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Ki Hasznos Apollónia, a sző-
diek „Nővérkéje”, és mit je-
lent a neve mögött olvasha-
tó kétbetűs rövidítés? A Sző-
dön eltöltött közel másfél év-
tizeden kívül általunk kevés-
sé ismert életéről, sorsáról 
kérdeztük a 85 éves szerze-
tesnővért.

A rendtársai által csak Polli-
kának hívott Apollónia nő-
vér 1926-ban született Szol-
nokon. Nagyon jómódú, száz 
hold földön gazdálkodó, Be-
senyszögtől (Jász-Nagykun-
Szolnok megye) kilenc kilomé-
terre, alföldi tanyán élő katoli-
kus családból származik. Ő is 
– csak úgy mint testvérei és a 
hasonlóan a nagyobb telepü-
lésektől távolabb élő kortársai 
– a szülői háztól több kilomé-
terré lévő elemi iskolába nap 
mint nap gyalog tette meg az 
utat. Saját és öt testvérének éle-
te tragikus fordulatot vett, ami-
kor 9 éves korában szüleit egy-
más után, rövid idő alatt elve-
szítette. Először – másfél év-
vel húga születését követően, a 
gyermekágyon szerzett beteg-
ség következtében – édesany-
ja hunyt el, majd tragikus hir-
telenséggel elveszítették édes-
apjukat is. Ezt követően az ár-
vaságra jutott testvérek a kö-
zeli anyai nagyszülők majorjá-
ba kerültek. Nagyszülei hat sa-
ját gyermekük után még az ár-
ván maradt öt unokát is sze-
rencsésen felnevelték. A négy 
polgárit már Szolnokon végez-
te, majd felvették a nagyváradi 
tanítóképzőbe. Itt két évig ta-
nul, majd amikor a politika Er-
délyt ismét Romániához csatol-

ta, a bizonyítvány kiadása után 
visszakerül Szolnokra. Ezután 
– más lehetőség híján – katoli-
kusként egy évet a kecskeméti 
református tanítóképzőbe jár, 
majd következik még két év a 
városi angolkisasszonyoknál. 
Mivel nem volt kollégiumi szál-
lása, csak úgy tudta fenntarta-
ni magát, hogy a tanulás mellett 
„Nyilas Misi módjára” a város-
ban egy fi atal gimnazista lányt 
tanított. Ezen kívül, hogy ke-
ressen még valamicskét, kézi-
munkázott is: gyerekcipőket 
horgolt. Amikor az ötödik év-
folyamot kezdte, már beköl-
tözhetett a teljes ellátást nyúj-
tó kollégiumba. Ezután is 
folytatta a korrepetá-
lást, de a diákok már 
bejártak hozzá. A 
képesítő megszer-
zése után, 1948-
ban lép be apá-
cának a Ward 
Mária által ala-
pított Angol-
kisasszonyok 
rendjébe (CJ = 
Congregatio 
Jesu). Ezt 
követően két 
évig a városi 
gimnázium-
ban volt hit-
oktató, majd kö-
vetkezett a szer-
z e t e s r e n d e k 
diktatúra álta-
li 1950-es fel-
oszlatása. Ek-
kor visszakerül 
szülővárosába, Szol-
nokra. Mivel tanári diplo-
mával nem akart elmenni 
utcaseprőnek, inkább visz-

szament nevelőnőnek Kecs-
kemétre egy háromgyerme-
kes, jómódú családhoz. Innen 
1952-ben a 18 kilométerre lévő 
Nyárlőrincre került hitoktató-
nak. A legsötétebb Rákosi-kor-
szak közepén – mivel egy gyer-
meket sem mertek a megfél-
említett szülők hittanra beírat-
ni –, elvették hitoktatási enge-
délyét. Itt találkozott a későb-
bi sződi plébánossal, Antal Jó-
zseffel, akivel húsz évet töltöt-

tek az egyházközségben, 
majd innen kerültek 

át 1971-ben Sződ-
re. Az akkor már 
nagybeteg Delia 
plébános mellett 
Antal Józsefen 

(Iszkáz, 1912. 
január 25. – 
Göd, 1999. ja-
nuár 9.) kívül 
senki sem vál-
lalta a plébánia 
vezetését. (De-
lia István 66 éves 
korában, 1971. 
október 23-án 
hunyt el.) Hasz-
nos Apollónia 
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között a sző-
di egyházkö-
zség „min-
d e n e s e ” , 
azaz hitok-
tató, sekres-
tyés, kántor, 
eg yházkö-
zségi jegy-
ző, házve-

zetőnő, párbér-be-
szedő volt egy sze-

mélyben. Bizonyá-
ra sokan emlékez-

nek Trabantjára, no meg a sár-
ga Babettára… Sok minden 
készült az egyházközségben 
az itt töltött éveik alatt. 1971-
ben megerősítették a templom-
szentélyt, 1973-ban felújították 
a templom tetőszerkezetét, re-
noválták a homlokzatot. 1974-
ben kicserélték a templom és a 
torony ablakait, fűthetővé tet-
ték a templomi padokat. 1975-
ben történt meg az orgona vil-
lamosítása. 1977-től lettek ve-
zérléssel ellátva a harangok. E 
sorok írója 1976-ban, első osz-
tályos tanulóként, a hittanórán, 
a templomtorony alatti előtér-
ben, a Szokol rádiót tartva és 
azon a pontos időt hallgatva 
látta még, ahogy a nővérke de-
let harangoz. 1978-ban történt 
meg a plébánia tetőszerkezeté-
nek, 1979-ben pedig az ablaka-
inak a cseréje, 1980-ban zajlott 
az előző külső renoválás. Az 
atyával 1984-ig laktak Sződön, 
majd a fi atal Gedeon József  ér-
kezett a plébánia élére. Életük 
ezután Alsógödön, a Fürst Sán-
dor (ma Vasvári Pál) utcában 
folytatódott. Itt halt 1999-ben 
Antal esperes úr, majd Apolló-
nia nővér az örökségéből vett 
házat eladta, és a befolyt pénz-
zel unokahúgait támogatta. Ez-
után immár ismét szerzetes-
nővérként újra Kecskemétre, a 
rendházba került, majd néhány 
éve a zugligeti rendházban éli 
mindennapjait. 2008-ban Dr. 
Bábel Balázs kalocsa-kecske-
méti érsektől elismerő díjat ve-
hetett át a Kecskeméti Főplé-
bániához tartozó Szent Miklós 
Lelkészség temploma és közös-
sége anyagi és lelki szolgálatá-
ért.

Isten éltesse sokáig!

Volentics Gyula

Isten szolgája, Hasznos Apollónia CJ
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