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A magyar Teréz Anya 

A nyugati sajtóban jelent meg: meghalt az utolsó európai missziós nővér Indiában. Ez 

az „európai nővér” magyar volt, sőt egyházmegyénk egyik plébániájáról Olaszfáról in-

dult el. Ódor Teréz nővér 59 évet töltött Indiában. Leveleiből, valamint a Szolgálat 

folyóiratban megjelent beszámolóiból megismerhetjük áldozatos életét.  

 

Nehéz gyermekkora volt. Édesanyja 

korán meghalt. Úgy gondolta, hogy 

maga veszi kezébe sorsát, ezért 16 

éves korában Belgiumba ment, hogy 

megtanulja a francia nyelvet és vissza-

térve könnyebben el tud helyezkedni. 

A gondviselő Isten a brüsszeli orsolyi-

ták felé irányítja. Érzi, hogy Isten a szer-

zetesi életre hívja. Olvasmányai során 

kerül kapcsolatba Indiával. Felébred 

benne a vágy, hogy ehhez a néphez 

menjen, rajtuk segítsen.  

1949 december 6-án hajón indult el Ce-

cília nővérrel és 1950. január 13-án ér-

kezett meg Bombayba a „misszió szá-

mára” 27 nagy bőrönddel. Különböző 

missziós állomásokon dolgozott. Teréz nővér fáradhatatlan volt. A nővérek így jellem-

zik: foglakozott tanítással, építkezéssel, kertészettel, a konyhával, s mindazzal, amit 

tennie kellett. Ranchiban tanít. Később mindenütt iskolákat épít. Elmondta, hogy ki-

lenc misszió építkezését vezette. 

Főképpen Jampaniban és Bardihban végezte munkáját. Jampaniban érkezése előtt 

az egész terület a tigrisek, medvék és mérges kígyók tanyája volt. Fölépítette az isko-

lát, majd a kórházat, és azt Szent Erzsébet pártfogása alá helyezte.  

Még nehezebb volt helyzete Bardih-ban. Már fel is akarták adni a nővérek a missziót, 

mert senki sem fogadta el. Bardiht egyik oldalon a 150 m széles Sank folyó választotta 
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a közlekedéstől, a másikon csak 2 órás gyalogolás után lehetett buszhoz érkezni. A 

monszun idején egyáltalán nincs közlekedés. Teréz nővér hidakat építtetett a folyó-

kon, és így az elzárt falu megnyílt a világ felé. Hatalmas kutat ásatott, hogy a vízhiányt 

megoldja. Elkészült az út is, s amiről csak álmodott, s közelebb kerültek a nagy úthoz, 

ahol már busz is jár. Tizenhét tantermes iskolát épített. Amikor oda érkezett, csak 120 

gyerek járt oda iskolába, utána több, mint ezer. Van gimnáziumuk is. Nagy öröme, 

hogy papi hívatás is született missziójában. Bardihban két papszentelés volt.  

Teréz nővér levelezéseivel igyekezett megszerezni az anyagiakat építkezéseihez. Kór-

háza számára mentőautót kapott a belgiumi hívektől. Ugyancsak a belgiumi gyerme-

kek gyűjtéséből tudott a missziónak tehenet vásárolni, hogy a gyerekek tejhez jussa-

nak. Egész életében levelezett.  

A magyar haza sorsa mindig érdekelte. Megható alázatossággal viseltetett a szám-

űzött Mindszenty hercegprímás iránt. Hálával fogadja leveleit és a küldött segítséget. 

„Mindszenty Hercegprímás két külföldi lapban írt missziónkról, pedig nem kértem 

tőle. Néha meglátogat egy kis támogatással és buzdító levéllel. Megtisztelés szá-

momra, hogy egy ilyen szent ember még egy szerény nővérnek gondjaira is figyel.” 

Képzelje el, - írta nekem - Mindszenty bíborostól kaptam egy lapot, amikor Fatimába 

ment zarándoklatra. A szép lap a Magyar kálváriánkat ábrázolja.” „Mindszenty her-

cegprímás is kétszer küldött egy-egy szép összeget, pedig nem kértem tőle, csak a 

„szent ember” imáját kértem. Megígérte, ha még élni fog, ez évi missziós vasárnapi 

gyűjtést hozzánk fogja küldeni. Majdnem elsírtam magam, amikor soraiban „kedves 

lányom”-nak szólított. 

Megható Teréz nővérnek az indiai nép iránti szeretete és együttérzése. Értük áldozza 

életét, és köztük akar pihenni a feltámadásig. Ismeri gyengeségüket, de mindig védi 

őket. Sajnálja, hogy szegénységük miatt sokszor az alkoholhoz nyúlnak, de sohasem 

ítéli el őket. Minden vágya az, hogy segítsen rajtuk anyagilag is, meg lelkileg is. Saj-

nálja a leányokat, akik minden felkészítés nélkül kénytelenek vállalni a családi élet 

nehézségeit. Iskoláiban igyekszik felkészíteni őket a tudatos családi életre, az édes-

anyai hivatásra.  
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Leveleiben többször ír a nagy szegénységről. „Itt learatták a rizst. Gyenge termés volt. 

Egy-két hónap után elfogy, és ismét éheznek.  5 millió ember elhagyta lakóhelyét és 

vándorol élelem után. A szárazság miatt már 3 éve nem volt termés.  Ivóvízük sincs.  

1973. nov. 4-én arról ír, hogy az egész vidéket fenyegeti a malária.  

Beszámol egy veszélyes éjszakai beteglátogatásról... „Jó Jézus, csak ne találkozzunk 

kígyóval, vagy medvével és még inkább tigrissel. Egyik kezemben a rózsafüzér, másik-

ban meg a villanylámpa. Néha elcsúsztunk a sárban, mert ilyenkor a rizsmezőkben 

majdnem térdig víz van.”  

Segít az éhezőkön és betegeken. Nemcsak karácsonykor igyekszik minél több gyer-

meket megajándékozni, de „koldul” számukra segítséget a gazdag Európából. Tehe-

net vásárol, hogy ne csupán tejporból készült italhoz jussanak, hanem egészséges tej-

hez is. 

A gyilkos indiai éghajlat nagyon sok szenvedést jelentett számára egész életében. A 

nyári 40-42 fok meleg, az esős évszakban pedig a hideg nagyon megviselte egészsé-

gét. Többször tesz említést róla, hogy a nagy melegben hólyagok keletkeznek testén, 

s ezek amikor felszakadnak nagy fájdalmat okoznak. „Felajánlom mindezt engeszte-

lésül” – hangoztatja leveleiben. 

Határtalan a bizalma Szent József pártfogásában. Megérkezését Indiába táviratilag je-

lentette belgiumi rendtársainak, és hozzáfűzte: „Szent József ott volt”. Missziós mun-

káját Szent Józsefre bízza, és hisz abban, hogy az ő segítségével meg tudja valósítani 

legmerészebb terveit is. Milyen bátorság kellett ahhoz, hogy hidakat épített három 

folyón. Két 6 méter átmérőjű kutat ásatott, s akkor még nem szóltunk a hatalmas 

iskolákról, amelyeket minden állomáshelyén meg tudott építeni. Azt szokta mondani, 

hogy Szt. József sohasem hagyja el őt.  

Többször megemlékezik „névrokonáról” Kalkuttai Teréz anyáról. Örül sikereinek, s 

örömmel említi, hogy az ő leányaik közül is többen dolgoznak nála. 

Amikor elöljárói lehetővé teszik számára örömmel keresi fel hazáját, szeretteit. Sok-

szor ezek a szabadságok csak betegségeinek kezelését jelentik a rendi kórházban. Egy 

alkalommal, Mária látogatásának ünnepén Belgiumban volt és csalódottnak érezte 

magát, mert nem kapta meg a vízumot, hogy családjához Magyarországra utazzon. 
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Teréz ezeket mondta: „szeretett Nagyasszonyunk, ma te meglátogattad rokonodat, 

ha neked úgy tetszik, tedd meg, hogy én is meglátogassam apámat Magyarorszá-

gon”. A vízum még aznap megérkezett a kolostorba. Mindig tartotta a lelki kapcsola-

tot családjával. Rendszeresen imádkozott és szenvedéseit ajánlotta fel értük.  

Talán Szent József iránti nagy bizalmát jutalmazta meg az Úr azzal is, hogy örök jutal-

mát elnyerni az égi lakomára éppen Szent József ünnepe utáni napon 2008 nagycsü-

törtök reggel 5 órakor szólította el. Temetésén nagyon sok nővér volt ott, India összes 

tartományából. Az összes provinciális ott volt. Sírja a templomkertben van. Sudhir 

Bara atya, a Raigarh egyházmegye általános helynöke is eljött a temetésre, a szent-

misén koncelebrált. Érzéseit nagyon megható módon fejezte ki. Elmondta, hogy Teréz 

anya egészen kis gyermek kora óta gondoskodott róla. Nagyon szerette őt, mivel ő 

tette lehetővé, hogy ma pap lehet.  

Teréz nővér József testvérének unokája – Róbert – 2011 nyarán felkereste Bardiht és 

a nővér sírját. Nagy örömmel és szeretettel fogadták a nővérek. Ő pedig látta, hogy 

milyen nagy a tisztelte Teréz nővérnek. 

Teréz nővér nem volt olyan ismert a világon, mint Kalkuttai Teréz anya, de hozzá ha-

sonlóan szerényen dolgozott Indiában. Megérdemli, hogy „Magyar Teréz anyának” 

nevezzük és épüljünk élete példáján. 

 

Olaszfa, 2021. augusztus 20. 

 Dr. Gyürki László 

 pápai prelátus 


