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Kerekes Ibolya

SZEMLÉLŐDŐ DOMONKOS APÁCÁK SZEGEDEN 
(1948–1950)

A szemlélődő domonkos apácák kétéves szegedi élete és az odavezető út csupán 
egy pillanat a domonkos rend nyolcszáz éves történetében. Egy alig ismert, kis 

történet. Egy próbálkozás. Egy csepp a tengerben. De talán ebben az egy cseppben 
is megláthatjuk az egész tengert, hiszen a kolostor létrejöttében és rövid történe-
tében ott tükröződik a korszak szinte minden jellemzője.
 Magáról a kolostorról és működéséről kevés adatot találtam eddig. Mégis bízom 
benne, hogy ebből a néhány adatból is sikerül hiteles képet felvázolnom. Bár ez 
a kép itt-ott kissé homályos, kidolgozatlan, de a téma iránt érdeklődők számára 
talán még így is érdekes lehet. Írásomban elsősorban a közösség létrejöttének fo-
lyamatát igyekszem bemutatni. Az első jelentkezőktől a kolostor megszüntetéséig 
tartó közel három évtizedet. Közben arra is megpróbálok választ adni, hogy mi-
lyen társadalmi környezetben jött létre az új alapítás, és a közösség miért éppen 
Szegeden telepedett le.
 A szemlélődő domonkos apácák fontos szerepet töltöttek be a középkori ma-
gyar egyházban. Életüket, tevékenységüket a magyar művelődés- és irodalomtör-
ténet is számon tartja. Első magyarországi kolostoruk 1246-ban létesült Veszprém-
ben, ezt követte a mai Margit-szigeten 1248-ban épült Boldogasszony-kolostor, s 
még néhány az ország különböző pontjain.1 Virágzó szerzetesi életük a török kor 
idején pusztult el. Az utolsó domonkos apáca, Szegedy Erzsébet 1637-ben halt meg 
a pozsonyi klarisszák zárdájában.2

 1 Székesfehérváron, Németiben, Lábatlanban, Pécsett, Beregszászon, Besztercén, Kolozsvárott, Se-
gesváron, Nagyszebenben bizonyosan működtek még domonkos női kolostorok. Harsányi András: 
A Domonkos Rend Magyarországon a reformáció előtt. Nagy Károly Grafikai Műintézete, Debre-
cen, 1938. (Reprint: Paulus Hungarus – Kairosz Kiadó, Budapest, 1999.) 110–111.

 2 A rend középkori és újkori történetéről, művelődéstörténeti szerepéről bővebben pl. Bőle Kornél: 
Gyöngyvirágok és margaréták Árpádházi Szent Margit oltárán. Születése 700 éves jubileumának 
és szenttéavatásának ünneplése. Credo, Budapest, 1944.; Érszegi Géza: Árpád-kori legendák és intel-
mek. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1983. 103–179.; Harsányi A.: i. m.; Király Ilona: Árpádházi 
Szent Margit és a Sziget. Szent István Társulat, Budapest, 1979.; Madas Edit: Középkori prédikáció-
irodalmunk történetéből. A kezdetektől a XIV. század elejéig. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. 
2002.; Uő: Írás, könyv és könyvhasználat a középkori Magyarországon, 1000–1526. In: A könyv-
kultúra Magyarországon. A kezdetektől 1730-ig. Szerk. Madas Edit–Monok István. Balassi Kiadó, 
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 Kétszázharminc év múltán jött létre újra domonkos női közösség Magyarorszá-
gon. Tíz fiatal nő3 öltözött be Szent Domonkos ruhájába 1868. október 15-én a szom-
bathelyi domonkosok templomában. Mindannyian grazi és soproni származásúak, 
német illetve olasz anyanyelvűek, és domonkos atyák voltak már korábban is a lelki 
vezetőik. Ez az újonnan alakult közösség viszont már nem a világtól visszavonultan 
élt, hanem az időközben létrejött reguláris harmadrendhez csatlakozott. A nővérek 
külső, apostoli munkát végeztek, tanítással kezdtek foglalkozni. Kongregációjuk 
védőszentjének mégis egy szemlélődő domonkos apácát választottak, Árpád-házi 
Boldog Margitot. Első kolostoruk és későbbi központjuk Kőszegen volt. A közösség 
létszámának gyarapodásával aztán Kassán, Szombathelyen, Vasváron, Velemben, 
Szarvaskenden, Hómezővásárhelyen, Szegeden és Budapesten is létesült rendhá-
zuk. Az 1948-ig – az egyházi iskolák államosításáig – megadatott nyolc évtizedben 
az óvodától a tanítóképzőig különféle oktatási intézményeket vezettek, leányok ta-
nításával, nevelésével foglalkoztak.4 A nővérek egy része ún. karnővér volt – óvónők, 
tanítónők, a különféle iskolatípusok tanárai. Közülük nem egy egyetemet, zenea-
kadémiát végzett pedagógus. Mellettük, velük, értük dolgoztak az ún. laikanővérek. 
Mostak, főztek, takarítottak a kolostorokban és a rend különféle intézményeiben, 
dajkák voltak az óvodákban, ápolták a betegszobára kerülő internátusi diákokat, 
portaszolgálatot láttak el, varrtak, kertet műveltek, állatokat gondoztak, megjaví-
tották a megjavítanivalókat, gondját viselték az idős, elgyengült nővéreknek. Mun-
kájukkal a pedagógus nővéreket segítették, hogy azok minél jobban a tanulásnak, 
tanításnak, nevelésnek és az imádságnak szentelhessék életüket.
 Árpád-házi Boldog Margit szentté avatása előtt merült fel komolyabban Ma-
gyarországon a domonkos másodrend újjászervezésének gondolata. Ebben nagy 
szerepet játszhatott a szentté avatást kezdeményező mozgalom, és az erősödő 
igény Margit életpéldájának – a hazáért vállalt önkéntes áldozat – megvalósításá-
ra. Az első világháború, az 1918–1919. évi forradalmak, Dél-Magyarország megszál-
lása, a trianoni békediktátum, majd a második világháború hatalmas megpróbál-
tatásokat mértek az egész országra. Ebben a helyzetben a politikai vezetés széles 
összefogásra ösztönözte az egész nemzetet. Az összefogásban nagy szerepet vállalt 
a magyar katolikus egyház is. Sok más mellett például azzal, hogy olyan szenteket 
és boldogokat igyekezett követendő példaként állítani a társadalmi és gazdasági 
nehézségekkel küzdő ország elé, akik hasonlóan nehéz időszakokat éltek meg, a 
XX. század mély konfliktusokkal terhelt időszakaihoz hasonló korban élve mind-
végig hűek tudtak maradni hitükhöz, nemzetükhöz, hazájukhoz.

Budapest, 2003. 7–65.; Mezey László: Irodalmi anyanyelvűségünk kezdetei az Árpád-kor végén. 
A középkori laikus nőmozgalom, az Ó-magyar Mária siralom és a Margit legenda eredetkérdése. 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1955.; Schwarz Katalin: A nyulak-szigeti domonkos apácák könyves 
emlékei. In: A domonkos rend Magyarországon i. m. 246–275.; Deák Viktória Hedvig: Árpád-házi 
Szent Margit és a domonkos hagiográfia. Garinus legendája nyomában. Kairosz Kiadó, Budapest, 
2005. (Teológia V.) 

 3 Név szerint: D’Azula Anna M. Ágnes (Agnes), D’Azula Johanna M. Margit (Margaretha), D’Azula 
Rosalie M. Róza (Rosa), Ballin Anna M. Imelda, Fink Maria M. Dominika (Dominica), Lichtenegger 
Antonia M. Katalin (Catharina), Schwarz Anna M. Columba, Schrank Aloisia M. Emilia, Schönherr 
Amalia M. Magdalena, Steinbock Olga M. Aquinata. Ld. Árpád-házi Szent Margitról nevezett Do-
monkos Nővérek Levéltára, Budakeszi (továbbiakban: DNL), Beöltözések és fogadalmak könyve.

 4 Bővebben: Magyar Marietta Mirjam: Az Árpád-házi Szent Margitról nevezett domonkos nővérek. In: 
A domonkos rend Magyarországon i. m. 131–147.
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 Ezek közé a példaképek közé tartozott Árpád-házi Boldog Margit. Életpéldája 
hétszáz év múltán is erősen hatott. Egy olyan korban, amikor egy vesztett háború, 
s egy gazdasági világválság után a kommunizmus megerősödésével és egy új há-
borúval is szembe kellett néznie az országnak. A szemlélődő domonkos apácák ko-
lostorának létrehozásával egy olyan új közösséget kívántak életre hívni a magyar 
katolikus egyház vezetői, amely Margit példáját megvalósítva, szigorú szerzetesi 
életet élve, folyamatos imáit és önmegtagadásait a lelkek megmentéséért, hangsú-
lyosan is Magyarországért ajánlja fel.
 A renden belül a szemlélődő nővérek a férfi szerzetesek felügyelete alatt álltak, 
ezért a magyarországi domonkos rendtartomány tett lépéseket az alapítás érdeké-
ben. Bár kolostorépület és szerzetesi közösség még nem volt, de már jelentkeztek 
néhányan, akik hívást éreztek erre a szemlélődő domonkos életre. Ők – a domonkos 
atyák támogatásával – ausztriai és luxemburgi kolostorba léptek be, hogy ott meg-
kapva a szerzetesi képzést, Magyarországra visszatérve majdan részt vehessenek 
az újraalapításban.5

 Ilyen volt például Desits Margit. Kőszegen lépett be a reguláris harmadrendbe. Beöl-
tözésekor, 1902. augusztus 26-án a M. Evangelista nevet kapta. 24 éves volt ekkor. 
Két év múlva, 1904. augusztus 30-án tett fogadalmat Kőszegen. Majd húsz esztendőn 
keresztül élt és dolgozott tanárként, prefektaként az Árpád-házi Boldog Margitról elne-
vezett Szent Domonkosrendi Nővérek Kongregációjában. 45 éves korában nagy fordulatot 
vett az élete. 1923. május 19-én a szombathelyi megyéspüspök fölmentette fogadal-
mai alól, kilépett a reguláris harmadrendből, és a karintiai Friesachban lévő szem-
lélődő domonkos kolostorba lépett át. Új közösségében az Innocencia nevet kapta.6 
Kapcsolata továbbra is megmaradt a magyar domonkos rendtartománnyal. P. Szabó 
Szádok, a domonkos atyák akkori tartományfőnöke és P. Ratnik Domonkos rövide-
sen felvette a kapcsolatot a friesachi zárda főnöknőjével. Elkezdődtek az egyezte-
tések a másodrend magyarországi megtelepedésének lehetőségeiről és feltételeiről. 
Az újraalapításban Desits M. Innocencia nővérre is számítottak az atyák.
 Eközben dr. Brüchner László soproni kanonok jelezte az ottani domonkosok-
nak, hogy három fiatal leány – Dankó Margit, testvére Dankó Jolán, valamint Bédi 
Róza – szemlélődő domonkos apáca szeretne lenni. P. Szabó Szádok alaposan tájé-
kozódott róluk, majd személyesen is találkozott velük. Úgy látta, hogy alkalmasak 
lesznek mind a szemlélődő életre, mind arra, hogy részt vegyenek a másodrend 
majdani újraindításában. A friesachi kolostor főnöknőjével egyeztetve úgy dön-
tött, hogy a három jelöltet mégsem oda, hanem Luxemburgba küldi ki, hogy ott 
sajátítsák el a domonkos lelkiséget, és részesüljenek rendi kiképzésben. Terveik 
szerint a három fiatal fogadalmának letétele után Pia anyával (a friesachi főnök-
nővel), Desits M. Innocencia nővérrel és az esetleg még hozzájuk csatlakozó más, 
fogadalmas nővérekkel kezdik majd meg a magyarországi alapítást.

 5 A nővérek életrajzi adatait a DNL Belépő jelöltek könyve, a Beöltözések és fogadalmak könyve és a Kong-
regációnk megholtjai című kéziratos kötetek alapján a szerző gyűjtötte össze. Ezt a későbbiekben 
külön nem jelölöm.

 6 Desits Margit M. Evangelista, később M. Innocencia karnővér – született: 1878. április 13., Mór, 
beöltözés: 1902. augusztus 26., fogadalom: 1904. augusztus 30., fogadalom alól felmentve: 1923. má-
jus 19. Ismét belépett: 1938., fogadalom: 1939. október 23., meghalt: 1948. február 27., Szombathely.
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 A luxemburg-limpertsbergi szemlélődő domonkos kolostorban a Dankó testvérek 
karnővérjelöltek, Bédi Róza pedig laikanővér-jelölt lett. Beöltözésükkor Dankó Margit 
a M. Margit, Dankó Jolán a M. Antónia, Bédi Róza a M. Bartholomea szerzetesi nevet 
kapta. Margit nővér azonban a beöltözés után nem sokkal tüdőbajos lett, és meghalt.7
 1937-ben egy új karnővérjelölt érkezett Magyarországról: az akkor 23 éves Sze-
gedy Ilona.8 Szombathelyi születésű volt, az ottani domonkosok révén került kap-
csolatba a renddel. Alkalmasnak tűnő személyisége okán döntöttek úgy az atyák, 
hogy őt is Luxemburgba küldik kiképzésre. Beöltöztetésekor szerzetesi nevének is 
a M. Ilona nevet kapta.
 1937 végén a luxemburg-limpertsbergi kolostorban tehát három fiatal magyar 
nővér (Dankó M. Antónia, Bédi M. Bartholomea, Szegedy M. Ilona), Friesachban 
pedig két idősebb (Desits M. Innocencia és a kolostor osztrák főnöknője, Pia anya) 
készült arra, hogy néhány éven belül egyházjogilag is alkalmasak legyenek egy 
magyarországi szemlélődő domonkos közösség létrehozására.
 Ám a nácizmus előretörése keresztülhúzta a korábbi terveket. 1938 márciusá-
ban Hitler bevonult Ausztriába, feloszlatták a zárdákat. A friesachi apácáknak is 
el kellett hagyniuk kolostorukat. Innocencia nővért hazamenekítették Magyaror-
szágra, ahol újra felvételét kérte a harmadrendi nővérekhez. A rendi szabályoknak 
megfelelően az akkor már 60 éves nővér harmadszor is elvégezte a noviciátust, 
és 1939. október 23-án újból az örökfogadalmat tett.9 Bár korábban húsz éven ke-
 7 Szegedy M. Ilona közlése.
 8 Szegedy Ilona M. Ilona, karnővér – született: 1914. augusztus 10., Szombathely; beöltözése: 1937. 

Luxemburg – Limpertsberg, ideiglenes fogadalom: 1939. augusztus 5., ünnepélyes fogadalom: 
1946. október 27. Budapest, meghalt: 2011. december 16.

 9 DNL Belépő jelöltek és fogadalmak könyve. Desits Margit.

1. kép 
Magyar jelöltek Luxemburgban (1930-as évek vége).  

Balról jobbra: Dankó Jolán, Dankó Margit, Annunciáta, Bédi Róza
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resztül a M. Evangelista nevet viselte a magyar kongregációban, visszatérése után 
megtartotta a másodrendben kapott M. Innocencia nevet. A harmadrendet többé 
nem hagyta el. Kőszegen, majd Vasváron vezette a nővérek iskoláihoz tartozó in-
ternátust. 1948. február 27-én halt meg a szombathelyi kolostorban.
 A német hadsereg 1940 májusában foglalta el Luxemburgot. A limpertsbergi do-
monkos zárdát 1941. február 25-én oszlatták fel. Az apácákat Németországba vitték. 
Előbb a német–luxemburgi határ közelében fekvő eberhardsklauseni másodrendi 
kolostorba, majd rövidesen továbbszállították őket Arenbergbe, a harmadrendi nő-
vérek zárdájába. A magyar apácák innen menekültek haza Magyarországra, és csat-
lakoztak a harmadrendi nővérekhez. Mindhárman az első bécsi döntés után vissza-
kapott kassai kolostorba kerültek. Ennek elvesztése után, 1944-ben elváltak útjaik: 
Dankó M. Antónia nővér a kőszegi, Bédi M. Bartholomea a szegedi kolostorba, Szege-
dy M. Ilona pedig az újonnan alakult pesti tanulmányi házba kapott beosztást.10

 A másodrendben kiképzett magyar apácák tehát már mind Magyarországon 
voltak, amikor 1943. július 23-án XII. Pius pápa Rómában szentnek nyilvánította 
Árpád-házi Margitot.11 A római kihirdetés után három nappal, 1943. július 26-án, 
kezdődött a kőszegi anyaházban a harmadrendi nővérek vezetőinek évi rendes gyű-
lése. Ezen számolt be az általános főnöknő arról, hogy mind a domonkos atyák, mind 
az magyar katolikus egyház vezetői elérkezettnek látják az időt egy margit-szige-
ti szemlélődő zárda alapítására.12 Serédi Jusztinián hercegprímás egy gyógyszálló 
létrehozását javasolta, amelynek bevétele a szigetre települő apácák megélhetését 
biztosíthatná. Az alapítás megindítására a harmadrendhez tartozó Ébner M. Jozefa 
nővér vagyona lett volna az alaptőke. Két – meg nem nevezett – hölgy is jelent-
kezett az atyáknál, hogy szívesen belépnének az új közösségbe, s a magukkal vitt 
hozománnyal hozzájárulnának az alapítás költségeihez. A domonkos rendbe való 
felvételükhöz azonban sem a nővérek, sem az atyák nem járultak hozzá.13

 Néhány hónappal később, 1943. december 26-án P. Badalik Bertalan tartomány-
főnök leiratban értesítette a harmadrendi nővérek kongregációját a domonkos 
atyák Sopronban tartott tartományi gyűléséről, amelyen úgy határoztak, hogy a 
Margit-szigetre továbbra is szemlélődő életet élő apácákat szeretnének telepíteni, 
de ehhez a harmadrend közreműködését nem fogják igénybe venni.
 A második világháború eseményei miatt 1944-ben leálltak a zárdaalapítással kap-
csolatos hivatalos megbeszélések. A szigeti kolostor létesítésének időpontja az egy-
re távolabbi jövőbe került. Ám a háttérben továbbra is folytak az egyeztetések, pu-
hatolódzások. A domonkos atyák részéről elsősorban P. Badalik Bertalan, P. Implom 
Lajos és P. Ratnik Domonkos foglalkozott az üggyel. A második világháború lezáru-
lása után Budapesten kezdtek el keresni egy kisebb házat, amelyben egy néhány fős 
közösség minél előbb elkezdhetné a szemlélődő domonkos életet, s ahonnan később 
majd kinőhetne a margitszigeti alapítás. A házkereséshez a Luxemburgból 1941-ben 

 10 Szegedy M. Ilona közlése, valamint DNL Annalen der Congregation (A Kongregáció Krónikája) 
1896–1949.

 11 Gergely Jenő: A püspöki kar tanácskozásai. A magyar katolikus püspökök konferenciáinak jegyző-
könyveiből, 1919–1944. Gondolat Kiadó, Budapest, 1984. 318–319.

 12 A Margit-szigetre tervezett új kolostorról bővebben: Gilányi Magdolna: A margitszigeti domonkos 
kolostor épületének terve (1944). Tanítvány 2014/1. 62–70.

 13 DNL Annalen der Congregation (A Kongregáció Krónikája) 1896–1949.
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hazatért másodrendi apáca, Szegedy M. Ilona segítségét vették igénybe. Az atyák őt 
tartották a legalkalmasabbnak a majdani közösség vezetésére.
 Ebben a társadalmi és politikai háttérben folytak tehát a tárgyalások és a puha-
tolódzások a zárdaalapításról és a budapesti házkeresésről. 1946 januárjában vá-
ratlanul egy teljesen új helyszín és új lehetőség bukkant fel az ügyben: Szeged.
 A harmadrendi nővérek szegedi kolostorában élő, óvónőként dolgozó Simóka 
M. Innocencia nővér14 szervezőmunkájával jelentős szerepet játszott annak idején 
az Árpád-házi Boldog Margit szentté avatását kezdeményező országos mozgalom-
ban. Az ő közreműködését sejthetjük a P. Badalik Bertalannak címzett dokumentum 
mögött is, amelyet néhány szegedi értelmiségi írt alá 1945. december 27-én, Szent 
János apostol ünnepén.15 Ebben arra kérték a domonkos tartományfőnököt, hogy 
– mivel a főváros helyzete belátható időn belül nem teszi lehetővé a margit-szigeti 
zárda alapítását – fogadjon el egy felajánlott szegedi házat, hogy az itt létrehozandó 
kis közösségből majdan elindulhasson a margitszigeti alapítás. Azt is megemlítették 
a szöveg megfogalmazói, hogy az Alföldön egyébként is kevés a szerzetes, szemlélő-
dő kolostor pedig egyáltalán nincs. Annak a reményüknek is hangot adtak, hogy a 
Csanádi egyházmegye közelgő nagy ünnepén, az egyházmegye első püspökének, 
Szent Gellért vértanú–püspök halálának 900 éves jubileumán – 1946 szeptemberé-
ben – már meg is nyílhat a szemlélődő domonkos apácák szegedi rendháza.
 A dokumentumot Hamvas Endre csanádi püspök is megkapta, aki a kérelme-
zők mellé állt.16 Úgy tűnt, hogy hamarosan célba ér a kezdeményezés. Simóka M. 
Innocencia nővér közeli ismerőse, özv. dr. Tóth Mihályné – egy szegedi városi ta-
nácsos özvegye – ajánlotta fel kolostor céljaira a férje után megörökölt belvárosi, 
Madách utcai, húsz helyiségből álló kertes házát és minden ingóságát. Egyúttal azt 
is jelezte, hogy maga is be kíván lépni a közösségbe. Innocencia nővér megkérte 
és ideiglenesen meg is kapta eltávozási engedélyét Kovács Sándor szombathelyi 
püspöktől – az apostolkodó nővérek kongregációjának egyházi felettesétől –, hogy 
a harmadrendből a másodrendbe léphessen át.17 Hozzájuk csatlakozott volna még 
Bucsy M. Euphemia nővér, aki a háború végén tért vissza Ausztriából, a domonkos 
nővérek gleisdorfi kolostorából.18

 Mivel Hamvas Endre 1946 januárjában nem tudott kapcsolatba lépni Badalik 
Bertalan tartományfőnökkel, és Innocencia nővérék úgy tájékoztatták, hogy a lu-
xemburgi nővéreket ők nem tudták elérni, a Szentszék és a domonkos atyák főnö-
 14 Simóka Katalin M. Innocencia, karnővér – született: 1896. október 4. Herény (Vas megye), beöltö-

zés: 1927. április 18., ideiglenes fogadalom: 1928. április 20., örökfogadalom: 1931. augusztus 22., 
meghalt: 1956. július 10. Jászberény, Római Katolikus Szeretetotthon.

 15 Szeged–Csanádi Egyházmegye Püspöki Levéltára, Szeged (továbbiakban: SzCsEPL) Püspöki Hiva-
tal. Egyházigazgatási iratok. (továbbiakban: PH) 49/946.

  A „II. rend szegedi zárdaalapításának előmozdítására alakult bizottság” tagjai: Bálint Sándor, a bizottság 
elnöke, Havass Géza püspöki titkár, dr. Dávid Lajos, nyugalmazott egyetemi tanár, dr. Gaál Ödön 
államügyész, dr. Sáfrán Györgyi tanár, Acsay Ilona, a KALÁSZ, P. Békési István SJ, a KALOT csanádi 
egyházmegyei vezetője, valamint a Mária Kongregációkat képviselő Pálinkás János és Szegvári Lajos.

 16 SzCsEPL PH 49/946. Havass Géza püspöki titkár 1946. január 4-én kelt levele Schindele M. Remigia 
általános főnöknőhöz.

 17 SzCsEPL PH 49/946. Simóka M. Innocencia nővér levele Schindele M. Remigia általános főnöknő-
höz – 1946. július 10; Kovács Sándor szombathelyi megyéspüspök 1408/1946. sz. levele Simóka M. 
Innocencia nővérhez – 1946. augusztus 5.

 18 SzCsEPL PH 49/946. Bucsy M. Euphemia nővér és özv. dr. Tóth Mihályné levele Hamvas Endre 
megyés püspökhöz – 1946. június 24.
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kének beleegyezése pedig nem szükséges az új alapításhoz, megadta hozzájárulá-
sát az új kolostor szervezéséhez.19

 Hamvas püspököt azonban – a közelgő 900 éves jubileum miatti sürgetés elle-
nére – nem hagyta nyugodni az ügy. Még 1946 júniusában felkérte P. Petruch Antal 
jezsuita szerzetest, a szegedi hittudományi főiskola tanárát, hogy nézzen utána 
az alapítással kapcsolatos kérdéseknek.20 1946. augusztus 26-án végre személye-
sen is sikerült egyeztetnie P. Badalik Bertalan tartományfőnökkel. Ekkor derült 
ki számára, hogy a reguláris harmadrenddel ellentétben a szemlélődő apácák nem az 
adott egyházmegye püspökének joghatósága alá tartoznak, hanem közvetlenül a 
domonkos atyákhoz. Új szemlélődő alapítás tehát nem a püspök, hanem a férfi 
rend joga. Hamvas püspök ezen a találkozón szerzett arról is tudomást, hogy az 
atyák már előrehaladott tárgyalásokat folytatnak Rómával – mind az Apostoli 
Szentszékkel, mind a domonkos rend központjával – a másodrend újratelepedé-
séről. S arról is, hogy már évek óta élnek Magyarországon fogadalmakkal rendel-
kező szemlélődő apácák. Innocencia nővér pedig bármilyen határozottan állította 
is, hogy egyszerűen átléphet a másodrendbe, s alapító lehet az új kolostorban, az 
egyházi előírások ezt nem teszik lehetővé.21

 19 SzCsEPL PH 49/946. 88/1946. Hamvas Endre levele Simóka M. Innocencia nővérnek – 1946. augusztus 14.
 20 SzCSEPL PH 49/946. 6. Hamvas Endre levele P. Petruch Antalnak – 1946. június 27., P. Petruch An-

tal SJ válasza Hamvas Endrének – 1946. július 8.
 21 SzCSEPL PH 49/946. 6. Badalik Beralan tartományfőnök levele Hamvas Endre csanádi püspökhöz 

– 1946. szeptember 2.

2. kép 
Simóka Innocencia nővér a harmadrendi domonkos nővérek szegedi óvodájában
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 A találkozó után a püspök azonnal intézkedett. Még aznap felfüggesztette a ko-
lostor működéséhez adott hozzájárulását,22 majd csatlakozott a domonkos atyák 
kérvényéhez, amely a másodrend letelepítéséhez kért jóváhagyást a Szentszék-
től. Simóka M. Innocencia nővér átlépési engedélyét visszavonta a szombathelyi 
püspök. Tóth Mihályné belépését visszautasították ugyan a rendi vezetők, de nem 
zárkóztak el attól, hogy más módon részt vegyen a majdani közösség életében. 
A Madách utcai épületet kolostor céljaira alkalmasnak találták, s mivel az özvegy a 
ház felajánlását nem vonta vissza, 1946 őszén a domonkos rendtartomány részéről 
is elkezdődött szegedi letelepülés előkészítése.23

 A közösség elöljárójának Szegedy M. Ilonát jelölték ki az atyák. Problémát jelen-
tett viszont, hogy Luxemburg német megszállása és a nővérek kolostorának felosz-
latása miatt Ilona nővér nem tudott örökfogadalmat tenni. 1939. augusztus 5-én 
letette ugyan ideiglenes fogadalmát, de Magyarországra való hazatérésük után 
megszakadt a kapcsolat a luxemburgi nővérekkel, nem tudott kiutazni hozzájuk, 
hogy egyházjogilag is érvényes örökfogadalmat tegyen. Ehelyett évente megújí-
totta ideiglenes fogadalmát. Az érvényes örökfogadalom viszont előfeltétele lett 
volna annak, hogy a szegedi közösség vezetője lehessen. Végül a luxemburgi ko-
lostor főnöknőjének írásos engedélyének birtokában, 1946. november 3-án, a do-
monkos atyák budapesti rendházában, P. Ratnik Domonkosnak, P. Badalik Bertalan 
tartományfőnök megbízottjának jelenlétében letehette örökfogadalmát.
 Miközben Rómával folytak az egyeztetések, engedélyeztetések, kérvényezések, az 
1946. évi választások után Magyarországon a kommunista párt került hatalomra, s ez je-
lentős politikai változásokat hozott. Tóth Mihályné házát kisajátította az állam. Az épü-
letet több lakásra osztották, és az özvegynek csak egy kis lakrészt hagyva idegen lakókat 
költöztettek be. 1948 májusában jött hír arról, hogy az egyik lakás június elején meg 
fog ürülni. Az atyák akkori tartományfőnöke, P. Implom Lajos arra kérte a harmadren-
di nővérek tartományfőnöknőjét, Schindele M. Remigiát, hogy mielőbb járuljon hozzá 
Szegedy M. Ilona és Bédi M. Bartholomea nővér beköltözéséhez, mielőtt még mások 
igényelnék a megüresedő lakást. Néhány hét múlva Bucsy M. Euphemiát és Niczky M. 
Augusztinát is elengedte a harmadrend, ők is beköltözhettek a házba. Simóka M. Inno-
cencia nővér átvételére viszont határozottan nemet mondott P. Implon Lajos.
 Az Árpád-házi Szent Margit védelme alá helyezett kolostort 1948 szeptembe-
rében szentelte fel Hamvas Endre csanádi megyéspüspök. Az elöljáró – a koráb-
bi terveknek megfelelően – Szegedy M. Ilona lett, s a közösség tagja volt Bédi M. 
Bartolomea, Bucsy M. Euphemia, Dankó M. Antónia24 és Niczky M. Augusztina.25 
Az apácák elsődleges céljuknak a nehéz helyzetben lévő Magyarországért, magyar 
katolikus egyházért és a lelkek megtéréséért való folyamatos imát, engesztelést 
tekintették. A belvárosban éltek ugyan, szemlélődő szerzetesi éltre kevésbé alkal-

 22 SzCSEPL PH 49/946. 6. Hamvas Endre értesítése Simóka M. Innocencia nővérnek – 1946. augusztus 
26., Hamvas Endre levele Kovács Sándor szombathelyi megyéspüspökhöz – 1946. október 9.

 23 SzCSEPL PH 49/946. 6 P. Implom Lajos tartományfőnök levele Hamvas Endre püspökhöz – 1948. 
augusztus 20.

 24 Beöltözési és fogadalmi dátumaikat egyelőre még nem sikerült beazonosítanom.
 25 Niczky Jolán – M. Augusztina, karnővér – született: 1905. május 18. Budapest, beöltözés: 1927. au-

gusztus 18., ideiglenes fogadalom: 1928; örök fogadalom: 1932; meghalt: 1971. május 1. Budapest. 
A másodrenddel való korábbi kapcsolatáról egyelőre nem találtam adatot.
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3. kép 
Magyar domonkos nővérek a szegedi rendházban (1949)   

Balról jobbra:  Niczky M. Augusztina, Bédi M. Bartholomea (laika nővér fekete skapuláréban és 
fehér fátyolban), Bucsy M. Eufémia (hátul), Szegedy M. Ilona (szemüvegben), Dankó M. Antónia
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mas körülmények között, de igyekeztek megteremteni a belső csendet, hogy minél 
elmélyültebben figyelhessenek imáikra.
 Alig kétesztendőnyi közös élet adatott meg nekik. Bár a nővérek nem éltek tel-
jes visszavonultságban – hiszen a kápolnájukban tartott misékre és szentségimá-
dásokra a híveket is várták –, közösségük túl kicsi és túl fiatal volt ahhoz, hogy 
mély nyomokat hagyjon akár a szegedi katolikus közösség, akár a város életében. 
Csendes, engesztelő, imádkozó életük nem vonta magára a külvilág figyelmét. An-
nak ellenére sem, hogy 25 éves előkészítés után került sor az alapításra, s egy olyan 
rend indult újra, amely ugyan nagy történelmi múltra tekinthetett vissza, de há-
romszáz éve nem volt jelen Magyarországon. Az sem keltette fel a kortársak ér-
deklődését, hogy mindez olyan helyszínen történt, ahol évszázadok óta nem mű-
ködött szemlélődő kolostor. Ebben a nagy hallgatásban és elhallgatásban komoly 
szerepe volt annak a társadalmi és politikai környezetnek, amely nem kedvezett a 
szemlélődő szerzetesi életnek sem.
 1949. március 15-én Bucsy M. Euphémia nővér a következő levelet írta Hamvas 
Endre csanádi püspöknek: „Nagyméltóságú Püspök Úr! Kegyelemes Atyánk! Tisztelettel 
jelentjük, hogy perjelnőnket, Szegedy M. Ilonát március 14-én délután három óra előtt, egy 
detektív minden megokolás nélkül elkísérte a szegedi rendőrségre, amint mondotta, és még 
a mai napig nem jött vissza perjelnőnk.”26 A püspök dr. Halász Pált, a fogadalmi temp-
lom plébánosát bízta meg, hogy járjon utána az ügynek. Napokkal később derült 
ki, hogy Ilona nővért izgatás bűntette miatt előzetes letartóztatásba helyezték és 
vádat emeltek ellene.27

 Amint korábban már szó volt róla, özv. Tóth Mihályné házát – amelyet a domon-
kos rendnek ajánlott fel – 1946-ban kisajátította az állam, és több lakásra osztották 
fel. A szemlélődő domonkos apácáknak tehát nem volt önálló kolostoruk, társbér-
letben laktak. 1946. február 26-án az egyik lakó, Almási György azzal állt elő, hogy 
a nővérek kápolnájában tartott hajnali misékkel zavarják a ház nyugalmát, pedig a 
házban lakó munkásoknak nyugalomra lenne szüksége. Erre Ilona nővér – a vádirat 
szerint – azt válaszolta, hogy a saját lakásukban azt csinálnak, amit akarnak, őket a 
jelenlegi törvények nem érdeklik, mert ők arra Mindszenty bíborostól nem kaptak 
feloldást, hogy a jelenlegi államrendért dolgozzanak.28 Almási György ezzel a váddal 
ment el a rendőrségre, és megtette feljelentését. Március 14-én egy nyomózó ment 
ki a nővérekhez, és elvitte Ilona nővért. Az ügyész úgy ítélte meg, hogy „kijelentésével 
a demokratikus államrend ellen gyűlöletre izgatott, s mivel a büntetés előrelátható nagyságá-
nál fogva a megszökéstől alaposan lehet tartani, az előzetes letartóztatást el kellett rendelni.”29 
A vádemelés után a szegedi Csillag Börtönbe szállították át. Ügyét 1949. május 30-án 
tárgyalta a Népbíróság. Felmentő ítélet született, mert a tanúk mind kiálltak a do-
monkos apácák és vezetőjük mellett. Ilona nővért kiengedték a börtönből.
 Egy év múlva, 1950. június 9-én értük is elindultak az államvédelem emberei, 
hogy a többi szerzeteshez hasonlóan őket is elhurcolják. Csakhogy elvétették a 

 26 SzCsEPL PH 522/1949. Bucsy M. Euphemia nővér levele Hamvas Endre püspökhöz – 1949. március 15.
 27 SzCsEPL PH 522/1949. Dr. Halász Pál apátkanonok, Szeged-Belvárosi plébános 137/1949. sz. tájé-

koztató levele Hamvas Endre püspöknek – 1949. március 19.; a Szegedi Népügyészség 1949. nü. 
216/2. sz. értesítése a püspöki hatóságnak – 1949. március 19.

 28 SzCsEPL PH 522/1949. A Szegedi Népügyészség 1949. nü. 216/2. sz. határozata.
 29 Uo.
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házszámot. Az ott lakók nem hazudtak, amikor azt állították, hogy ott bizony nem 
laknak semmiféle szerzetesek. Amint a rendőrök a teherautóval elmentek, azonnal 
értesítették a nővéreket. Az összehangolt, országos rendőri intézkedésről mit sem 
sejtő apácák reggel bementek a püspökségre, és onnan kértek útmutatást, hogy mi-
tévők legyenek ebben a helyzetben. A Püspöki Hivatalban éppen akkor ocsúdtak az 
első döbbenetből, hogy mi is történt az elmúlt éjjelen, amikor Ilona nővérék meg-
jelentek. Először meglepődtek, hogy a domonkos apácák megmenekültek, majd azt 
javasolták nekik, hogy vegyék le a szerzetesi ruhát, azonnal hagyják el a kolostort, 
keressenek menedéket családjaiknál, ismerőseiknél. A püspökségtől és a belvárosi 
plébániától ott helyben civil ruhát is kaptak,30 hogy már abban menjenek vissza a 
Madách utcába, szerzetesi ruhájukkal se hívják fel magukra a figyelmet. A nővérek 
még aznap, a legszemélyesebb tárgyaikat magukhoz véve, elhagyták az épületet.31

 Másnap, 1950. június 10-én – immáron a helyes címen – megjelent a város és a 
Magyar Dolgozók Pártjának képviselője, hogy a többi rendházhoz hasonlóan itt is 
részletes jegyzőkönyvet vegyenek föl a nővérek által használt helyiségekben lévő 
összes ingóságról. A pincében lévő 3 db vaságytól, 1 db bögrétől, a padláson tárolt 
virágállványokig és 1 láda lomig, az 5 kg tarhonyáig és 60 üveg befőttig mindent 
számba vettek. Négyoldalnyi listát írtak össze.32 Hónapokkal később, 1950. novem-
ber 9-én egy városi raktárba hívták össze a volt szegedi rendházak megbízottait. 
 30 Gyulay Endre szóbeli közlése, amelyet ezúton is köszönök.
 31 Szegedy M. Ilona közlése.
 32 Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltára Szeged Városi Tanács VB. TÜK iratok. 

1-25/1950. 21. sorszámú leltár.

4. kép 
A domonkos nővérek Madách utcai háza napjainkban
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A rendőrkapitányság, a városi tanács és a püspökség képviselőinek jelenlétében 
visszaadták nekik az elkobzott tárgyak egy részét. Elenyésző részét. A domonkos 
másodrendből Szegedy Ilona volt az átvevő. A visszaadott tárgyakat felsoroló félol-
dalas (!) tárgylistának kb. A felét teszik a szerzetesi öltözet darabjai és más ruhada-
rabok. (Pl. habitus, skapuláré, kisfejkötő, homlokkötő, „gallérka”, fátyol, mellény, 
alsószoknya, trikó, hálóing, zsebkendő, harisnya, kötény.) A lista másik felében 
olyan tárgyakat találunk, mint például 1–1 db paplan, párna, párnahuzat, lábtörlő, 
hegedű, varrógép felsőrész, kosár, esernyő, nyugágy. A vissza nem szolgáltatott 
tárgyak városi és pártintézményekbe kerültek, azok berendezését gazdagították, 
az élelmiszereket pártszervezetek és népi kollégiumok kapták meg.33

 A szerzetesrendek feloszlatásakor a domonkos apácáknak is el kellett tehát 
hagyniuk kolostorukat, levetni szerzetesi ruhájukat, vissza kellet térniük a világ-
ba. Hivatásuk azonban nem szűnt meg, szerzetesi fogadalmuk érvényben maradt. 
Bár mindannyian külön folytatták útjukat, életüket, munkájukat, imájukat, lemon-
dásaikat, megpróbáltatásaikat ugyanazért a közös célért, a domonkos rendért és a 
lelkek megtéréséért ajánlották fel. Az egykori kolostor épülete ma is áll a szegedi 
Madách utcában, de már alig vannak, akik emlékeznének arra, milyen fontos pró-
bálkozás helyszíne volt egykor ez a magánház. Ezért is próbáltam meg most felvá-
zolni az alapítás hátterét, történetét, és felidézni azok emlékét, akik annak idején 
oly sok áldozatot hoztak a közösség létrejöttéért.34
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 34 Ezen a helyen is szeretnék köszönetet mondani az Árpád-házi Szent Margitról nevezett Domonkos 

Rendi Nővérek Apostoli Kongregációjának – különösen is Rauscher Aliz Dóra nővérnek és Deák 
Viktória Hedvig nővérnek –, hogy betekintést engedtek rendi irattárukba. Hálásan őrzöm Szegedy 
Ilona nővér († 2011) emlékét is, aki egykor megosztotta velem a szegedi kolostor alapításával kap-
csolatos emlékeit. Szintén hálás vagyok a németországi Lageban élő szemlélődő domonkos apácák 
bizalmáért, a Luxemburgban élt magyar nővérekre vonatkozó háttérinformációkért. Az 1. és a 3. 
képet a luxemburg-limpertsbergi kolostor utolsó főnöknője, Sr. Regina és a németországi Lage-Ri-
este szemlélődő kolostorának korábbi főnöknője, Sr. Susanna bocsátotta rendelkezésemre. Se-
gítségüket, támogatásukat ezúton is köszönöm. Köszönöm Bohán Béla SJ atyának, hogy felhívta 
figyelmemet a szerzetesrendek feloszlatása utáni napokban a szegedi szerzetesházakban felvett 
rendőrségi leltárjegyzékekre és a rendek megbízottainak visszaszolgáltatott tárgyak jegyzékére. 
Köszönöm a Csongrád Megyei Levéltár kutatószolgálati munkatársainak segítségét. Külön köszö-
nettel tartozom a Szeged–Csanádi Egyházmegye Püspöki Levéltárát vezető Szaplonczay Miklósné-
nak önzetlen segítségéért.


