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Tisztelt Olvasó!

A perkátai zárda épülete alapítása, megépítése óta a perkátai köznevelés és oktatás
egyik legfontosabb intézménye. Az idén már 142
éves zárda a perkátai óvodai nevelés első intézménye, megyénkben is az első volt az óvodák
között, hála a kedvesnővéreknek, illetve a Győrycsaládnak, Perkáta kegyurainak. A zárda később
az iskolai oktatás letéteményese is lett Perkátán,
volt kórház és napjainkban az egyik eredeti funkció, az óvoda mellett a helyi idősek és segítségre
szorulók ellátását végző Perkátai Szociális Központnak ad helyet.
A perkátai emlékezetben az időben levő
távolság miatt természetesen halványodik, de
örökre tiszteletre méltó helye lesz a vincés
kedvesnővéreknek, akik nemcsak az oktatásban
és a hitéletben tettek a perkátaiakért, hanem a
perkátai közösségi élet szervezésében is számos
területen segítették a perkátai gyermekeket és
fiatalokat. Sajnos, már nem él senki a
kedvesnővérek közül, de a legutolsó perkátai
kedvesnővér, Jozefa nővér emléke viszont
perkátai tanítványai és tisztelői miatt a mai napig
élő. Jozefa nővér több, a zárda és Perkáta történetével kapcsolatos dokumentumot és tárgyi
forrást, mint utolsó perkátai nővér megőrzött és
Perkátának visszaadott. A zárda történetéről,
feladatáról, működéséről a Perkátai Értéktár mostani kötete nagyon sok információval, adattal
szolgál, de az épület nagyon sok imát, nevetést,
fájdalmat és könyörgést is megélt, hiszen nagyon
sok gyermek és nővér életének része volt.
A kiadvány az egzakt adatokat dolgozza
fel, de csoda is kapcsolódik a zárdához, illetve a
zárdaoltárhoz, amely ma a katolikus templomban
látható és szintén Jozefa nővérnek köszönhetjük,
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hogy egészben megmaradt, hiszen az oltár szobrát ő őrizte meg és adta vissza nemrég Perkátának. Tehát a II. világháborúban, amikor Perkátán
többször váltotta egymást a front, szovjet katonák
törtek be a zárdába. A nővérek ijedtükben a kertben a málnásban próbáltak összekuporodva elbújni, de télen a levelek hiányában ez lehetetlennek tűnt. Viszont mégsem vették észre őket, amit
a nővérek Szűz Mária közbenjárásának tudtak
be. Ezután a katonák a zárdán belül randalírozni
kezdtek és a zárdaoltárba is belelőttek, amely
sérülés mind a mai napig megtekinthető.
Csoda volt ez az esemény, ahogy csoda
volt a kedvesnővérek közel 70 éven keresztüli
hivatalos perkátai munkája is, de a perkátai köznevelés ezen gyönyörű 142 éves épülete ma is
működik és a perkátaiakat szolgálja.

Somogyi Balázs polgármester
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A Zárda
Az 1868. évi 38. törvénycikk a községekre bízta, hogy addigi iskolájukat felekezeti jelleggel tartsák fenn, vagy községi jellegűre változtassák át. Perkáta is községire akarta átváltoztatni a
római katolikus iskoláját. A község kegyura azonban azzal, hogy magára vállalta a leányiskola
fenntartását és erre a célra Zárda alapítását ígérte, megakadályozta a katolikus iskola községesítését.
A Zárda alapítása és a leányiskolai oktatásnak az irgalmas nővérekkel való megoldása
mellett is állandóan növekedett a tanulók száma
és természetesen a község iskola fenntartási
terhe is, mert új állásokat, új tantermeket és ezek
fölszerelését, valamint tanítói lakásokat is kellett
biztosítani.
A Zárda, vele az óvoda és a leányiskola
megteremtésének elképzelése valószínűleg gróf
Győry László és Galgóczy Ferenc plébános gondolataiban született meg, az iskolai oktatás egyházi jellegének megőrzéséért, a községi iskolafenntartás többször felmerülő igénye ellenében.
A nagyszerű gondolathoz gróf Győry
László egyik leányának, Felicie-nek férje, gróf
Hunyady Imre járulhatott még hozzá, aki a Somogy megyei kéthelyi uradalmat, melyhez
Mesztegnyő is tartozott, birtokolta. Mesztegnyő,
az uradalom legnagyobb falujának számított.
Hunyady gróf 1872-ben apácákat telepített be a mesztegnyői, akkor üresen álló, hajdani
ferences kolostorba. Gróf Hunyady Imre és a
grazi Pauli Szent Vince (Krisztusi Szeretet Leányai) Irgalmas Nővérek vizitátora, valamint a
nyugat-magyarországi provincia igazgatója aláírásával megkötött szerződés szerint, Mesztegnyőn négy irgalmas nővér vett részt ettől kezdve
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a leányok iskolai oktatásában és az óvodai gondozásban. Kéthelyi gróf Hunyady Imre és
Radványi gróf Győry Felicie házasságkötése
1869. január 23-án volt, tehát a két család ismeretsége és kapcsolata, ebből a szempontból is
egyértelmű.
A nagyperkátai önálló leányiskola, vele
együtt a Zárda felépítéséről, majd annak fenntartásáról, szerencsére több korabeli irodalom és
feljegyzés maradt ránk.
Győry László gróf az építést 1873-ban
kezdte el és 1878-ban fejezte be.

A Zárda a megnyitás után
1878. augusztus 24-én, hajón érkezett
meg, Adonyba a Páli Szent Vincéről elnevezett
Irgalmas Nővérek egy csoportja, hogy másnap,
augusztus 25-én a nagyperkátai Zárda, benne a
kápolna felszentelésén és a beiktatásukon jelen
legyenek. Ugyanezen a napon írta alá és látta el
pecsétjével a német nyelven íródott alapító megállapodás okiratát az ausztriai, grazi tartományi
főnöknő Leopoldine Brandis és a perkátai gróf
Győry László.
A Zárda megszentelésének jeles eseményén, ahol a felszentelést Pauer János püspök
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végezte, részt vett Gróf Győry László, Galgóczy
Ferenc és a gróf lánya, Győry Terézia, és
Perkáta népe is. Az Irgalmas Nővérek augusztus
27-én nyitották meg az óvodát, és szeptember 9én az iskolát. Az első négy nővér, név szerint
Albrecht Katalin Flóra főnöknő, Dvorzák Ilona
Felicitas, Huszár Róza Kamilla és Trittwein Mária
Szeráfia. Az irgalmas nővérek, mindjárt ahogy ide
kerültek a faluba, elkezdték a szegényeket és a
betegeket látogatni. Ezeken a látogatásokon
Győry Terézia is többször részt vett. A falu népe
nagyon hamar megkedvelte őket. Az ezernyolcszázas évek végén bentlakókat is vettek fel a
Zárdába, A 18-22 növendék a környékbeli gazdatisztek gyermekei voltak zömmel.
1882. március 30-án meghalt az alapító,
Győry László gróf, Budapesten. Holttestét április
3-án hozták Perkátára és a község őszinte gyásza kíséretében helyezték el a családnak, a
templom alatt lévő sírboltjába. A gróf halála után
Teréz grófnő vette át a Zárda irányítását.
1902-ben a grófnő a Zárda melletti két telek megvásárlásával megnagyobbította az épületet, (megszüntette a nevelőintézetet és az így
felszabadult helyiségekben kórházat rendezett
be). Az alapfalak kiásásánál kidobált föld elhordására nem lehetett napszámosokat kapni, a
nővérek a nagyobb gyermekekkel éjnek idején
végezték el a földhordást. Az elkészült kórházat a
grófnő be is rendeztette. Az új kápolna és kórház
felszentelését dr. Városy Gyula megyéspüspök
végezte. A kórház dr. Gabler Lajos orvos vezetése alatt április 5-én nyílt meg négy beteggel. A
betegápolásra a rendi elöljárók Bohumitzky
Angela nővért helyezték a Zárdába. A kórházban
egy–egy szoba volt a férfi és női betegek és egy
rendelő az orvos részére. A kórházban csak
perkátai betegek nyertek elhelyezést, akiknek
kezelési költségeit a grófnő fedezte. Vidéki betegek felvétele csak a grófnő külön engedélyével
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történhetett. Ragályos beteget nem vettek föl a
kórházba, mert a kórtermeknek az óvodához való
közelsége, a ragály terjedését okozhatta volna.

A Zárda kórháza
1918-ban ünnepelte a Zárda 40 éves
fennállását. Augusztus 25-én reggel Kéri Ferenc
plébános segédlettel ünnepélyes szentmisét
mondott. Délután a Zárda udvarán gyűlt össze a
nép és Kéri Ferenc plébános, valamint a község
jegyzője méltatta az intézmény és a nővérek áldozatos munkáját. A község és a falu népe 1 000
– 1000 koronát, a Zárda régi növendékei pedig
100 koronát adományoztak a működéshez.
1919-ben a proletárdiktatúra őrült parancsait - hogy az iskolából eltávolítsanak minden
vallási jelvényt (feszületet, szentképet és szent
szobrot), kötelezve a szerzetes tanerőket, hogy
rendi ruhájukat levetve, világi ruhát öltsenek, és
esküt tegyenek arra, hogy a proletár eszmék
szerint fognak tanítani, - a perkátai nővérek megtagadták, csak azt kérték, hogy a tanév végéig
taníthassanak az iskolában. A proletárdiktatúra
bukásával ez a fájdalmas vihar is elvonult az
ország és a Zárda felett.
1920-ban elhunyt a Zárda első főnöknője,
Albert Flóra nővér, aki 42 évig volt annak a főnökasszonya.
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1921. évben megalakították a nővérek a
Leánykört azoknak a nagyobb leányoknak a részére, akik a táncba járás miatt, amely a Mária
leányoknak tilos volt, nem lehettek az utóbbiak
társulatának tagjai.
1928-ban ünnepelte a Zárda a jóságos
grófnő 85. születésnapját és a Zárda fennállásának 50 éves évfordulóját. Erre az alkalomra, a grófnő újra festette az épület kápolnáját és
renováltatta az egész házat. A jubileumon az
egész falu lakossága őszinte szeretettel vett
részt.
Mivel a leányiskola fejlesztésére szükség
volt, a grófnő két új tantermet építtetett, az épület
tulajdonjogának fenntartása címén, évi 20 pengő
házbér ellenében, átengedte a községnek.
Az 1929-31-es gazdasági válság az uradalmat is érintette. A grófnő a Zárda fenntartásának megszüntetésén gondolkozott, de az állam
sem vállalt át több terhet, ezért az a megállapodás született, hogy a grófnő marad a fenntartó, és
az állam, segélyt ad a működtetésre.
1934-ben az elöljárók, a helyben már
tizenkét éve működött Polgár Edita nővért tették
meg főnővérré. Az új főnöknő ismerve a helyzetet, szükségesnek tartotta a ház egyes részeinek
átalakítását. Az eredetileg négy nővér számára
épített lakás, természetesen szűk lett a 8–9–10
nővér részére. A szükséges számú lakás céljára
át kellett adni az egész kórházat, amely így végleg megszűnt, a Zárdában csak az óvoda és a
kézimunka osztály terme maradt meg.
Ugyanebben az évben december 5-én
megalakult a Hölgyek Jótékonysági Szeretet
Egyesülete, mely ez idő szerint a Katolikus Nővérszövetség néven működik.
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1936. október 28-án meghalt a perkátai
Zárda pártfogója Győry Teréz grófnő, aki már
hosszabb ideje betegeskedett A boldogult grófnő végrendeletében a Zárdát örökösének, Hunyadi Imre grófnak jóindulatába ajánlotta, aki azt
teljes szívvel pártfogásba is vette.
1937-ben a gróf fazsindely helyett, cserepeztette a Zárda tetejét és gyümölcsösét is megújítatta.
1937. március 9-én a Zárda gondjaira
bízva megnyílt a szeretetház négy lakóval. Az
évek folyamán gyarapodott a gondozottak száma,
kik csendben, megelégedetten éltek a Zárdával
szemben lévő kis otthonukban
1938-ban a rendi elöljárók fölmentették a
főnöknőt a tanítás alól, hogy teljes odaadással
foglalkozhasson a szegényüggyel és a szeretetház gondozásával.
Hunyady gróf a háborús állapotok kapcsán és családja biztonsága miatt elhagyta a
községet, de 1944. november 19-én visszatért
egy teherautóval Perkátára, és szerette volna a
Zárdában élő nővéreket rábírni a távozásra. Miután nyilvánvalóvá vált számára az elköltöztetés
sikertelensége, gépelte le és írta alá saját kezűleg az alábbiakat rögzítő levélpapírt:
„Alulírott, Hunyady Imre gróf, perkátai lakos
ezennel kinyilatkoztatom, hogy a perkátai kastély
teljes bútorzatát és egyéb ingóságait visszavonhatatlanul a Szt. Vince Rend perkátai Zárdájának
ajándékozom.”
Az iratot Csillag Jozefa kedvesnővér őrizte, és az általa átélt történetet is ő mondta el.
Miután megengedte annak lemásolását, hozzájárult ahhoz is, hogy a szöveget nyilvánosságra
hozzam. Teszem ezt azzal a jó szándékkal, hogy
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néhány vétkező bűnbocsánatára adódjon lehetőség ezáltal, hiszen Perkáta szerte köztudott, még napjainkban is - hogy a rend nővérei soha
nem használták a nyilatkozatot, és nem is kerültek hozzájuk a kastély bútorzatai és egyéb ingóságai sem. A bűnbocsánat útját ma már talán
csak az utódok egyengethetik, a templom és a
Zárda épületeinek jelenlegi elszomorító állapotának felszámolásában való segítségükkel.
A háború alatt a Zárda épülete nem
szenvedett maradandó sérülést. A háború után
az iskolák államosítása miatt az Állami Államosító
Bizottság a helyi szervekkel egyetértve határozatot hozott, hogy az egész Zárdát állami tulajdonba
veszi, ideiglenesen meghagyja a nővéreknek a
kápolnát és attól délre eső részt.
A Zárdát bezárták, később a kápolna harangtornyát lebontották, a harangja minden valószínűség szerint Pajor Horváth Ferenc plébános
jóváhagyásával, - ugyanis neki is volt szőlőföldje
ebben a dűlőben és kijárt dolgozni is – a háború
alatt eltűnt, vagy megsérült delet jelző harang
pótlására a Mélkuti szőlőhegyre került a kis
csőszház mellé, ahonnan az 1960-as években a
helyi Termelő Szövetkezet gépállomására került,
ahol 50 évet szolgált ebéd és munkaidő jelző
eszközként, pirosra festve. Lelkiismeretes
perkátai emberek mentették meg az utókor számára, és Ébl István, meg a szőlőhegyi gazdák
által állított, 2012. július 7-én felszentelt fakereszt
mellé állították egy haranglábra. Jelenleg a Győry
Kastély padlásterében nyílt helytörténeti gyűjteményben kapott méltó helyet.
A Zárdakápolna oltára, a rend feloszlatása után, 1950. augusztusában került át a templomba. Az oltárasztala, a szembemisézés elrendelése után a nagytemplom miséző asztalául
szolgált 2017-ig.
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A kápolna fa oltára
A nővérek tiszteletére helyeztük el a
templom oldalhajójába a Zárda eredeti állapotában megmaradt oltárát. Bálizs Péter atya támogatásával restauráltattuk a háború viszontagságait
megjárt Mária szobrot, ami az oltárszekrény éke
volt, melyet Csillag Ilona Jozefa nővér mentett
meg az utókornak és adományozott a perkátai
Római Katolikus Egyházközségnek, hogy emlékeztessen minket a nővérek több évtizedes áldozatos munkájára.
Perkáta ugyan több egyházi emlékkel
rendelkezik, de remélem egyszer, majd egy felújítás részeként, lesz erő és akarat arra, hogy a
Zárda épületének valamikor lebontott kis harangtornya, mint egy nagy kor, nagy emléke, visszaépítésre kerülhessen, és a Kastély helytörténeti
gyűjteményében őrzött harangjával teljessé válhasson. Legyenek olyan ünnepi visszaemlékező
alkalmak ott, amikor a megszólaltatása is külön
ünnepe legyen a résztvevőknek.
Nagy József
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Kedvesnővérek
A perkátai Zárda alapítása, illetve az
Irgalmas Nővérek Pauli (magyarul: Páli) Szent
Vince Szeretetleányainak Társulata Perkátára
telepítése, az óvoda és a leányiskola működtetésével, a példamutató neveléssel, véleményem
szerint, a mai napig a legfontosabb és legkiemelkedőbb lépés volt a község eddigi szellemi fejlődését illetően.
A kedvesnővérek szolgálatának lelki alapja, a személyes elkötelezettségük mellett, a Szent
Vince Rend megalakulási körülményeiben fedezhető fel.
Saint Vincent de Paul (Páli szent Vince),
egyszerű falusi emberek gyermekeként, 1581.
április 24-én született a dél-franciaországi Pouyben. Gyermekkorában apja állatait őrizte. Környezete korán felfigyelt jó képességeire és szülei
vállalva a taníttatása költségeit a ferencrendi
kollégiumba adták, Dax-ba. A papi hivatás vágyával végezte tanulmányait. Kitűnt társai közül,
beiratkozott a toulousei egyetemre. Apja halála
(1598) után tanítványokat vállalt, hogy eltarthassa
magát. Kitűnő pedagógusnak bizonyult, diákjai
rajongva szerették. 1600. szeptember 23-án pappá szentelték.
A Gondviselés de Paul Vincent-et választotta ki, hogy megszervezze a főúri hölgyek Szeretetegyesületét. A kezdet a beteglátogatás volt,
ami fokozatosan kiterjedt a szegények látogatására, gondozására. Marillac Lujza (Szent Lujza)
segítségével jólelkű falusi lányokat állított a szeretet „Jézusi" szolgálatába. Így alakult ki karizmájuk: a szolgáló szeretet és az egyesületük, 1633ban Párizsban, az Irgalmas Nővérek vagy más
szóval a Szeretet Leányainak Társulata (F.S.P. =
Società delle Figlie di Sancti Paolo).
13

A szolgálatra vállalkozókat e szavakkal
küldte a szegények közé: „Urainknak tekintsük a
szegényeket és a betegeket, mert Krisztus rejtőzik bennük, amint ők is Krisztus Urunkban ...
Csak jól gondozzák urainkat és parancsolóinkat,
a derék falusi embereket".
A szeretet leányait mindenütt ott találjuk,
ahol a fájdalom és a nyomor jajszava hallatszik.
Jelszavuk: Krisztus szeretete lelkesít minket.
Páli Szent Vince egy sallangmentes fogalmazása - a szolgálatról - így szól: "Késedelem nélkül mindenben elsőbbséget kell adni a
szegények szolgálatának! Ha imádság idején egy
szűkölködőnek gyógyszert vagy segítséget kell
nyújtani, nyugodt lélekkel lássatok hozzá a teendőhöz, s tevékenységteket imaként ajánljátok fel
Istennek. Ne nyugtalankodjatok, vagy ne legyen
bűntudatotok, ha a szegények szolgálatát részesítitek előnyben. Nem hanyagoljátok el Istent,
amikor Istenért távoztok el Tőle, megszakítjátok
az istendicséretet, hogy ugyanolyan módon valami mást vigyetek végbe."
1660. szeptember 27-én ment át a másik
életbe. XII. Kelemen pápa avatta szentté 1737ben, majd XII. Leó pápa 1882-ben a karitász védőszentjévé nyilvánította.
Szent Vince a szeretet summáját alkotta
meg. Jelenleg is minden karitatív működés a 350
éves vincei elgondolások kisebb-nagyobb átdolgozása. Műve túlélte a századokat, szelleme ma
is él!
Az Irgalmas Nővérek - a 19. századi elnevezésük, az általuk hordott ruhaviseletük miatt,
a „szürke nénék” - a grazi tartományból érkeztek
először magyar földre; első házukat Széchenyi
Franciska alapította Pinkafőn, 1852-ben. 185314

ban Pesten, a Terézváros-ban is megkezdték
szolgálatukat. Az önálló magyar rendtartomány
központi háza 1905-ben nyílt meg Budán, a Ménesi úton.
Az Irgalmas Nővérek minden évben, március 25-én megújították fogadalmukat egy esztendőre. A szerzetesi fogadalmuk lényege, hogy
a katolikus hitük szerint szabaddá váljanak Isten
és embertársaik szolgálatára: a szegénység, a
tisztaság és az engedelmesség fogadalma által.
Negyedik fogadalmukkal a szegények szolgálatára kötelezik el magukat. A szegények világában
készen állnak minden szolgálatra. Főbb munkaterületeik: betegápolás, szegénygondozás, árvák
nevelése, börtönpasztoráció, szegény gyermekek
tanítása, hajléktalanok gondozása. Szinte kezdettől jelen voltak missziós országokban is.

Perkátai kedvesnővérek
Az oktatás, a példamutató nevelés, a betegek, elesettek karitatív segítése mellett a
kedvesnővérek részt vállaltak a falu társadalmi
életében is. Már 1879-ben megalakították a Mária-lányok Társulatát, melynek első 12 tagját az
15

Irgalmas Nővérek gráci tartományi igazgatója
vette fel. Eljártak vasárnap délutánonként a litániára, az azt követő zsolozsmára, előadásokat
hallgattak.
A Mária-lányok közössége nem csak valláserkölcsi téren irányította a tagjait, hanem a
mindennapi élettel kapcsolatos gyakorlati ismereteket is nyújtott számukra. Vasárnaponként öszszegyűjtötték a kisebb iskolás gyermekeket is,
hogy azok játékkal, szórakozással, de felügyelet
alatt töltsék el a délutánt.
1882. március 30-át követően, Győry
László gróf halála után, Teréz grófnő vette át a
Zárdának és a nővéreknek a gondozását, akiknek
száma, időközben már hétre emelkedett.
A Zárdában kézimunka osztály nyílt meg,
hogy a falu leányai kézimunkázást tanulhassanak
egy nővér vezetése alatt. A grófnő egy nagyobb
leányt is kitaníttatott különböző kézimunkákra, aki
szintén segédkezett a leányok tanításában.
Gyakran tartottak háztartási ismeretekről is előadásokat.
Az iskoláskorú leányok ennek megfelelően - a tanulás mellett - varrni, hímezni, kötni, horgolni is megtanultak, tartalmas és hasznos elfoglaltságot kínálva a perkátiaknak a hosszú éjszakájú, téli időszakokra.
Gyermekkori élményem Perkátáról a
konyhákban, a sparhelt fölött elhelyezett kivarrott
falvédők, a szobákban, a keresztszemes, vagy
goblein varrással készült házi áldás bekeretezett
látványa, mindegyik a háziasszony sajátkezű
munkájaként, a Zárdában elsajátított tudomány
szerint, magukon viselve az egyedi alkotás változatos jegyeit is.
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Egy-egy ilyen alkotás elkészítésében, a
néhány hetes munka közben, egy gondolatébresztő könyv elolvasásának mélysége húzódik
meg, az olyan saját munkában, mint a
HÁZI ÁLDÁS
Hol hit, ott szeretet;
Hol szeretet, ott béke,
Hol béke, ott áldás,
Hol áldás, ott Isten
Hol Isten, ott szükség nincsen.
Ámen!
Milyen messzire jutottunk innen: először a
vásári egyformaság, bazári áruival, majd a későbbiekben a televízió által is silánnyá tett, időrabló, álnok fogyasztói műanyag-világgal. Nem a
technikai fejlődést kárhoztatom, hanem az azzal
megalázott szellem tunyaságát, amelytől például
távol esik egy Karácsonyra készült, kézzel kötött
pulóver értelmes öröme az elkészítésben, az
ajándékozásában, és a viselésében is.
Remélem, hogy a közeli, szebb jövőben,
lesz alkalma a Perkátán élő embereknek arra is,
hogy a saját kezük és fejük munkájával működtetett községben, a Zárdához hasonló intézményekben és a kedvesnővérek lelkületének önzetlenségével mérhető gondolatisággal rendelkezők
alakíthassák és tehessék teljesebbé az ott élni
akaró emberek lelkét és sorsát.
Az 1914. évben a Zárda kórházába sebesült katonákat helyeztek el és a meglévő két kórterem mellett, igénybe vették még az óvodát is.
Az óvodások a grófnő jóságából és költségén
egész nap a nővérek gondozása alatt voltak. Az
iskolás gyermekek sem járhattak rendesen iskolába, mert a hadbavonult férfiak helyett kellett
segédkezniük a gazdasági munkáknál.

17

A kórházban 1914. szeptember 19-től
1915. november 6-ig ápoltak sebesült katonákat.
Mivel akkor az orvosnak is be kellett vonulnia, a
grófnő a kórházat bizonytalan időre bezárta.
1917-ben Győry Teréz grófnő az irgalmas nővérek díjazására 9 000 korona névértékű hadikölcsön kötvényt tett le alapítványul.
1919-ben a diktatúra kormánya előbb megtiltotta az iskolában a vallásoktatást és megparancsolta, hogy az iskolából távolítsanak el minden vallási jelvényt (feszületet, szentképet és
szent szobrot).
Az iskolából összeszedett feszületeket a
grófnő a templom falain helyeztette el. A kormány
újabb parancsban arra kötelezte a szerzetes tanerőket, hogy rendi ruhájukat levetve, világi ruhát
öltsenek, és esküt tegyenek arra, hogy a proletár
eszmék szerint fognak tanítani, ha az iskolában
tovább akarnak működni.
A Perkátai nővérek megtagadták, a rendi
ruhájuk levetését, és a követelt eskü letételét is.
Csak azt kérték, hogy a tanév végéig taníthassanak az iskolában. Minthogy erre választ nem
kaptak, tovább folytatták a tanítást. A község
részéről semmiféle bántódás nem érte a Zárdát,
sem a nővéreket. Megnehezült azonban az
anyagi helyzet. A grófnő minden birtokát lefoglalták, így tőle sem kaphattak támogatást.
Kéri Ferenc plébános kieszközölte hogy a
község a nővéreknek, még arra az esetre is biztosított 14 000 koronát, ha nem is tanítanak az
iskolában, de legalább más téren működnek a
község javára. Mivel állandóan számolni kellett a
lehetőséggel, hogy kénytelenek lesznek eltávozni
Perkátáról, a plébános minden nővérnek 25 darab ezüst koronást adott, arra az esetre, ha mégis
el kell menniük.
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A proletárdiktatúra bukása után a nővérek
zavartalanul tovább folytathatták működésüket.

Katolikus leányiskola
1921. januárjában Győry Teréz grófnő,
hogy a falu asszonyai és leányai megtanulják és
megszeressék a házi vászon készítését, Mezőkövesdről fonó asszonyokat hozatott, akik az
üresen álló kórháztermekben laktak, fontak és
szőttek és erre tanították a falubelieket is.
1936. október 28-án érte a perkátai Zárdát
a legnagyobb csapás. Pártfogója, áldozatkész
jóakarója, Győry Teréz grófnő - aki már hosszabb
ideje betegeskedett, elgyengült és birtokainak
kezelését is néhai nővérének unokájára, Hunyady
Imre grófra kellett bíznia, akit örökbe fogadott azon a napon este 11 órakor csendesen elaludt,
visszaadta nemes lelkét az Úrnak.
A boldogult grófnő végrendeletében a Zárdát örökösének, Hunyady Imre grófnak jóindulatába ajánlotta, ki azt teljes szívvel pártfogásba is
vette.
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A Zárda nővércsaládja a Zárda falai között,
az óvodában, az iskolában, a kézimunka osztályban, az óvodások nyári napközi otthonában, a
Szívgárdában, a Mária-leányok Társulatában, a
Leánylevente Egyesületben és a Szeretetházban,
egyetlen célt szolgált: Isten dicsőségét, a lelkek
üdvét, a haza boldogulását.
1938-ban indult meg a Nyári Népünnepélyek rendezése, melynek fokozódó bevételét a
zárda a község szegényeinek segélyezésére
fordította. Karácsony táján cipő- és ruhasegélyben, a többi nagyobb ünnepeken szeretetcsomagban részesültek. A téli ebédeltetés is folyt, az
iskolások között napi 100 – 120 adag került kiosztásra. A szükséges élelmiszereket Hunyady Imre
gróf adta.
1939-ben ragadta el a halál a Zárda negyedik nővérét, Gergelyi Rafaella nővért, aki a
Zárda növendéke volt, majd mint nővér került
abba vissza és 31 évig működött benne, mint
tanítónő, látogatta a szegényeket és betegeket,
nyugalomba vonulása után is fáradhatatlanul
munkálkodott a ház minden dolgában. Sok seb
hegedt be, sok fájdalom enyhült meg áldozatos
szeretete nyomán.
Egy apró, személyes történetemet igazoló bizonyítékként tudom felhozni édesanyám viszszaemlékezését.
Elmondása szerint a perkátai temetőben
egyik évben, Mindenszentek napján: Melyik
kedvesnővér sírjára ültessünk virágot? A kérdésre Rafaella nővért választotta (Gergelyi Rafaella
1908-tól 1939-ig szolgálta Perkátát), mert a tanítási emlékek mellett, még egy olyan élménye is
maradt vele kapcsolatban, hogy egyszer négyötéves korában fülfájással vitte volna édesanyja
az orvoshoz, a Zárda mellett haladva Rafaella
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nővér, miután megtudta a bajt, orvos helyett
azonnal segített a bajon. Mint elmesélte ez mindennapos cselekedete volt a nővéreknek.

Leányiskola tanulói Jácinta nővérrel
Két év múlva 1941 januárjában újabb halottat gyászolt a Zárda nővér családja. Vidosfalvi
Kerubina nővér halt meg, aki 35 évig vezette a
munka osztályt, türelmes szeretettel. Vele már
több halott van a temetői sírboltban, mint ahányan kezdetben a Zárdát átvették és munkáját
elindították, amely a Zárda falai között, az óvodában, az iskolában, a kézimunka osztályban, az
óvodások nyári napközi otthonában, a Szívgárdában, a Mária-leányok Társulatában, a Leánylevente Egyesületben és a Szeretetházban, egyetlen célt szolgált: Isten dicsőségét, a lelkek üdvét,
a falu és a haza boldogulását.
1942 augusztusában Németh Mária irgalmas nővért elhelyezték. Helyette Csillag Mária
Jozefa nővért nevezték ki, aki egyenesen a noviciátusból jött.
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1944-45. A harcok ideje. Perkáta többször cserélt gazdát. Az apácák a Zárdában maradtak a rendi ruhában. „Egy tiszt, garantáló levelet hagyott náluk. A harmadik csoport a legnagyobb rosszat követelte tőlük. Az utolsó pillanatban tudtak elmenekülni. Családoknál, civilben
úszták meg a háborút.”
1947. február 26-án volt, a háború után,
az első adonyi esperes kerületi Katolikus Tanítókör gyűlése, melyhez helyet Pusztaszabolcs biztosított.
A katolikus magyar tanító küldetése címmel Csillag Jozefa perkátai irgalmas nővér tartott
előadást. Hangulatos és figyelmet lekötő előadásában állította mindnyájunk elé a katolikus tanító
szép hivatását.
„Aki az egyházat szolgálja, Krisztust
szolgálja. Tanítsuk meg gyermekeinket az evangélium szerint élni. Vezessük be a gyermekeket
Krisztus várába. Előadó a demokratikus nevelést
hangoztatta. Neveljünk az ő szellemében. Minden
tanító, mint eszménykép álljon a falu népe előtt.
Gyermekeinket ne csak a szentáldozásra készítsük elő, hanem velük együtt térdeljünk le az áldozati rácshoz - melléjük.”
Ezen
ülés
jegyzőkönyve
csak
impurumban készült el. Mivel 1948. június 22-én
bekövetkezett az iskolák államosítása, ezen
egyesület is megszűnt.
Egy, még a mai napig is feledni kívánt
torz eszme lélekromboló gyakorlatában 1948.
júniusában történt országszerte az iskolák államosítása, így Perkátán is. Ennek közvetlen előzménye Perkátán a megyei tanfelügyelőhöz fogalmazott, következő levél volt:
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„Tanfelügyelő Úr!
1930/1948. számmal hozzám juttatott megbízást
a leányiskola vezetésére vonatkozólag, lelkiismeretem tiltakozására nem fogadhatom el.
Perkáta, 1948. június 22.
Polgár Editta nővér”.
Ezzel az őszinte és kurta fogalmazással
ért véget a nővérek oktatói tevékenysége.
Perkátán így hetven éven át végezték a leányiskola működtetését a kedvesnővérek. Generációk
nőttek fel az ő nevelésükben és tanultak meg írni,
olvasni, számolni, de legfőképpen emberséget,
hitet, szeretetet, élni akarást és életrevalóságot
kaptak, házi-, kézi- és kerti munkák alapjaira is
megtanítva őket. Még a ma élő „perkáti” családok
életvitelében is felfedezhető az az önzetlenség,
melyet anyáink és nagyanyáink, dédszüleink
általuk kaptak és tették a magukévá úgy, hogy
emberi kapcsolataikban tovább is éltetnek.
A történelmi hűség érdekében, álljon itt
egy rövid idézet a perkátai Historia Domus-ból:
„1950. február 10. Állami államosító bizottság
(V.K.M.) kiszállt és az iskolák-óvodák államosítása kapcsán a helyi szervekkel egyetértve határozatot hozott, hogy az egész zárdát állami tulajdonba veszi, ideiglenesen meghagyja a nővéreknek a kápolnát és attól délre eső részt!”
Perkáta vallási, oktatási, egészségügyi és
kulturális életében, 70 éven keresztül tartó áldozatos munkájukkal, meghatározó szerepet játszottak a Szent Vince Rend nővérei.
A
rend
feloszlatása után két nővér úgy döntött, hogy
Perkátán maradva, az egyház szolgálatában
segíti a hitélet fenntartását. Polgár Editta nővér
1932-1948-ig a rend tagjaként a zárdában, 194823

tól 1988-ban bekövetkezett haláláig az egyházközségben szolgált. Csillag Ilona Jozefa nővér
1942-1948-ig a rend tagjaként a zárdában, 19481996-ig a perkátai egyházközségben hitoktatóként és kántorként szolgálta Perkáta lakosságát,
majd nyugalomba vonulása után az Irgalmas
Nővérek Ménesi úti rendházának lakója lett.

Edita nővér óvodások közt
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Végezetül lássuk mindazoknak a nővéreknek névsorát, akik eddig a perkátai zárdában
működtek, különböző munkakörökben.
Főnöknők:
Albrecht Ilona
Gábor Olga
Nagy Pia
Polgár Edita,
mint tanítónő
mint főnöknő

1922 – 1938
1934. óta

Tanítónővérek:
Dvorzák Ilona Felicitas
Huszár Kamilla
Dánai Gilberta
Huszár Valéria
Bömmel Pia
Gyönyör Ágnes
Bauer Hyacintha
Vidosfalvy Kerubina
Gergelyi Rafaella
Feszel Mária
Vida Lujza
Rosta Teréz
Baráth Maura
Polgár Ottilia
Németh Magdolna
Wally Jácinta
Rothgänger Firmina
Asbóth Aranka
Csillag Jozefa

1878 – 1920
1878 – 1890
1886. VIII. IX. hó
1890 – 1897
1897 – 1902
1902 – 1903
1903 – 1912
1906 – 1941
1908 – 1939
1912 – 1925
1921 – 1922
1923 – 1928
1928 – 1930
1935 – 1937
1937 – 1942
1938 – 1940
1929. óta
1930. óta
1942 óta

Óvónővérek:
Krecsány Emerika
Kugler Teréz
Körmendi Klotild
Ocsvai Klára
Tóth Irén
Setenyi Edita
Kovács Jozefa

1886 – 1900
1900 – 1902
1902 – 1903
1903 – 1906
1906 – 1908
1908 – 1917
1917 – 1920
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1878 – 1920
1920 – 1927
1927 – 1933

Gruber Anna
Kömig Emerika
Boros Franciska
Polgár Ágnes
Egyéb munkakörökben:
Trittwein Szeráfia
Lück Filomena
Hauserer Alberta
Feiertag Jusztinia
Fausztman Femsztina
Ferenci Ida
Bohuniczki Angela
Visi Róza
Trombitás Germánia
Kögl Mechtild
Gampf Krisztina
Pintér Viktória
Cangrán Vincencia

1920. X. XI. hó
1925.
1932 – 1940
1940. óta
1878 – 1932
1879 – 1929
1813. IV.-VIII. hó
1883 – 1912
1894. III.-XI. hó
1890 – 1891
1904 – 1915
1913
1920 – 1922
1828 – 1932
1932 – 1936
1936 – 1939
1942 – 1943
Nagy József
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Csillag Ilona Jozefa nővér

1942. augusztusában a perkátai Zárdába
tanítónővérnek nevezték ki Csillag Ilona Jozefa
nővért, aki egyenesen a noviciátusból jött.

Csillag Ilona Jozefa nővér
Csillag Ilona Mária, ez volt a keresztlevele szerinti neve. Született Somogy megyében,
Ádánd faluban, 1922. január 15-én, majd később
Zamárdiban laktak.
Édesapja, Csillag János, Felvidékről,
Nyitráról származott, foglalkozása csendőr.
Édesanyja, született Kovács Mária, Komáromból,
a most szlovák részen lévő településről.
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Hárman voltak testvérek, egy fiú és egy
leánytestvére volt. Utóbbi Angliában élt, aki 1956.
után, férjével, aki zenész volt, később oktatott is
és lovaggá ütötték, a Kodály módszert is vitte
magával tudományául és ennek szellemében
tanított.
Iskoláit Bonyhádon végezte, ahová édesapját helyezték csendőr parancsnoknak. Iskolába
kerülésével a tanítói az Irgalmas Rendből valók
voltak, így határozott arról, hogy a rendbe szeretne belépni. Ezt az édesapja eleinte nem támogatta, de ő hajthatatlan volt a döntést illetően. A viszszaút bármikor előtted áll, ezzel a megjegyzéssel
bocsátotta el.
A rendbe lépésekor vette fel a Jozefa nevet, de ez nagyon komolynak hangzott, társnői
Joci-nak hívták.
Ő már Győry Terézt nem ismerte, de a
grófnő takarékos életvitelét dicsérte az idősebb
társnői elmondása szerint, a példa melyet erre
felhozott, a grófnő hálósapkáit, éjszakai főkötőit,
öt-hat darabot, a nővérekkel stoppoltatott meg.
1947. február 26-án volt, a háború után,
az első adonyi esperes kerületi Katolikus Tanítókör gyűlése Pusztaszabolcson.
A katolikus magyar tanító küldetése címmel Csillag Jozefa perkátai irgalmas nővér tartott
előadást. Hangulatos és figyelmet lekötő előadásában állította mindnyájunk elé a katolikus tanító
szép hivatását. „Aki az egyházat szolgálja, Krisztust szolgálja. Tanítsuk meg gyermekeinket az
evangélium szerint élni. Vezessük be a gyermekeket Krisztus várába. Előadó a demokratikus
nevelést hangoztatta. Neveljünk az ő szellemé28

ben. Minden tanító, mint eszménykép álljon a falu
népe előtt. Gyermekeinket ne csak a szentáldozásra készítsük elő, hanem velük együtt térdeljünk le az áldozati rácshoz - melléjük.”
1948-ig az iskolák államosításáig, a Zárda bezárásáig szolgált tanítónővérként Perkátán.
1948. augusztus 1-én a kántortanítói állást is megszűntették, melyet Györkös János
töltött be. Ő tudomásul vette a határozatot, tovább nem akart orgonálni.
A templom orgonáját, Csillag Ilona Jozefa
vette át. Ezután Jozefa nővért többen is heccelték. Gratuláltak, hogy majdnem jól játszik, legfeljebb csak az hiányzik, hogy megtanuljon lekiáltani
a kórusról „mit csinálnak odalent már?”
1959. április 1. Csillag Ilona Jozefa irgalmas nővért kántornak nevezték ki. A következő
40 évben végzett munkájával nagy odaadással
szolgálta az egyházat, papjait és közösségét.

Jozefa nővér által szervezett énekkar 1955-ben
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Kántorként az 1970-es években
1997-ben visszavonult és beköltözött a
Szeretet Leányai Társulat, Szent Lujza Szeretetotthonába.
Néhány momentum Jozefa nővér gondolatemlékeiből:
A perkátai temetőben a gyermek temető
hátsó részén, volt egy elesett német katonatiszt
sírja, háború után ezt gondozták, rendszeresen
virágot vittek rá a szomszédos sírokat látogatók.
Különös ismertető jele, jellegzetessége volt, hogy
vasból lévő sírkeresztje volt.
Volt harangja a Zárda kápolnájának, addig, amíg háztól temettek, és a Zárda előtt haladt
el a menet a halott kísérésénél, hosszan meghúzták harangot.
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A Zárda oltára is a templomba került, az
oltár asztala pedig a szemben misézés elrendelésével, miséző asztalként került ott felállításra.
Megmaradt még onnan az oltárterítő, a szobor
szentelésénél ezt teszik majd fel, és használják a
később Bálizs Péter atyának ajándékozott kelyhet
is. A mise ruha, a grófnő idejéből, is innen származó, melyet renováltak, átszabtak, szintén
Bálizs Péter atya részére.
Major Mátyás tanítóról szólva, egyszerűen szeleburdinak nevezte őt. Négy gyermekük
volt, a plebánia pincéjében húzta meg magát a
család is a bombázások alatt, a négy év körüli
gyermekét az oroszok esetén drasztityi-val, németek estén kiszti hand-dal oktatta köszönni.
Egyik hajnalban felébredve hangos derültséget
keltett a nyomorúságos létben is a kérdése, hogy
ma melyik köszönést kell használni.
1956. november 1-én, Halottak estéjén,
Mindenszentek napján, az őszinte meggyőzést és
az igazságot mindig szem előtt tartó Pajor Horváth Ferenc plébános a misét, az alkalom jelentőségét hangsúlyozva, úgy döntött kimegyünk,
hogy templomon kívül tartja azt, egy hokedlire
állva szónokolva, a missziós kereszt mellett, az
akkor még meglévő második világháborús,
Perkátán elesett négy magyar katona sírjánál.
Hatalmas volt a tömeg és véleménye szerint ez a
beszéde volt oka annak, hogy 1957. márciusában
letartóztatták. Polgár Editta főnöknő óvni szerette
volna figyelmeztetésével, melyre válasza: Nincs
már értelme semminek. Azt mondta: Főnöknő,
muszáj volt, láttam azt a sok embert, muszáj volt
fölvilágosítani őket.
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Pajor Horváth Ferenc plébánost a fogva
tartása és internálása alatt Makó Dávid, akkori
káplán, tisztelendő atya többször meglátogatta,
(valószínű Székesfehérváron), sőt a saját kabátját hagyta nála a hideg miatt.
Egyik bérmálkozásnál a szó mágusa Pajor Horváth Ferenc plébános, osztva az örömét
az ünneplőkkel, felszabadultan nevetésre késztette a híveket beszédével, amit így, azt kirobbantva, valószínű közben egy kicsit meg is bánhatott. Shvoy Lajos püspök úr a mise után, később szóvá tette részére: Feri, ha jókedvvel nevetnek a hívek, arra időt kell adni, állj meg, örüljünk, hogy nevetnek és meg kell várni a prédikáció folytatásával a hívek jókedvét.
2009. szeptemberében, amikor az általa
megőrzött sok - Perkátát érintő - érték közül a
Zárda kápolnájából származó, 1944-45-ben megsérült, faragott, gyönyörű Mária szobrot visszahozta Perkátára, sok embernek volt módja néhány szót is váltani vele. Örömmel emlékszem
vissza, ezzel kapcsolatban arra, hogy a Ménesi
úti otthonában később meglátogatva, emlékül
átadtam neki egy, a szoborról készült fényképet,
nagyon meghatódva vette át. Önzetlen lélekkel
azt a megjegyzést tette, hogy így legalább a testvérek továbbra is járhatnak a szobájába Máriához
imádkozni, mert a képet a szobor helyén fogja
tartani.
Aztán mégis ő engedett el nagyobb ajándékkal, ekkor kaptuk meg tőle lemásolásra a
Zárda 1878. augusztus 25. keltezésű alapító
megállapodását. Sőt később a német nyelvű okiratot egy nővér testvérével lefordíttatta, és a
fordítást is megkaptuk tőle.
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Csillag Ilona Jozefa nővér 2016. március
7-én hunyt el, március 22-én helyezték örök nyugalomba a Rákoskeresztúri új köztemetőben.

Jozefa nővér sírja a köztemetőben
Azok közül vagyok, akik még hallgatták is
a kedvesnővér gyönyörű orgonajátékát és láttuk a
templomi szolgálatában. Ahhoz is és hivatásához
is az az erős hit kellett, amivel vállalni tudta, a
nővértársaival együtt, még azt a kívánalmat is,
hogy a fogadalmuk letételét követően megszakítsák kapcsolatukat a vérszerinti családjukkal, önzetlenül, Krisztus, az ember szolgálatáért.
Köszönöm a perkátai szolgálatot és a gondoskodást.
Laudetur Jesus Christus! – In aeternum. Amen.
Nagy József

33

Jegyzetek:
1.
2.
3.
4.

Historia Domus
Erdős Ferenc, Hadházy Gábor:
Perkáta története, 1996.
Major Mátyás, Brandl György:
Perkáta története, 1943.
Fejér Megyei Történeti Évkönyv
Farkas Gábor: Perkáta

5.

Fűrész Gyula: Emlékezzünk a
kedvesnővérekre

6.

Csillag Ilona Jozefa feljegyzései

7.

Nagy József visszaemlékezése

8.

Képek a Helytört. gyűjt. képarchívumából

9.

Vikipedia.hu

Minden jog fenntartva.
A füzetben található írások, képek másodközlése
csak a 42. Állomás! Kulturális Egyesület
írásos engedélyével lehetséges.
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