személye-
sen, és levelezés útján tartotta a barátságot. 

Ugyanilyen jó kapcsolatot ápolt Becski Erzsébettel, aki lelén volt kántor. Több-
ször hívta Emília nővért, hogy menjen át hozzájuk.

Emília nővér 1952-ben komoly kántori állásajánlatot kapott Maroslelére, ami 
mellett taníthatott volna.33 Véglegesen azonban most sem bírt elszakadni Makótól. 
Alkalmilag szívesen kisegített – Maroslelén is –, de erős kötődése miatt – bármeny-
nyire is vágyott tanítani – nem volt képes elmenni Makóról, pedig a két település 
csak tizenhat km távolságra volt egymástól.

Az, hogy hívták, megbecsült helyeket ajánlottak számára, azt mutatja, hogy el-
ismerték a szaktudását, emberségét. Jól is esett ez neki, hogy értékelik a benne 
rejlő lehetőségeket, de nem tudott elszakadni a makói hívektől, akikkel oly sok vi-
szontagságot éltek át a háború alatt és az azt követő diktatúrában. Nehéz volt az 
élete, a kántorkodás mellett földet kellett művelnie, ám az emberi kapcsolatai, a 
hozzá forduló, kilátástalan sorsukkal küzdő segélykérők, hogy tőle kérnek támoga-
tást, kárpótolták a megpróbáltatásokért. Erőt adott számára, ha tudott valakin se-
gíteni, akár lelki megnyugvásában, akár megélhetési gondjainak csillapításában. 
Ő maga a templomkert művelésében éppúgy örömét lelte, mint csöndes zugban 
imáiban elmerülni vagy kézimunkázás közben átgondolni a világ dolgait. Ez volt az 
ő útja.

Nagyra értékelte Csepregi plébános emberismeretét és őszinte, nyílt szókimon-
dását. Hasonló volt ebben Ő is. Az egyenes, nyílt beszéd híve volt, még akkor is, ha 
olykor nyersnek tűnhetett. Ugyanakkor képes volt nemcsak maga, hanem mások 
hiányosságából fakadó hibákért, helytelen viselkedésért is felelősséget vállalni. 
Ilyen eset volt emlékezet szerint, amikor rendtársai hirtelen felindulástól vezérel-
ve a prelátus szemére vetették a takarítás ügyét. Ő tudta, hogy méltánytalan úgy 
beszélni az őérettük mindig kész, segítő jobbot nyújtó plébánossal, ezért a többiek 

33   Ha ez megvalósult volna, akkor Kovács Katalinnal, az egykori kis védencével is találkozhatott vol-
na, aki később oda ment férjhez. Sőt engem is taníthatott volna még betűvetésre!



• 113 • 

XI. Szerzetesek internálása Máriabesnyőre – a szétszóratás után

nevében bocsánatot kért. Képes volt békésen, – a háttérből –  egymaga eligazítani 
egy közösség ügyét. Ezt az alázatot még gyermekként nevelte beléje az édesanyja.

Kántorvizsgájára készülve maga is elismerte, sokat kellett gyakorolnia az orgo-
nán, mert a hangszeres játékán volt mit csiszolni. Hosszú évekig csak alkalmanként 
játszott a hangszeren, míg énekelni nap mint nap énekelt a gyerekekkel vagy a fel-
nőttekkel. Így nem esett ki a gyakorlatból. Kezét megtörte a földi munka, a kapálás, 
a takarítás, ízületi problémája is korán jelentkezett. Szép énekhangja volt, s amikor 
áthatotta a vallásos érzület, művészi énje is megmutatkozott. Az előadásmódja 
sokakat Honthy Hannára34 emlékeztette.35 Néha nehezen tudta betartani a kántori 
előírásokat, amit még a plébános is megjegyzett egy nehéz napja után:  - „Remé-
lem, hogy nem a mai misén újít be a művészi előadásával.” Ilyenkor csöndben 
összenéztek, de senki sem feszegette tovább a dolgot, noha értették, miről van 
szó. Nem neheztelt ezért Zsiros Anna sem, hisz ismerte önmagát, tudta milyen, 
amikor szabadjára engedi érzéseit. Csepregi plébános kifejezésre juttatta azon vé-
leményét is, hogy rajzban kifejezetten tehetséges, érzékeny műértő, ami kevesek-
ről mondható el. Ez megmutatkozott Zsiros Anna gondolkodásában, a lelki napló-
jaként vezetett kis füzetében, mely a Mellékletben olvasható. Mindemellett nagy 
segítségére volt határozott, jó kommunikációs készsége, melyet a háborús időben 
éppúgy hasznosított, mint békeidőben.

Zsiros Anna M. Emília életében több fontos Makóhoz kötődő egyházi, közéleti 
személynek volt meghatározó szerepe. 

Lelki atyja, lelki vezetője dr. Szilas József36 makói hittanár, amit az Emília nővér  
által megőrzött szentképek emléksorai fedtek fel. A Budapesti Királyi Magyar Páz-
mány Péter Tudományegyetem 1935-ös Almanachjában a hittudománykari hallga-
tók között találkozunk vele, aki később magyarosíttatta nevét Szilas Józsefre. Ezt az 
információt Zsiros Annával 1953. szeptember 8-án az egyik szentképen is megosz-
totta „Lelki atyád: Szilas József Szolinger József.” Egy másik szentképét pappá szen-
telése és első szentmiséje emlékére, Budapest, 1938. október 30. és Csanádpalota 
1938. november 1. Mindenszentek ünnepén jegyzettel látta el az 1953. esztendőre 
dedikálva. Az 1939-ben írt A kánonnevezés című doktori értekezését mindkét ne-
vével szignálta. 1939-ben Battonyán volt segédlelkész, majd Makón hittanár, 1941-
től tizenkét éven át dr. Csepregi Imre pápai prelátus munkatársa. 1950-ben egy-
házmegyés pap, a Szegedi Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet megbízott, 

34   Honthy Hanna (1893 – 1978) Kossuth-díjas színművész, operettprimadonna
35   Bihariné Papp Csilla közlése
36   dr. Szilas József (1912 – 1993) Született: Szolinger/Szólinger József püspöki általános helynök, 
címzetes apát, nagyprépost Csanádi székeskáptalan, kanonok. A szegedi Kegyesrendi Gimnázium 
gyorsíró helyezettjei között találkozunk először a nevével.
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majd kinevezett teológia rektora 1959-1977-ig. Aranymiséje 1988-ban Makón volt, 
mely várossal élete végéig megőrizte jó kapcsolatát.

Zsiros Anna előtt példaként járt hivatásának küzdő társa, dr. Csepregi Imre pá-
pai kamarás és prelátus, szentszéki bíró, Makó és korábban Elek plébánosa. A ma-
gyar történelem egyik legvitatottabb és legkegyetlenebb időszakában éltek, ke-
resztként közösen vitték a rájuk bízott és vállalt közösség sorsát. A szentképeken 
átadott üzenetek, kívánságok, imák a katolikusok közötti legmeghittebb kommuni-
káció jelei voltak. 1944. április 19-i keltezéssel Csepregi prelátus is adott egy ilyen 
„megszentelt” üzenetet „Örökkévalóság” kifejezésbe sűrítve, melynek csak a be-
avatott személyek érthették a jelentését – gettósítás, deportálás, háború –. A szer-
zetesek és a plébános vállvetve tették dolgukat, hitük és híveik, a rászoruló embe-
rek megsegítéséért. Nagy veszteség volt Zsiros Anna számára is, amikor 1954. feb-
ruár 14-én elhalálozott dr. Csepregi Imre, a tiszteletreméltó prelátus, akinek szol-
gálattétele 1944. szeptember 22-től 1945. július 1-ig Kelet-Csanád püspöki hely-
nökségével is kiegészült. 

A prelátus elvesztésével Emília nővér életének is lezárult egy fontos fejezete.

Átformált élet a Maros-menti Konstantinápolyban

Makót minden korban aktív egyházi és kulturális élet jellemezte, mely a zenével 
teljesedett ki. A nagy múltú Katolikus énekkar 1958-ban alakult újjá Kovács Mi-
hály37 káplán kezdeményezésével, akinek korábban két daloskönyve is megjelent, 
és az akkor szolgálatot teljesítő Borsos József38 káplán közreműködésével. Az ének-
karvezető Kovács Mihály volt, de a zenei karvezetés Zsiros Anna kántorra hárult, 
aki szép énekhangjával, művészi előadókészségével zeneileg alapos felkészítésben 
részesítette a Szent Cecília által védelmezett kórust.

1960-ban Szegeden, a Szent Gellért ünnep alkalmából a dómban is felléptek – 
közel negyven fővel –, s a Fogadalmi templom kórusával közös hangversenyt adtak.

A hangversenyt követően a két kórusról együttesen készült fotó idézi föl az ese-
ményt, melyet Cseh László sekrestyés őriz. A kórusban felesége, Cseh Lászlóné is 
énekelt.

A repertoárt a makó-belvárosi plébánia-templomban is előadta a szegedi szé-
kesegyház énekkara és a makó-belvárosi templomi egyesített énekkar. Az egyházi 
éven át vezette a hallgatóságot az ének és zene szárnyán Géber Jenő zenetanár, 
orgonaművész és Kartal József39, a szegedi Fogadalmi templom énekkarának veze-

37   Kovács Mihály (1916-2006) káplán, piarista szerzetes pap
38   Borsos József kanonok-esperes plébános a Makó-Belvárosi Szent István plébánián
39   Kartal József (1921-2011) piarista szerzetes, pap
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tője. Kovács Mihály, a makói énekkar vezetője kísérte magyarázattal a szép hang-
versenyt.40 

Az egyház működését az antiklerikális erők minimálisra szorították vissza, így a 
még meglévő mozgásterét nagyon át kellett gondolnia. Az egyházi egyesületek be-
szüntetésével a vallásos közösségek leginkább a kórusmozgalomban bontakozhat-
tak ki legálisan. A kórusmozgalom a zene szeretetén túl a közösségi élet színterei, a 
kapcsolattartás, az egyházi nevelés alapvető eleme volt, melyben Zsiros Anna kán-
torként és szerzetestanítói hivatással, itt is kamatoztathatta a pedagógiai tudását.

A határozott egyéniségű Zsiros Anna is lassan elfogadta, megtanulta az új rend-
szerhez való alkalmazkodást. Segítőkészségéről tapintatosan biztosította az embe-
reket, akik szívesen kerültek vele egy társaságba. A vidám alaptermészetű, de már 
jóval visszafogottabb, szakmailag felkészült, megbízható és közvetlen nővér élet-
re szóló barátságot kötött a kereskedelmi tanonciskola kitűnő tanulójával, Zsivola 
Évával,41 az egyház elkötelezett hívével. Másik lelki barátsága Zsivola Anna42 Tekla 
nővér szociális munkás, aki Szegváron egyik elszenvedője volt 1946. március 7-én 
a kommunisták támadásának. Emília nővér keresztlányául fogadta a család egyik 
gyermekét, akivel élete végéig tartotta a kapcsolatot, s lehetőségeihez mérten se-
gítette a neveltetését.

Zsiros Anna lelkében megmaradt szerzetes tanítónőnek. Erényei birtokában 
igyekezett a legjobbat kihozni magából és környezetéből. Különös figyelmet tanú-
sított a testileg elesettek, és a szegénységgel küszködők iránt. Egy évvel nyugdíjba 
vonulása előtt állították ki a véradó igazolványát. 1962. november 22-től évente 
két alkalommal adott vért térítésmentesen, mely jó egészségi állapotára és fele-
lősségtudatára utal.43

Szeretetpasztorálása sokaknak adott erőt. Több keresztgyermeke volt, akik 
előtt segítségével kinyílhatott egy szebb jövő kapuja.

Eljárt az idősebbekhez, akiknek besegített a házimunkában, vagy csak magá-
nyuk oldására beszélgetett velük az élet dolgairól, elősegítve a lelki megnyugvá-
sukat.

Számtalan fénykép tanúskodik arról, hogy gyermekek vagy felnőttek részére a 
szervezett zarándoklaton, kiránduláson, milyen oldott, vidám hangulat volt. 

40   Hírek: Új Ember. 1960. (16. évfolyam, 1-52. szám)1960-12-11 / 50. szám  Letöltve: 2020. 06. 
27. https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/UjEmber_1960/?query=miasszonyunkr%C3%B3l%20neve-
zett%20szeg%C3%A9ny%20iskolan%C5%91v%C3%A9rek%20Mak%C3%B3&pg=205&layout=s
41   Zsivola Éva (1925-1988)
42   Zsivola Anna (1911-1991) Szociális testvér. Tekla nővér. Martonosi Sándorné. Temették Makón 
1991. 03. 20-án a római katolikus temetőben. 
43   Lakása ekkor Makó, Szent István tér 22/b. Forrás: Véradó igazolvány. Lelőhely: Bihariné Papp 
Csilla
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Zarándoklatok, történelmi emlékhelyek megtekintése, színházi előadásokon 
való részvétel, jeles helyek, rendezvények (pl. Szent jobb Szegeden, szegedi sza-
badtéri játékok, Mátraverebély-Szentkút zarándoklat...) látogatásának szervezése-
kor filléres vonattal utaztak, melynek köszönhetően a régi kis fapados szerelvények 
közvetlen járatként, minimális viteldíj ellenében szállították utasaikat. E filléres vo-
natok az egész országot behálózták.

A nehéz átállás után ismét megtalálta Zsiros Anna kántorként is a helyét, kiala-
kította életvitelét, új kapcsolatokra tett szert, melyet vallásos lelkülete hatott át. 

Ha szükség volt rá, szívesen átment a szomszéd faluba vagy városba is helyette-
síteni, ahol tudott, ezúton is segített, legyen az orgonálás, temetésen, egyéb egy-
házi tevékenységben való közreműködés vagy hitoktatás.

Szabad idejében sokat olvasott, jegyzeteket készített. Lelkében azonban ott 
szunnyadt fájó tüskeként a társadalmi igazságtalanság, mellyel kapcsolatos kifa-
kadására személyesen átélt tapasztalata alapján adott hangot, úgy vélvén, akinek 
jó összeköttetései, előnyös kapcsolatai vannak, azok jobban tudnak érvényesülni. 

Kedves költői Ady Endre, József Attila, Juhász Gyula, akik maguk is erősen kö-
tődtek Makóhoz. Ezek a költők valamennyien lélekhez szólóan fogalmazták meg a 
társadalmi igazságtalanságot, aminél már csak az jelentett nagyobb élményt, ami-
kor Páger Antal vagy más művész előadásában hallhatta azokat. A számára fon-
tos társadalmi és hitéleti, vallásetikai kérdésről – bárki számára közérthető mó-
don – maga is lejegyezte gondolatait.

Nem találkozott személyesen József Attilával,44 az egyik legnagyobb magyar köl-
tővel, de megérintette a sorsa, miként az is, hogy ő is ugyanazon utcákon sétálhat 
Makón, ismeri azokat a családokat, házakat, melyek fontosak voltak a költő szá-
mára. Ezek mellett még egy személyes érv, ami hozzá kötötte: a testvére, Julianna 
– Gratiana nővér – Désen volt iskolanővér, ahol egy kis időre József Áron – József 
Attila apja – is megtelepedett. Ezekért személyes érintettséget érzett a költő iránt. 
Megpróbálta átélni azokat az embert próbáló helyzeteket, amelyek a valóságban 
is megtörténtek a költővel. Amikor a Liget utcán ment, fölidézte, milyen lehetett 
József Attila, milyen lehetett a legfiatalabb, kissé gyengécske Teltsch fiú, a Pali, aki 
osztálytársa volt az akkor már ismert költőnek. A kisgyermekeknek megtanította a 
Kedves Jocó! című verset, ami mindenkinél, Kovács Katicánál is nagy sikert aratott, 
hisz saját sorsát, sorsukat, kívánságukat mondta el:

44  József Attila (1905 – 1937)  magyar költő
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„De szeretnék gazdag lenni, 
  Egyszer libasültet enni, 
  Jó ruhába járni kelni, 
  S öt forintér kuglert venni...”

    József Attila: Kedves Jocó (részlet)

Juhász Gyula45 és Ady Endre46 nemcsak a Maros-menti Konstantinápolyhoz, fű-
ződő kapcsolatuk, hanem költészetük miatt is Zsiros Anna látóterébe  kerültek. Az 
istenes versek általi gondolatok új inspirációt adtak neki a szakrális élet magasság-
ba repítő érzetével. 

Az 1940-es és 1950-es években különösen Ady verseivel tudott azonosulni, s 
idézte szabadon, hiszen az érzéseivel azonosították. A szerzetesként átélt sorsa vit-
te közel e költészethez, melyet kora még nem tudott, nem akart kellőképpen meg-
érteni. 

Adynak a Maradandóság városában, Debrecenben töltött időszaka mély nyo-
mot hagyott Zsiros Annában, ahol a kövek, s a történelem őt is személyesen emlé-
keztették a költőre 

„Mikor elhagytak, 
Mikor a lelkem roskadozva vittem, 
Csöndesen és váratlanul
Átölelt az Isten...”
    Ady Endre: Az Úr érkezése

Szeretett Ady költészetéről, sajátos esszé-stílusáról és publicisztikai munkássá-
gáról elmélkedni. Több okból volt számára fontos. Ezt mélyítette el az ő makói idő-
szaka, melyet a Debrecenbe való visszaköltözése erősített tovább. 

Dr. Pápay Endre,47 a kiváló gyógypedagógus az érmindszenti, de már Vésztőn 
élő Pápay család leszármazottja, aki keresztnevét Ady Endre után kapta. A nagy 
költővel, majd halála után testvérével, Ady Lajossal48 szoros kapcsolatot ápolt.  

45   Juhász Gyula (1883 – 1937) magyar költő
46   Ady Endre (1877–1919) magyar költő, publicista
47   dr. Pápay Endre (1914–1998) gyógypedagógus
48   Ady Lajos Elemér (Érmindszent, 1881. január 29. – Bp., 1940. április 18.) irodalomtörténész, pe-
dagógiai író. Forrás: Benák Katalin: Érmindszent Ady Endre szülőfaluja. Szeged – Érmindszent, 2007.
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Ebbe a Pápay családba tartozott az érmindszenti Pápay Rózsika,49 Ady Endre iskola-
társa és egyik gyermekkori múzsája. Pápay Endre rendkívüli értelme már gyermek-
ként kitűnt. Ezt felismerve Ady Lajos támogatta tanulmányaiban, pályaválasztásá-
ban. Makón, a fogyatékkal élők intézményének megalakítása dr. Pápay Endrének 
köszönhető. Ebben az intézményben ajánlott fel tanítói állást Zsiros Annának, aki 
lehetőségéhez mérten támogatta, foglalkozásokat tartott a gyerekeknek. Az állást 
azonban nem tudta elfogadni, mert látta, hogy ahhoz speciális képesítésre lenne 
szüksége, ami hiányzott belőle, s az akkori lelki tusái közepette nem vállalhatta 
föl a sajátos sorsú gyermekek nevelését. Amikor tehette, s amikor már hiányzott 
neki Debrecen, elment a Pápay-iskolába, s foglalkozott a föltétel nélküli szerete-
tet sugárzó gyermekekkel. A Pápay házaspárral néhányszor a debreceni emlékeket 
idézték, akik a Tettamanti-féle házban laktak, közel Teltschékhez, a Liget utcában. 

Szoros kapcsolatot ápolt Páger Antal50 makói születésű színművész családjával. 
Többször vigasztalta őket, ugyanis a családot a fájdalmon túl közvetlenül is érintet-
te a művész 1945. márciusi döntése, amikor elhagyta az országot, és emigrációba 
vonult Dél-Amerikába, melyet filmjeinek feketelistás minősítése tetőzött. 

A színész családját bántotta, hogy a hazáját szerető és kiváló művész a politikai 
élet célkeresztjében szenvedett. Zsiros Anna, aki tisztelte a mélyen vallásos mű-
vészt, lelki támasza volt a nehéz években Páger Antal családjának Makón. A család 
több helyen lakott a városban, mint a Barcsai, a Szegedi, a Vásárhelyi, a Hunyadi és 
a Búza utcában is, az iskolanővérek zárdájának közelében. A háttérből figyelemmel 
kísérte Páger Antal sorsát, művészi útjának alakulását. Nagy örömet jelentett szá-
mára, amikor – nyugdíjba vonulásakor – megtudta, hogy Páger Antalt Cannes-ban 
a Pacsirta című filmben való alakításáért a legjobb férfialakítással ismerték el. 

A helyi alkotók munkásságát is jól ismerte, figyelemmel kísérte ars poeticájuk 
alakulását, mely feltűnik meditációjában is.

49   Pápay Rozália Érmindszenten született 1878-ban. Ady Endre: Hágár oltára című írásának egyik 
szereplője
50   Páger Antal (1899-1986) Kossuth-díjas magyar színművész
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Ismét Debrecenben 

Debrecenben élő hozzátartozóival – szüleivel és Lajos testvérének családjával 
–, Julianna húgával M. Gratianával, aki ekkor kántor és hitoktató volt Igalon, vagy 
Mária húgával, aki Budapesten élt, levelezés útján tartotta a kapcsolatot. 

Több alkalommal utazott haza Debrecenbe szüleinek gondozása végett. Így 
amikor betöltötte az 55. életévét, az akkori nyugdíjtörvény értelmében 1964-ben 
nyugdíjba is vonult, visszaköltözött gyermekkorának helyszínére, Debrecenbe, a 
Tégláskertbe, a Szepesi u. 23. számú szülői házba.

Otthon szívesen felidézte a Makón töltött időszakát. Az idő távolából szebbnek 
látta, s még nagyobb értelmet adott az akkori nehéz helyzetek kezelésének, mint 
pár évtizeddel korábban. Kívülről visszatekintve, összefüggéseiben látta az embert 
próbáló eseményeket, akár a háború vagy a szétszóratás időszakát. Hálás volt a 
Gondviselésnek, hogy adott neki annyi erőt, hogy felül tudott kerekedni a bajo-
kon, s emellett megadatott neki, hogy mindenben felfedezze a benne rejlő szép-
séget s a szeretet gyökereit. Amikor ezekről beszélt, hosszasan elgondolkodott az 
édesapja, s csak annyit mondott: – Tudjuk, tudjuk. Makón, még Jézus is jobb volt, 
mint itthon. 

Amikor beszélgetéseik során eljutottak eddig a megállapításig, elcsöndesültek, 
s lassan másra terelték gondolataikat. Emília nővérnek azonban mindig Makó ma-
radt az élet alfája és ómegája.

Szüleinek gondozása és keresztgyermekeinek keresztényi nevelése töltötte ki 
napjait. Beteg édesanyjának segített édesapja1 gondozásában, majd édesanyját,2 
ápolta. Az édesanyja temetési szertartását – ismerve testvéreinek álláspontját – ő 
készítette elő. 

Később anyagi javait egyesítve, testvére, Lajos segítségével egy garzon lakást 
vásárolt Debrecenben, ahol az önálló, szerény életét élhette.

Az Érpatakról Debrecenbe költöző Papp család három kisgyermekét, Csillát,  Bé-
lát és Zoltánt is keresztgyermekének fogadta, akikkel unokájaként szeretve foglal-
kozott. „Lehetőségeihez mérten segített bennünket, hogy az iskolai tananyagot mi-
nél jobban elsajátítsuk. 

1  Zsiros József 1966. május 20-án hunyt el.
2  Zsiros Józsefné 1975. január 25-én hunyt el
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Emellett felkészített a keresztényi életre, az elsőáldozásra, de vallásos énekeket 
és imádságokat is tanított, miközben a megfelelő erkölcsi normák elsajátítására is 
rávezetett bennünket. Dolgozó szüleink Anna néninél – akit keresztanyának, ma-
mának szólítottunk – biztonságos, jó helyen tudhattak bennünket. Szerettük Ke-
resztanyánkat, aki a vallás iránt elkötelezett, jó pedagógiai érzékkel könnyen rávett 
bennünket egy kis tanulásra, bármilyen tantárgyról is volt szó. Sokat festettünk, 
rajzoltunk és ollóztunk, mely élvezetesebbé tette az ismeretek elsajátítását. Ilyen 
pedagógiai módszert alkalmazott a „kis Jézus szívének gyógyítására” az általa ké-
szített kivágós sablonnal, amely  bennünket önvizsgálatra, jótékony cselekedetekre 
ösztönzött. A kis Jézus ruhácskáját átvágta Keresztmama, s lehajtotta a darabjait. 
Végül kilátszott a pirosra festett, fájó szíve, bánatának jele. Ahány jótettet hajtot-
tunk végre, annyi kis átvágott részt lehetett a kis ruhácskából fölhajtanunk. 

Végül nagy boldogság volt, amikor a kijelölt határidőre a ruhácska minden da-
rabja helyére került, s betakarta a kis Jézus vérző szívét is. Tanulság: a jó cseleke-
det elfeledteti a fájdalmat, a bánatot. Szeretteinket is jó érzéssel tölti el, ha szor-
galmasak, jók vagyunk.

Együtt jártunk a Füredi utcai templomba, amiről jobbára csak családi környe-
zetben beszéltünk. Mamában megmaradt egykori saját, és a hittanra, a templom-
ba járó családok üldöztetésének emléke, noha már senki sem zaklatta, mégis fél-
tett bennünket az iskolai megtorlástól. Mivel ekkor már fájtak a lábai, bennünket 
hívott segítségül, hogy egyikünk legyen mindig a  „bot”, aki segíti őt. A másik ket-
tő addig kedve szerint sétálhatott mellettük. 

Sokszor elvitt bennünket a közelbe kirándulni, múzeumba, miközben számos ér-
dekes történetet mesélt a magyar történelemből és a bibliából. Vidám, hétközna-
pi dolgokkal is meglepett bennünket. Egyik nyáron, amikor nagy meleg volt, fog-
ta magát, s a bérház összes gyerekét összehívta, s mindet elvitte fagyizni. Közben 
a makói emlékeiből idézett, kicsit kiszínezve, hogy érdekesebb legyen számunkra, 
melyek a Maros partján vagy a kisvasúton megesett dolgokról szóltak. 

Többször meghívta magához a makói keresztlányát is, aki testvérének hasonló 
korú lányaival gyorsan összebarátkozott.”3

*
Az idő múlásával egyre nehezebb volt számára a mozgás. Évek óta tartó látás-

romlása is kihatott az életére. Testvérével –  Júliával – ha ritkábban is, de még min-
dig gyakran írtak egymásnak. Ezúttal a februári Julianna névnapi és újévi köszön-
téssel küldte jókívánságait és csöndes zokszavát nehezedő mindennapjairól a nála 
tizenegy évvel fiatalabb testvérének Igalba: 

3   Bihariné Papp Csilla  – keresztlány – közlése
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„Drága Húgocskám! Nagyon kellemes ünnepeket és igen boldog, békés új évet 
kívánok Neked és az ismerősöknek is! Hogy vagy? Úgy várom soraidat, nem rossz a 
szemed, mint az enyém, de hiába. Vártam egy kis diót is, de az is elmaradt. Öregsé-
gére nagyon magára marad az ember. Úgy látszik ez a sorsunk. Meleg szeretettel 
millió puszi Emília és a család is.”4 

Leveleinek aláírása Emília, mely abban erősít meg bennünket is, hogy bármi-
lyen rendszer is volt, ő lélekben mindig szerzetes maradt. Ez az ő hűsége a hithez.

A korabeli fényképeket nézegetve érezni lehet azt a felszabadult, életteli köny-
nyed hangulatát, ami a valóságban átlenghette a pillanatokat. Ha életútját átte-
kintjük, még a hiányos ismeretünk ellenére is igaz „derűs egyéniségével, élénk ter-
mészetével, szorgalmas munkájával, nevelői rátermettségével, jó felkészültségével 
és kiváló átadókészségével kiérdemelte a gyermekek és szüleik szeretetét, megbe-
csülését, a felettes hatóságok elismerését...”5

Szoros kapcsolatot ápolt rendjének nővérközösségével. 
Figyelemmel kísérte II. János Pál pápa magyarországi látogatásait, hiszen a 

Szentatya kétszer is ellátogatott hazánkba. Először 1991. augusztus 16. és 20. kö-
zött, majd 1996. szeptember 6–7-ig. 

Az első pápalátogatáskor – a délelőtti, máriapócsi mise és a Könnyező Szűz-
anyánál lerótt kegyeletét követően Őszentsége Debrecenbe ment, ahol még 
ugyanezen napon, augusztus 18-án ökumenikus igeliturgián vett részt a reformá-
tus nagytemplomban, majd megkoszorúzta a Gályarab-presbiterek emlékművét, 
ahol Zsiros Anna is többször lerótta kegyeletét kisiskolásként és felnőttként. Azt 
követően II. János Pál pápa a hívekkel találkozott a református nagytemplom előtti 
téren, akiket megáldott. Zsiros Anna ekkor már komoly mozgásszervi panaszokkal 
küszködött, s az esős nap sem igen kedvezett, ő mégis elment, hogy találkozhasson 
a pápával, aki a megbékélésre és békességre hívott fel mindenkit az ökumené je-
gyében. Emília nővérnek különösen kedvesek voltak a pápa szavai, hisz szerzetes-
nővérként maga is ugyanazt vallotta.

Miután egészségének romlása miatt egyre nehezebben tudta ellátni magát, 
1996-ban beköltözött Debrecenben a Szent Erzsébet Otthonba, ahol az első két 
évben még keveset tartózkodott, számos dolgot intézett a városban. Keresztgyer-
mekeivel volt többnyire. Mellettük az óvodák, iskolák nevelőivel is szoros kapcso-
latot tartott, akikkel együtt munkálkodott a gyermekek keresztényi nevelésében, a 
hitéleti nevelés módszerének kidolgozásához tanáccsal szolgált. 

4   Postai levelezőlap, dátum nem olvasható
5   Emlékezés Zsiros Anna Mária Emília iskolanővérre. Boldogasszony Iskolanővérek Közössége, Deb-
recen.
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Hálával töltötte el, hogy megadatott neki a hír; II. János Pál pápa boldoggá 
avatta a Boldogasszony Iskolanővérek rendjének alapítóját, Terézia anyát 1985. 
november 17-én, s rá néhány évre, 1991-ben Makón is újra kinyithatta kapuit az 
egyházi iskola, – a SzIGNUM – Katona Pál plébános meghívására, a Boldogasszony 
Iskolanővérekkel. 

Nem kellett többé félni senkinek sem azért, mert templomba jár, vagy azért, 
mert az Úr szolgálóleánya... mint ő.

Az 1998-as esztendő másfajta örömmel is megajándékozta, amikor a legfiata-
labb keresztgyermekét, Csillát áldhatta meg házasságkötése alkalmából.

Ettől az évtől egyre több időt töltött idős szerzetestársaival, míg véglegesen is 
a Szent Erzsébet Otthon lakójává vált, ahol a szerzetesközösség nyújtott számára 
meghitt szerzetesi életet. 

A nővérek keresték a társaságát. Szerették. Optimista életszemlélete kisugár-
zott a környezetére.

A mélyszegénységben élő nőkön szabás-varrás tanfolyammal segítő M. Paulina 
nővér,6 aki szintén Debrecenben érettségizett, egyike volt azoknak, akik az otthon-
ban M. Emília nővér segítségére lehettek. Itt ismerkedett meg személyesen is vele. 
Már nehezen tudott járni, ezért botra támaszkodva ment a kápolnába a napi imá-
ira. Emília nővér, amikor már ágyhoz volt kötve, ameddig bírta, ott is tornáztatta a 
tagjait. Ezzel egyrészt a fizikai erőnlétét tudta tartani, másrészt elkerülhette a fek-
véssel járó nehézségek jelentős hányadát. Átélte a Megváltó szenvedését, áthatot-
ta a szeretet, a békesség és az elfogadás. Paulina nővér naponta áldoztatta Emília 
nővért, aki látta rajta, amint a szenvedés időszaka alatt elfogadta, megbékélt az ál-
lapotával. Türelemmel és csendben viselte a betegségét. 

Ilona nővér,7 aki az intézet gazdasági ügyeit intézte, fiatal szerzetesként ismer-
te meg Emília nővért. Többször beszélgettek. Elmondása szerint Emília nővér a ha-
lála előtt két héttel már teljes bizonyossággal tudatában volt földi útjának végével. 
Amit még el kellett rendeznie, megtette. Megbékélve várta az Időt. 

*

Zsiros Anna Mária Emília SSND, életének 95., szerzetesi fogadalmának 73. évé-
ben szentségekkel megerősítve 2004. május 3-ra virradóan visszaadta lelkét Te-
remtőjének. Elhunytát követő napon szentmisén adtak hálát érte Istennek.

2004. május 13-án 14 órakor Krisztus jegyesi gyűrűjével, imakönyvével és ró-
zsafüzérével rendtársainak sírjába temették el a debreceni Köztemetőben. Ugyan-

6   Árpási M. Paulina nővér (1947–)
7   Burger M. Ilona nővér. Makón, a Szignumban találkoztam vele, az ottani szolgálatakor 2011-ben 
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ezen a napon búcsú szentmisét tartottak érte a rendház kápolnájában. Makón 
kétszer is: nagy betegségében, s majd három évvel később, halálakor is ajánlottak 
érte misét. Boldog emlékű M. Emíliáról a szerzetes nővérek körében a következő 
megemlékezés hangzott el, melyet Pálos M. Margit iskolanővér, a rendtartomány 
titkára bocsátott rendelkezésre:

Kedves M, Emília nővérünk szívéből Jézus szólt a szülőkhöz, felnőttekhez:
,,Hagyjátok, hadd jöjjenek hozzám a gyermekek, s ne tartsátok vissza őket,  

mert ilyenek az Isten országa” (Lk 18, 16).  
Az isteni Gondviselés készítette föl erre a hivatásra. Kedves nővérünk a Sza-

bolcs-Szatmár megyei Érpatakon született 1909. június 5-én, szegény földműves  
szülőktől. A keresztségben Megváltónk nagyanyjának, Szent Annának a nevét kap-
ta. Édesapja 1912-ben a MÁV-nál vállalt munkát, mint fűtő, így a család Debrecen-
ben telepedett le. A család első gyermekét 8 testvér követte, és bizony nehéz volt 
a megélhetés. Annál is inkább, mert az édesapát az első világháborúban teljesített 
szolgálata miatt négy évig nélkülözniük kellett.8

A gondos édesanya azonban nem hanyagolta el gyermekei iskoláztatását. Anna 
az elemi és a polgári iskola négy-négy osztálya után - szíve hő vágyát követve - még 
a tanítónőképző intézetben is folytathatta tanulmányait, hiszen már gyermekkora 
óta foglalkozott a kisebbekkel. Maga köré gyűjtötte az utcájukban lakókat, mesélt 
nekik, tanítgatta őket. Közben a tanító Jézus hívó szava is megszólalt a lelkében, és 
az utolsó évfolyamot már szerzetes-jelöltként végezte a Svetits intézetben. Okle-
velének megszerzése után egy évig a szegedi anyaház elemi népiskolájának a ta-
nítónője volt, majd 1930. augusztus 18-án érkezett el számára a beöltözés boldog 
napja, ekkor vette föl a Mária Emília szerzetesi nevet. Egy év múlva fogadalmat 
tehetett.

Fogadalmas nővérként két évig kiskunmajsai, négy évig Makón az újvárosi, 
majd az államosítás előtti utolsó tanévben a belvárosi iskolánkban tanított. Köz-
ben 1937-ben örökre igent mondott Isten szerető meghívására. Élénk természeté-
vel, derűs egyéniségével, szorgalmas munkájával, nevelői rátermettségével, jó fel-
készültségével és kiváló átadó készségével kiérdemelte a gyermekek és szüleik sze-
retetét, megbecsülését és a felettes hatóságok elismerését. Az iskolából kikerült 
nagylányokat a Leánykörben fogta össze. Az államosításkor fájó szívvel mondott 
búcsút az iskolának. Két évig a közösség nővéreivel együtt végzett alkalmi munká-
kat. Velük együtt hurcolták el 1950. egy júniusi éjjelén Máriabesnyőre. Három hó-
nap elmúltával elhagyhatták a nővérek a tábort, s munkahely után kellett nézni-
ük. Emília nővér Makó-Belvárosban vállalt kántori állást, így mégis lehetett vala-

8   A kutatás alapján tartalékosként, a hátországban teljesített szolgálatot. Dr. Zsiros Mária szerint a 
családi emlékezet alapján, nagyapja az I. világháborúban nem harcolt a fronton.
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melyest kapcsolata azokkal, akiket addig nevelgetett. Tizennégy éven át, egészen 
nyugdíjaztatásáig teljesítette ezt a szent szolgálatot. Akkor is csak azért vonult visz-
sza, mert elaggott szüleinek lett a gondviselője. Édesapja egy év múlva meg is halt, 
de édesanyjával még tizenegy évig élt együtt, szeretettben és egyetértésben. Ke-
resztmamaként fölvállalta három gyermek vallásos nevelésének elősegítését, és 
általuk létesített kapcsolatot más gyermekekkel, óvónőikkel, tanítónőikkel. Igyeke-
zett átadni nekik a szívébe rejtett kincseket. 1998-tól – kisebb nagyobb megszakí-
tásokkal – a debreceni közösségben élt. Hisszük, őrajta is teljesedik az ígéret: „Akik 
az igazságra oktattak sokakat, tündökölni fognak, mint az ég csillagai.”

Rendtársaival együtt, szinte karnyújtásnyira nyugszik szeretett szüleitől.
 
Tehetséges, tisztalelkű családjának kivételesen alakult az élete, melyet a rend-

szerek csiszoltak. Zsiros Annának és testvérének, Juliannának szerzetesi életét el-
fogadta és tisztelte a környezete. 

Emília nővér idős korára már nem volt klerikális tényező a pártállam funkcio-
náriusainak szemében. Belső harmóniáját a szerzetesi élet, a vallási meggyőződé-
se tett teljessé, amit csak remélhetett akkor, amikor a szerzetesi életet választotta, 
melyet  életviteli fogadalmaként így fogalmazott meg: 

Irgalom – Szeretet –  Gondviselés.

Végül mind megadatott neki, remélve, hogy akikért imádkozott, azoknak is sze-
retetben teljesedett be az életük. 

*
Emlékeztetőül álljon itt egy térkép, mely a Csanádi Püspökség azon részletét 

mutatja, ahol Emília nővér a Tisza-Maros zugában teljesített szolgálatot a magyar 
történelem legnehezebb időszakában.

A térképen látható Makó és Püspöklele, a köztük elterülő püspöki uradalom-
mal. A kacskaringós Maros gátját a püspökség kisvasútjának egyenes nyomvonala 
kíséri. Állomásai: Dezső-major, Sándor-major, Püspöklele, Sándor-major, Makó, 
hogy Ingónál közelítse meg a várost, s a Szegedi utat keresztezve Szuszogónál be-
fusson a Liget utca végénél lévő rakodóhoz. 

Az ártér a püspökség eltartásán túl természetvédelmi látványosságban is gyö-
nyörködtette a kisvasúttal kiránduló iskolásokat a Püspök-kertbe, a Püspök-erdő-
be, Ökörjárásra, a folyókhoz, a matuzsálemi fák tövébe, mely az iskolások és felnőt-
tek kedvelt úticélja volt abban az időben, ahova maga Emília nővér is szeretettel ki-
rándult tanítványaival vagy felnőtt közösségével. 
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Zsiros Anna M. Emília | Gondolatok, idézetek
Részlet „gondolatainak könyvéből” saját kézírása
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Zsiros Anna M. Emília

Gondolatok, idézetek

Életük során sokan vezetnek naplót vagy emlékkönyvet. Küllemre lehet 
díszes, csatos, merített lapú, de lehet egy egyszerű kis négyzethálós iskolai 
füzet is. Emília nővér igen fiatalon nevezhette ki egyik füzetét azon gondo-
latainak lejegyzésére, melyek megérintették, vagy meditációjának lénye-
gét képezték. 

Ez a szép üzenetek gyűjteménye nem egy titkos napló volt, hanem egy 
olyan emlékkönyv, amely gondolatait tovább adhatta másoknak is, mint a 
szerzetes társainak, hittársainak, tanítványainak. Kevés sekélyes gondola-
tot találunk, mindnek megvan a maga háttérüzenete, melyet a sorok kö-
zül kiolvashatunk. 

Választott idézetei az erények birtoklásához kötődnek.
Látszik, amint változik az írásképe, melyet életkora, a szerzett életta-

pasztalata alakított. 
A füzetet – hagyatékának részeként – keresztlánya, Bihariné Papp Csilla 

őrizte meg. Minden magyarázat nélkül, nemes egyszerűségében álljon itt 
a kis füzet tartalma, mely nem világmegváltó ideákat kerget, hanem a min-
dennapi élet szépségére, igazságára rávilágító gondolatokat. 

A szerzetesek is választanak jelmondatot, egy igét, mely elhivatottságu-
kat tükrözi. M. Emília nővér választott jelmondata:

Uram, múltamat irgalmadba,
jelenemet szeretetedbe,
jövőmet gondviselésedre bízom. 
    Ámen.
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*
Amit Isten küld, azt hálásan kell fogadni, és nem szabad összeroskadni a jóságos 
Mennyei Atya kezének érintésére. Ha fáj is a szív, erősen kell állni, megnyugodva 
az Úr akaratában!!!

*
Mindenkinél jobban szeretem Jézust! Mélyen, megalázódva Isten színe előtt, aka-
rattal teli imám lesz: „Íme az Úr szolgálóleánya!”

*
„A hála a jó szívnek a megnyilvánulása, a hálátlanság a rossz szívre mutat!”

*
A szeretet a legdrágább kincs, többet ér minden gazdagságnál. Csak az lehet igazán 
boldog, aki igazán tud szeretni!

*
Minden emberi nagyság alapja a jellem, ez a lélekben rejlő titkos erő, amely – mint 
a láthatatlan gyökér a terebélyes fát – fenntartja díszében az egész embert! 
A jellem vonzereje óriási!

*
Az igazi jellem lelki nagyság, amely elsősorban a vallásban gyökeredzik!

*
Az elvekhez való ragaszkodáshoz határozott, erős lélek kell! 

*
Amit egyszer magad elé tűztél, amellett tarts ki minden ingadozás, habozás nélkül 
mindhalálig!

*
A szilárd, határozott jellemek minden dolgukban megbízhatók!

*
Az emberiség előtt, mint tündöklő nap ragyog: a jellem!

*
Minden szép jellemben a jóság az uralkodó elem.

*
Az emberi jellem koronájában a legszebb drágakő: a jóság! 

*
A jó ember folyton jóságot, melegséget áraszt maga körül, mint az égbolton ragyo-
gó nap!

*
A jellem egyik alapvonása: a becsületesség!

*
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A kötelesség teljesítése az embert jellemessé teszi!
*

Kitűzött életelvünk legyen, hogy a belénk helyezett bizalomnak, a ránk bízott fel-
adatnak teljes mértékben megfeleljünk!

*
Ha kötelességeink súlya alatt erőnket fogytán érezzük, akkor se csüggedjünk el, 
ne roskadjunk le, hanem lebegjen előttünk a kötelességteljesítés legnagyobb esz-
ményképe, a Megváltó!!!

*
A jellemnek alapvonása az őszinteség is. Az őszinte ember hatalmas lelki erőről 
tesz bizonyságot!

*
A barátság legfőbb tisztje, hogy a barátot szükség esetén híven megóvja minden 
helyzettől, amelyben Őt bármi homály érhetné. 

*
Nincs nehézség, amelytől a hű barát visszarettenne, nincs áldozat, amelyet ne vi-
selne örömmel, csakhogy barátja ne kerüljön visszás helyzetbe!

*
Ezután jó és szerető lélek leszek!!!

*
Mi legyek?

Mi legyek?  
Vezér? - hogy utáljon a nép, mely halálom után a helyemre lép.
Mi legyek? 
Művész? - hogy tapsoljanak nekem s kutassák folyton a magánéletem.
Mi legyek?
Szónok? - ki vizet prédikál s pincéjében otthon egy hordó bor áll.
Mi legyek?
Bankár? - rengeteg arannyal, amit a sírba nem viszek magammal.
Mi legyek?
Tudós? - ki a tudománynak él, bár tudja, hogy a halál ő tőle se fél.
Óh nem! 
Én ne legyek se egyik, se másik, túlzó büszkeségem sokkal többre vágyik,  más az 
én óhajom, ezért kérem én: - <Lehessek egy porszem Krisztus tenyerén>

*
Az igazi erény nemcsak ott ragyog, ahol sokan látják és dicsérik, hanem még in-
kább kell, hogy ragyogjon az áldott otthon rejtett falai között!
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*
Használd fel az időt, mert gyorsan lepereg!

Az elveszett idő meg nem térülő kár! 
*

A jól használt idő égi jutalmat vár!
*

Én nagyon szépen akarok élni! 
Mindent lélekkel átizzítani, ami test! 
Csupa lélek szeretnék lenni, 
felröppenő imádság, öröm, ujjongás Isten trónja elé. 
Amit az ember nagyon akar, azt el is éri! 
Így tanított hinni az édesanyám!

*
Ha lágy éneket hallottam, 
ha végigfutott valakinek a keze a zongorán, 
ha megpendítettek egy hegedűhúrt, 
össze kellett szorítanom a fogamat, hogy ne sírjak a fájdalomtól. 

*
Valami furcsa vad vággyal vágytam minden zene után, 
bár tudtam jól, hogy ez számomra a legelérhetetlenebb terület, 
hiszen csak fájni tud mindig, örökké. 
Életem legnagyobb bánata mindig ez volt.

*
Minél hősiesebb valaki, annál több lemondást vállal.
Minél inkább mátkája valaki az édes Jézusnak, annál jobban átérzi nagy küldetését.
Minél több lelket akar megmenteni, annál inkább mondja ki a legkülönbözőbb, 
néha kínzó kísértések idején: Vártalak!

*
Tudtam, hogy jössz! Rajtad győzedelmeskedve kell, hivatásomat betöltenem!

*
Ó Istenjegyesem áldott keresztje, jöjj, a lelkekért! Szívesen vonszollak fel a Kálvári-
ára, hogy rászegezzem emberi vágyaimat, földies érzéseimet!

*
Jézusom, köszönöm a szenvedéseket. Köszönöm, hogy így hasonló lehetek hozzád. 
Köszönöm, hogy a lelkeket veled megmenthetem.

*
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Tenni! Tenni! Jót tenni s minél többet és öntudatosan tenni. Nem akarok ebben 
kifáradni, mert nem ember kedvéért, nem színre, de isteni értékért teszem!

*
Igaz, hogy én csak apró kis munkákban oszthatom szét magam, de hiszem, hogy az 
a lélek, amivel teszem, az a jóakarat kisugárzik másokra, és egy parányit segít Isten 
elgondolása szerint megformálni a világot!

*
Aszerint állunk közel valakihez, amilyen mértékben foglalkozunk vele!

*
Hiszem, hogy az élet tele van örömmel, csak nekünk napraforgó módjára arra kell 
mindig fordulnunk, ahonnét zuhog az Isten kezéből áradó fény!

*
A szépség nem fontos ott, ahol a lélek érdekes!

*
Az életem csupa munka, de oly szívesen teszem, csak használni tudjak, csak érez-
zem, hogy a helyemen megteszem a kötelességemet.

*
A csönd mélyebben kapcsolja össze a lelkeket minden kimondott szónál!

*
Amíg jó könyv van a világon, addig senki nem lehet boldogtalan!

*
Aki hisz, az bízik, aki bízik, az alázkodik, s aki alázkodik, az már meg is tisztult!

*
Dobja el magától a múltakon való töprengést, építse lelkében inkább a jövőt, mely 
annál szebb lesz, minél többet szenvedett érte!

*
A közös szenvedés valahogy sorstársakká teszi az embereket és közelebb hajtja 
egymáshoz!

*
Lecsukódtak bús, nagy szemeim 

  Számára a világnak, 
  Nincs már nekik látnivalójuk, 
  Csak Téged, Téged látnak 

  (Ady Endre: Imádság háború után)
*

Mikor elhagytak,  
  Mikor a lelkem roskadozva vittem,  
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  Csöndesen és váratlanul  
  Átölelt az Isten. 

  (Ady Endre: Az Úr érkezése)
*

Mindig lángolni, izzani, lobogni kell annak, aki az életét az embertársai fölemelke-
désére akarja használni!

*
Ha csak egy parányival is előbbre vittem ennek a léleknek a magasságok felé való 
szárnyalását, akkor tudom, hogy nem éltem hiába!

*
A lélek más nem lehet „nem magának lenni végzete.” Néha elborítják sebek, bű-
nök feltéphetik, tévedések elhomályosíthatják, de ez csak felületi változás, mert a 
legbensőjében mindig önmaga marad!

*
Néha én is csupa öröm és kigyúlt lobogás vagyok, máskor meg el tudnék veszni ön-
nön szégyenemben, hogy embernek születtem!

*
Sohase rejtsünk el egy szép gondolatot, hiszen ez az egész világot felderíti!

*
Az emberi arc a gondolatok szerint alakul. Azzá leszünk, amire a legtöbbet gondo-
lunk. Dolgozzunk szüntelen saját eszményképünk megteremtésén! Erőket vonunk 
magunkhoz így, amelyek az elgondolt képet valósággá tömöríteni segítenek. Bár-
minek is képzelje el az ember önmagát, azzá teszi a sors, ha állandóan és kitartás-
sal arra gondol! Ezt édesanyám röviden csak így szokta kifejezni: Mindent elérhe-
tünk csak akarni kell!

*
Mindazt, ami feléd áramlik, add tovább és engedd körbe forogni, mert lelki dolgok-
ban mindenki annyit nyer, amennyit maga ad másoknak!

*
Ha az ember nagyobb kört fut be, mélyebb dolgok jutnak el a szívéig és jobban tud 
alázkodni az élet csodái előtt.

*
Minél többen veszik körül az embert, annál magányosabb!
A lelke elérhetetlen sóvárgás a szeretet után, de ez a végtelen érzékeny lélek nem 
találja meg az egyensúlyt. Valahol egy parányi hiba csúszott az ideális világnézetbe. 
És én megmondom, hol. – Nem haragszik meg érte? Maga csak esendő és változó 
embereknél kereste eddig a megértést és lelkének és szellemének a visszatükrö-
zését, de annak az Egynek elfelejtette fölmutatni, aki egyedül tud harmóniát cse-
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pegtetni a fiatal, lángoló lelkekbe, maga elfelejtette gyermekségének menedékét, 
az Istent! Dobja ki lelkéből a keserűséget, burkolózzon be a természetből áradó 
szépségbe, és a magasból sugárzó jóságba!

*
Légy boldog! De főképpen tégy boldoggá másokat! Szeress egész szíveddel, akkor 
előbbre viheted egy parányival Isten nagyszerű gondolatait!

*
Sokszor a lélek ura a létnek,
Sokszor a test parancsol az észnek.
Sokszor a szív tép, fáj, marcangol,
Sokszor a természet nyög, jajdul,
Sokszor a test fáj,
Sokszor a lélek,
Néha mindkettő.
– S ez az élet! –

*
Aki jól tud imádkozni, az jól tud élni!
Boldog lélek, ki jól tud imádkozni.

*
A bizalom áthat az egeken!

*
Állhatatos, kitartók legyünk az imában!
Ha imádságos lelkek vagyunk, és állhatatosak, az engedelmesség szellemében 
szentek leszünk.

*
Ima valakiért!

Egy titkos, féltve őrzött álmot hordok szívemben csendben. 
Csak te, te tudod ezt jó Anyám, már nem ismeri senki sem. 
Egy fohász száll a szívemből, amellyel hozzád fohászkodom, hallgass meg engem jó 
Anyám, hiszen „érte” imádkozom. 
A te jóságos szent kezed hintsen rózsákat útjára, a te jóságos  szent szíved adjon 
boldogságot számára. 
A te szereteted övezze glóriával körül fejét, a te szereteted ragyogja be s tegye bol-
doggá egész életét.
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Bihariné Papp Csilla búcsúztatója. 
Elhangzott 2004. május 13-án, Zsiros Anna M. Emília temetésén, 

a Debreceni Köztemető 2. sz. ravatalozójában
*

Drága Mamikám, Keresztünk!

Búcsúzzunk?
Nem hiszem, hogy ezt kellene tennünk, talán csak a személyes emberi találkozá-

sok maradnak el. A szívünkben – a lelkünkben itt vagy velem, velünk. Itt van a ne-
velésed, a tanításod, a magyarázataid. Itt van a hited, a szereteted, a jóság, az ön-
zetlenség. A mosolyod, a könnyeid és a tekinteted.

Igazán nagy szavak helyett egy-két emlékképet idéznék fel a te hosszú életed-
ből, mely lehet, hogy egy „95 szeletes torta” volt, és velünk 35 szeletet osztottál 
meg. Mondhatom ilyen ízletes és tartós nem jut mindeninek. Édes és néha keserű 
csokimáz, mégis a legfinomabb ízharmónia. Volt, akinek csak egy-két morzsa ju-
tott. Nekünk egész szeletek.

Emlékeztek?
Mennyi mindent tanított? Mindig volt megoldás mindenre, az életre, az ovira, 

iskolára, felnőtté válásra, munkára, a házasságra való felkészítésre. Útravalót min-
dig adott. 

A hétköznapok is – ma már tudjuk – ünnepek voltak. Mindent megtett a lelki 
életünkért, a szellemi feltöltődésünkért, és persze a testi, küllemi dolgainkért.

Volt nála mindig két sportszelet és egy boci csoki. 
Játszótér, játékok, könyvek, szép ruhák és még sorolhatnánk. Megérdemeltük?
Emlékeztek?
Télen a hóban szánkóztatott mindhármunkat, megtanított korcsolyázni. 
Amikor mi voltunk a bot, a kísérő, a támasza, mert bizony ő is segített minket és 

mi ezt vissza tudtuk adni?
Ahogy készültünk a karácsonyra, a Kis Jézus szíve ingecskéket hajtogattuk vele. 
Ahogy készülődtünk a húsvétra – bizony elvitt még locsolkodni is.
Amikor nyaralni vitt minket, amikor a fűben bukfenceztünk, amikor hintáztunk. 

Hórukk! Ahogy sétáltunk. Talán egyszerre fogta mindhármunk kezét. Féltve vigyá-
zott reánk. 
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Repült velünk, mint Mary Poppins, és így mutatta gyermeki szemeinknek a vi-
lágot.

Ahogy megtanította, hogy vigyázzunk mindenre. Ha mégis rosszat tettünk, ő 
egy picit belénk csípett. Így mutatta meg, hogy amit tettünk, nem helyes, és milyen 
fájdalmat is okozunk játékból.

Ahogy segített a szüleinken, mert tudták, hogy jó kezekben vagyunk. Van, aki 
törődik velünk.

És most mi lesz?
Talán nem tudatosult még bennünk, hogy már nem vagy közöttünk, hogy meny-

nyit tettél értünk! Óvtál bennünket. Önzetlenül. Önfeláldozóan.
Amit kaptunk tőled, az nem veszhet el, és senki el nem veheti tőlünk.
Önsajnálatot érzünk? Kérdések, pedig tudjuk a válaszokat.
Kihez megyek tanácsért, vigaszért?
Ki fog keresztet rajzolni a homlokomra?
Ki fog pofont adni az ördögnek?
Ki fog mosolyt és puszit dobni nekem?
Ki fog áldással utamra engedni?
Nincs már nekem Köri-mamám... És mégis!
Most azt mondaná: „Ne sírjál, hisz tudod, ahány könnycsepp, annyi vércsepp. 

Erős vagy. Van hited. Emlékszel? Ne búsulj hű barát, mert távozás nélkül nincs új 
találkozás. A távolság nem akadály azok közt, akik igazán szeretik egymást!”

Hitt és bízott bennünk. Megbocsátott. Segített mindig, még most, az utolsó na-
pokban is, pedig már nem is igazán tudta. Ő már a nagy útra készült, az örök nyu-
galomra. Az örök életre. Megbékélt.

Nehéz és mégis szép életed volt. 95 év. Az életed első felét a háborúk nehezí-
tették.

Először kérdezzük meg: - Hoztunk egy kis örömet, egy kis vigaszt öreg napjaid-
ra? Most mosolyogsz...

Figyelsz, vigyázol reánk, imádkozol értünk, és mi is érted.
Búcsúzzunk?
Köszönünk mindent.
Megpróbálunk méltón élni a tanításaidhoz, hozzád, az emlékeidhez, mint a 

nagy fogadalmaknál esküdtük: hitben, szeretetben, jóban, rosszban, gazdagság-
ban, szegénységben, betegségben, egészségben... Mindig kitartunk egymás mel-
lett. 

Szeretettel gondolunk reád: Csilla és Zoli, Béla Barnabás és Márta, Csaba és 
Rita, Pali és Marika.
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Ajánlólevél Joseph Schneller részére
Alaker György SJ ajánló levele dr. Csepregi Imre pápai prelátushoz

Forrás: SZIK PL Makó, 1944.
(A Katolikus Alföld –1936 és 1941 között – havonta megjelenő folyóirat munkatársa volt 

Alaker György SJ)
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 Joseph Schneller

Joseph Schneller életútja
az egyházi SCHEMATISMUS alapján

Német nyelvből fordította: dr. Fuchsz Máté PhD

Született: 1909. április 4-én Münchenben
Pappá szentelése Freisingben, 1934. május 6-án
Elhunyt 2003. december 30. Amerangban (végső nyugalomra helyezve: Babenshamban)

Lelkipásztori állomáshelyei:

1934. június 01. - szeptember 30. Kisegítő lelkész Altenerdingben, a „Gyümölcsol-
tó Boldogasszony” plébánián 
1934. október 01. - december 15. Káplán Steinkirchenben a Szt. Anna plébánián
1934. december 16. - 1936. április 30. Káplán Grüntegernbachban a myrai Szt. 
Miklós plébánián
1936. május 01. - 1936. december 31. Káplán és helyettesítő lelkész Jarzt-
Fahrenzhausenben a Mária Mennybemenetele plébánián
1936. szeptember 01. - 1936. december 31. Másodlagosan ellátja a hochenbrechai 
Szt. Margit plébánia kápláni feladatait
1937.  január 01. - 1938. szeptember 15.  Káplán Tachertingben a Miasszonyunk 
plébánián
1938. szeptember 16. - 1938. október 15. Kisegítő lelkész Söchtenauban a Szt. 
Margit plébánián
1938. október 16. - 1940. április 22. Káplán Pittenhartban a Szt. Miklós plébánián
1940. október 16. - 1945. július 16. Sorkatonai szolgálat (szanitécként)
1945. július 17. - 1945. december 15. Káplán és helyettes plébános Pittenhartban 
a Szt. Miklós plébánián
1945. december 16. - 1947. június 23. Káplán Obingben a Szt. Lőrinc plébánián
1948. június 24. - 1962. január 31. - Plébános Niklausreuthban a Szt. Miklós plé-
bánián
1962. február 1. - 1995. szeptember 30. Plébános Babenhamban a Szt. Márton 
plébánián
1995. október 01. - Áthelyezik Ruhestandba, majd nyugdíjazás
1996. április 18. - a Wasserburgi esperesi kerület tiszteletbeli kanonokja. 

Forrás: 
München-Freisingi Főegyházmegyei Levéltár.  2020. Dr. Benita Berning Erzbischöfliche 
Notarin, Freising, Németország
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Zsiros Anna Mária Emília SSND | szerzetes tanító 
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Zsiros Julianna Mária Gratiana SSND | szerzetes tanító 
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Az érpataki „Kistemplom”

Terdik Szilveszter | Az érpataki görög katolikus 
templom alaprajza
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Zsiros József és felesége, Zsiros Józsefné Miló Anna
Zsiros Anna szülei
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Zsiros Anna debreceni elemi iskolás | Vasúti szabadjegye
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Debrecen | Svetits Leánynevelő Intézet 

Nővérek a Svetits kertjében
Jobbról második: M. Immaculata nővér. Középen Zsiros M. Emília.
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Temesvár
Fotó: Kőszegi Bea

A temesvári hét alapítás egyik kollégiuma és a Notre Dame-zárdatemplom.

Generalats der Armen Schulschwestern v. U.L.Fr. | München
Fotó: Fuchsz Máté

Az anyaház 1957-ig volt Münchenben. Itt kapott engedélyt Zsiros Anna is
1930-ban a beöltözéséhez és 1937-ben az örökfogadalmának letételéhez.
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Szeged | Boldogasszony Iskolanővérek. Karolina Iskola. 
 Magyar Tartományi székhely (1923-1950). Az épületben kápolna, klauzura, tanintézmény.

Zsiros M. Emília 

Magyar Tartományi székhely kápolnája 
1930-as évek

Emília nővér fogadalmainak helyszíne.
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Kiskunmajsa | Zárda, udvari részlet
Az 1930-as évek eleje. Zsiros M. Emília is itt tanított.

Makó | Kálvária kápolna
Makó legrégebbi épülete, 1734-ben épült.

Szakrális emlékek „Öltöztető Mária-szobor” és a „Szentsíri két deszka-katona”.
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Makó-Újváros | Római katolikus templom és plébánia
(ma Szent László Király Plébánia) 

Makó-Újváros | Iskola
Vásárhelyi utca 72/A , a római katolikus templommal szemben,

ahol 1944-ben Kovács Katalint is tanította Zsiros M. Emília.
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Makó-Újváros | Zárda, iskola 
Búza utca felőli homlokzat. 

Makó-Újváros | Szefo Zrt. megváltozott munkaképességűek üzeme
Korábban zárda, iskola – felújított épület.
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„A szél kihívásaira a fa a gyökereivel válaszol”
Boldogasszony Iskolanővérek emléktáblája

Elhelyezve 2008-ban, a Szent László templom falán. Fotó: Horváth Antalné

Makó-Újváros | Bontás előtt 2009-ben
Az udvar felől. Még a zárda eredeti főépületével és raktáraival. 

Mellette a Szent László római katolikus templom.
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Makó-Belváros | Római katolikus templom 
(Szent István Király Plébánia) 

Makó-Belváros | Iskola és Nagyboldogasszony rendház
Napjainkban a SZIGNUM oktatási intézménynek és a Boldogasszony Iskolanővéreknek ad 

otthont. Háttérben a Szent István Király plébániatemplom.
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Iskolanővérek Makón
Középen Feller M. Tereziana főnökasszony, jobbról Zsiros M. Emília

A szerzetesnővérek kertjében Pünkösdkor 
Balról Feller M. Tereziana, jobbról Zsiros M. Emília
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Zsiros M. Emília osztálytanító a tanítványaival

Csoportkép 
(Középső sorban balról a második Emília nővér, mellette Tereziána nővér, mögöttük balról 

dr. Szilas József hitoktató, xy, xy, Halmai Ede kántor... )
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Emília nővér
Zsiros M. Emília szerzetes tanítónő
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Iskolanővérek kultúrcsoportja az 1930-as években
Középen Feller M. Tereziana főnökasszony, balról Zsiros M. Emília.

Mögöttük álló sorban jobbról a harmadik Köblös Mária.

Kalász Lányok Makó-Belvárosban 1944-ben
Középen Feller M. Tereziana főnökasszony, balról Zsiros M. Emília.
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A Maros-parton  M. Emília és Zsivola Éva

A kép hátoldalán:

Mindig így szeretnék melletted lenni - Évi
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A felrobbantott Maros-híd 1944 | Kovács Katalin, a megmentett gyermek | 
Ebédosztás
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Máriabesnyő | A Máriabesnyőre internált szerzetesnővérek 1950-ben
Makóról is ide hurcolták az iskolanővéreket, köztük M. Emília nővért is. 

Szétszóratás után | Zsiros Anna kántor
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A szerzetesrendek feloszlatása 
után

Zsiros Anna a lefoglalt és visszaszerzett 
kerékpárjával, mely munkájában nélkü-
lözhetetlen volt. 

Kirándulás a Maros árterén | Makó, 1950-es évek elején
Középen Zsiros Anna.
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Hangverseny után a Fogadalmi templom előtt
A szegedi dóm kórusa és a makói kórus közös hangversenye a dómban.

Zenei karvezető Zsiros Anna kántor, aki a második sorban jobbról a második. 

Szeged | Fogadalmi templom
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A Svetits Intézet rendi kápolnájának avatása | Debrecen, 1976. augusztus 24.
Emília nővér az első sorban ül, balról a második.

Zarándokúton a filléres vonattal | Makói hívek csoportja 
A 43. sz. ülőhelyen Zsiros Anna kántor.
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A Papp család
Emília nővér a keresztgyermekeivel és 

szüleikkel. Jobbról Emília nővér Csabával.
Középen Papp Pál, az apa Csillával, jobbján a 

felesége Pappné Lévai Mária, Bélával.

Családi körben
Jobbról: Emília nővér és testvére dr. Zsiros Lajos a feleségével, dr. Zsiros Lajosnéval. Mellet-

te Zsiros Mária (Emília nővér és Lajos testvére). Áll: Kerékgyártó Gyula (Zsiros Mária fia).

Zsiros Julianna | M. Gratiana nővér   
Kántor és hitoktató Igalban
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Áldás I.
Zsiros Anna M. Emília nővér megáldja a keresztlányát, Papp Csillát. 1998. augusztus 8.
A homlokra rajzolt kereszt az áldás, a szeretet jelképe.
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Áldás II.
Zsiros Anna M. Emília nővér megáldja a keresztlányát, Papp Csillát. 1998. augusztus 8.

Jelképes pofon az ördögnek, hogy távol tartsa...
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A Boldogasszony Iskolanővérek sírja Debrecenben
Itt nyugszik Zsiros M. Emília szerzetesnővér is.
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Forrás: Görög Katolikus Püspöki Levéltár, Nyíregyháza, 2018.

Zsiros Anna keresztlevele - másolat
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Generalat d.O.d.a. d.N.D. München Schulschwestern – Vollmacht „Felhatalmazás” 
Forrás: Szeged-Csanádi Püspöki Levéltár Szeged, 1930.

Rendi hozzájárulás a beöltözéshez | München, 1930.
Zsiros Anna a 3. sz. jelölt
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Generalat d.O.d.a. d.N.D. München Schulschwestern – Vollmacht „Felhatalmazás” 
Forrás: Szeged-Csanádi Püspöki Levéltár Szeged, 1937.

Rendi hozzájárulás az örökfogadalomhoz | München, 1937.
Zsiros Anna a 2. sz. jelölt
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(Urbancsok Zsolt főlevéltáros szíves kutatása alapján.)

Igazoló eljárás | Dr. Csepregi Imre egyházközségi elnök, plébános kérelme
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(Urbancsok Zsolt főlevéltáros szíves kutatása alapján.)

Igazoló eljárás | Zsiros Mária Emília szerzetes tanítónő kérelme
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Kimutatás a makói római katolikus népiskola tanerőiről
Zsiros Mária Emília az első oldal XII. állás sorszámon.
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(Gilicze János levéltáros szíves kutatása alapján.)

Iskolai Anyakönv | Kovács Katalin a 44. sorszámon bejegyzett tanuló
Az anyakönyvet Zsiros Mária Emília osztályvezető tanító vezette.
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Képek jegyzéke 
Címoldalon: Zsiros Anna M. Emília. Forrás: Bihariné Papp Csilla
 Oszlopfők. Részlet. Fotó: Fuchsz Máté, 2021.
    3 Oltalom. Selige Karolina. Freising. Fotó: Fuchsz Máté, 2021.
    7 Zsiros Anna M. Emília SSND. Örökfogadalmának tizedik évfordulóján. Makó, 1947. 
 Forrás: Bihariné Papp Csilla
125 Kisvasút nyomvonala Makó és Püspöklele között. Forrás: HM Hadtörténeti Intézet és 
 Múzeum. Magyarország Katonai Felmérése, 1941. Jelzet: B XV a 39; szelvényszámok:
 5565 ny (Makó), 5465 ny (Püspöklele) – Letöltés: https://adt.arcanum.com/hu/
126 Zsiros Anna M. Emília: Gondolatok, idézetek. Részlet. Lh. Bihariné Papp Csilla
136 Ajánlólevél Joseph Schneller részére. Alaker György SJ ajánló levele 
 dr. Csepregi Imre pápai prelátushoz. Forrás: SZIK PL Makó, 1944.
138 Zsiros Anna M. Emília szerzetes tanító. Forrás: Bihariné Papp Csilla
139  Zsiros Julianna M. Gratiana szerzetes tanító. Forrás: Bihariné Papp Csilla
140 Az „érpataki” Kistemplom. Forrás: http://www.delnyirseg.hu/?q=rghcjm
 alatta: Az érpataki görög katolikus templom alaprajza. Forrás: Terdik Szilveszter p. 148
141 Zsiros József és felesége, Zsiros Józsefné Miló Anna: Zsiros Anna szülei. Forrás: Bihariné
142 Zsiros Anna debreceni elemi iskolás. Vasúti szabadjegye. Forrás: Bihariné Papp Csilla
143 Debrecen. Svetits Leánynevelő Intézet. Forrás: Korabeli képeslap
 alatta: Nővérek a Svetits kertjében. Forrás: dr. Zsiros Mária 
144 Fuchsz Máté: Generalats der Armen Schulschwestern. Fotó: 2021.
  Kőszegi Bea: Temesvár (Magyar Tartományi Székhely. Alapítva: 1858.). A temesvári hét 

alapítás egyik kollégiuma és a Notre Dame-zárdatemplom. Fotó: 2015.
145 Zsiros M. Emília. Mellette: Magyar Tartományi székhely kápolnája. 
 Forrás: Bihariné Papp Csilla
  Alatta: Szeged - Boldogasszony Iskolanővérek, Karolina Iskola. Az épületben kápolna, 

klauzura, tanintézmény. Fotó: Benák K. 2018.
146 Kiskunmajsa – zárda, udvari részlet. Letöltés: https://adt.arcanum.com/hu/ Alatta:
 Makó: Kálvária kápolna. Fotó: Benák K. 2019.
147 Makó-Újváros: Római katolikus templom és plébánia. Forrás: korabeli képeslap
 Alatta: Makó-Újváros: Iskola. Fotó: Fuchsz Máté 2021.
148  Makó-Újváros: Zárda, iskola. Forrás: Szignum. Alatta: Makó-Újváros: Szefo Zrt. megvál-

tozott munkaképességűek üzeme. Forrás: Makona Kft./Polgármesteri Hivatal Makó.
149 Makó-Újváros: Bontás előtt. Forrás: Makona Kft./Polgármesteri Hivatal Makó. Alatta:
 Horváth Antalné: Boldogasszony Iskolanővérek emléktáblája. Fotó: 2021.
150 Makó-Belváros: Római katolikus templom. Forrás: Korabeli képeslap. 
 Alatta: Makó-Belváros: Iskola és Nagyboldogasszony rendház. Fotó: szerzői archívum
151 A szerzetesnővérek kertjében pünkösdkor. 
 Alatta: Iskolanővérek Makón. Forrás: Bihariné Papp Csilla
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152 Zsiros M. Emília osztálytanító a tanítványaival. Alatta: Csoportkép. Forrás: BIMTRA
153 Emília nővér. Forrás: Bihariné Papp Csilla
154 Iskolanővérek kultúrcsoportja az 1930-as években. 
 Alatta: Kalász Lányok Makó-Belvárosban 1944-ben. Forrás: SZIGNUM
155 A Maros-parton M. Emília és Zsivola Éva. Forrás: Bihariné Papp Csilla
156 A felrobbantott Maros-híd 1944. Forrás:
 https://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/Mako_monografia_sorozat/index_6.htmSulihíd 
 Alatta: Kovács Katalin, a megmentett gyermek Forrás: szerzői archívum.
 Alatta: Ebédosztás Forrás: SZIGNUM
157 Máriabesnyő. A Máriabesnyőre internált szerzetesnővérek 1950. – köztük Zsiros 
 M. Emília – Forrás: BIMTRA
 Alatta: Szétszóratás után. Zsiros Anna kántor. Forrás: Bihariné Papp Csilla
158 Szerzetesrendek feloszlatása után. Alatta: Kirándulás a Maros árterén. 
 Forrás: Bihariné Papp Csilla
159 Szeged. Fogadalmi templom. Fotó: Benák K. Alatta: Hangverseny után a 
 Fogadalmi templom előtt. Forrás: Cseh László és neje, Makó
160 Zarándokúton a filléres vonattal. Forrás: Bihariné Papp Csilla 
 Alatta: A Svetits Intézet rendi kápolnájának avatása. 
 Forrás: Forrás: Szeged-Csanádi Püspöki Levéltár
161 A Papp család. Zsiros Julianna Gratiana nővér. Családi körben. Forrás: Bihariné 
162 Áldás I. Forrás: Papp Béla videofölvételéből a képkivágatot Benák Katalin készítette. 
 Forrás: Bihariné Papp Csilla
163 Áldás II. Forrás: Papp Béla videofölvételéből a képkivágatot Benák Katalin készítette. 
 Forrás: Bihariné Papp Csilla
164 A Boldogasszony Iskolanővérek sírja Debrecenben – Zsiros M. Emília nyughelye. 
 Forrás: Bihariné Papp Csilla
165 Zsiros Anna keresztlevele. Forrás: Görög Katolikus Püspöki Levéltár, Nyíregyháza, 2018.
166 Zsiros Anna elemi iskolai értesítője. Forrás: Bihariné Papp Csilla
167 Zsiros Anna tanítói oklevele. Forrás: Bihariné Papp Csilla
168 Rendi hozzájárulás a beöltözéshez. München, 1930. Német nyelven. 
 Forrás: Szeged-Csanádi Püspöki Levéltár
169 Rendi hozzájárulás az örökfogadalomhoz. München, 1937. Német nyelven. 
 Forrás: Szeged-Csanádi Püspöki Levéltár
170 Igazoló eljárás. Dr. Csepregi Imre egyházközségi elnök, plébános kérelme. 
 Forrás: MNL CSML Makói Levéltár
171 Igazoló eljárás. Zsiros Mária Emília szerzetes tanítónő kérelme. 
 Forrás: MNL CSML Makói Levéltár
172/3 Kimutatás a makói római katolikus népiskola tanerőiről. 
 Forrás: Forrás: MNL CSML Csanád Megyei Tanfelügyelőség iratai XXIV. 502. 2599/1946.
174/5 Iskolai anyakönyv. Forrás: MNL CSML Makói Levéltár
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Felhasznált irodalom, források, adatközlők 

Felhasznált irodalom

Benák Katalin: Érmindszent Ady Endre szülőfaluja. Szeged – Érmindszent, 2007.

ÉRTESÍTŐ 1927., 1928., 1929.
A Debreceni Svetits-Intézeti Római Katholikus Tanítóképző-Intézet, Nőipariskola, Polgári Leányisko-
la, Leánygimnázium (liceum), Elemi Iskola Értesítője az 1926-27. iskolai évről. Összeállította: Mellau 
Márton tanítóképző igazgató. Debrecen.

Csepregi Imre: Napló I-IV. Kötet. Makó, Makó Város Önkormányzata, 2014.

Farkas M. Margaréta – Locker M. Margit: A Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek kong-
regációja története. Kézirat

IMÁDSÁG. A Miasszonyunkról Nevezett Szegény Iskolanővérek Szerzetestársulatának szokásos Imád-
ságai és Jámbor gyakorlatai. Szeged, 1934. Emília nővér hagyatéka. Lh. Bihariné Papp Csilla

Kovács István: Hódmezővásárhelyi életrajzi kalauz. Hódmezővásárhely, 2015.

Magyarország tiszti cím- és névtára. M. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium. 

A magyarországi apácarendek rövid ismertetése. Katolikus almanach. Bp. 1927.

Makó monográfiája. 1-6. köt. Makó, 1998.
 
Mező András: A magyar hivatalos helységnévadás / írta Mező András. - Bp.: Akad. K., 1982. 

Mervó Zoltánné: A debreceni iskolák. Levéltári segédlet az iskolatörténeti kutatáshoz. Összeállítot-
ta: Mervó Zoltánné.  p. 32. In. A Hajdú-Bihar megyei Levéltár Közleményei. 8. sz. Szerk. Gazdag Ist-
ván. Debrecen, 1975
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Benák Katalin

KŐRÓZSÁK
Töredékek Zsiros Anna M. Emília szerzetesnő életéhez

Zsiros Anna M. Emília SSND idővonala

1909. Június 5-én megszületik Érpatakon Zsiros Anna.
1916. Megkezdi elemi iskolai tanulmányait Debrecenben.
1926. Felveszik a Mária kongregációba.
1928.  Jelölt. Debrecenben belép a Miasszonyunkról neve-

zett Szegény Iskolanővérek rendjébe.
1929.  Népiskolai tanítói oklevelet kap a Svetits Intézetben, 

majd a szegedi anyaházba kerül, s az alsóvárosi isko-
lában tanít.

1930.  Müncheni Tartományi Központ hozzájárulása a beöl-
tözéséhez – Novícia. Fogadalma Szegeden.

1931. Ideiglenes fogadalmas nővér. Fogadalma Szegeden.
1931. Kiskunmajsán, a rend iskolájában tanít.
1933.  Makó-Újvároson szerzetes tanító.

Zárda és iskola: Búza u. 1.
1934. Második fogadalma Szegeden, a rendi kápolnában.
1937.  Müncheni Tartományi Központ hozzájárulása az 

örökfogadalmához. Helye: Szeged, rendi kápolna.
1944.  Átkerül Makó-Belváros Nagyboldogasszony rend-

házába. Elveszíti három testvérét a háborúban, 
ugyanakkor Makón megmenti tanítványát, Kovács 
Katalint.

1948. Egyházi iskolák államosítása.
1949.  Októberben a makói zárdák átadása az államnak, 

melyen mint egyik átadó volt jelen.
1950.  Máriabesnyőre internálják szerzetestársaival – ki-

vetkőzés – kántor a Makó-belvárosi, Szent István 
Király Római Katolikus Plébánián.

1958.  Újraalakítják a Katolikus énekkart, melynek Emília 
nővér a karvezetője, később Szegeden is fellépnek a 
dómban.

1964.  Nyugdíjba vonul.
Visszaköltözik Debrecenbe a családjához,
megkezdi személyes misszióját.

1998.  Debrecenben, a Szent Erzsébet Otthonban meghitt 
szerzetesi életet él.

2004.  Május 3-án Zsiros Anna M. Emília szerzetesnővér 
átadja lelkét a teremtőjének.
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